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V življenju so stvari, ki jih zmoremo sami in so stvari, ko potrebujemo pomoč drugih.
Zahvalila bi se vsem, ki so me v času študija podpirali in vsem, ki so kakorkoli
sodelovali pri nastajanju magistrskega dela.

POVZETEK
V magistrskem delu obravnavamo zastopanost žensk in moških na vodilnih mestih, s
poudarkom na ženskah, razlike med ženskim in moškim vodenjem ter enakopravno
prisotnost spolov na vodilnih mestih. Zaradi vse večje konkurence je v sedanjem
poslovnem svetu učinkovito vodenje zelo pomembno, tako kot je tudi pomembno, da
vodstvo sestavlja raznolik kader. Moški in ženske imajo različne talente, značilnosti in
kompetence, kar pripomore k večjemu uspehu podjetja. Žensk pa je na vodilnih mestih
v primerjavi z moškimi manj, saj se na svoji karierni poti srečujejo s številnimi ovirami,
ki za moške ne obstajajo. Položaj žensk se na trgu dela in na samem vrhu vodenja sicer
izboljšuje, čeprav so ženske v povprečju za isto opravljeno delo še vedno manj plačane
kot moški, težje napredujejo po hierarhični lestvici in težje usklajujejo družinsko ter
poklicno življenje. Za izboljšanje položaja žensk deluje več organizacij, prav tako so
koristne dobre prakse in razni ukrepi.
Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. Teoretični del zajema štiri
poglavja. V uvodu je opredeljeno področje, problem, navedeni so cilji, hipoteze,
predpostavke in omejitve raziskave ter predvidene metode raziskovanja. Drugo poglavje
zajema opredelitev vodenja, razlike med vodenjem in menedžmentom, opredelili smo
tudi modele, stile in načine vodenja ter primerjali žensko in moško vodenje. Nadalje
smo v tretjem poglavju opisali življenjsko pot ženske, predstavili zastopanost žensk v
Sloveniji kot tudi v Evropski uniji, navedli smo tudi ovire, s katerimi se ženske
srečujejo na karierni poti. Prav tako smo navedli razloge za majhno število žensk na
vodilnih mestih, predvsem pomen uskladitve poklicnega in družinskega življenja, saj je
to eden najpomembnejših pogojev za uveljavljanje enakih možnosti spolov v družbi.
Predstavili smo tudi organizirano delovanje žensk v Sloveniji. V četrtem poglavju so
predstavljeni ukrepi za spodbujanje enakosti spolov na vodilnih mestih, navedeni so
razlogi za večanje števila žensk na vodilnih mestih in dokumenti, ki urejajo
enakopravnost spolov. Predstavili smo dobre prakse v Sloveniji, ki pripomorejo k
boljšemu položaju žensk. Opisali smo tudi dobre prakse evropskih podjetij in aktivnosti
ter izkušnje posameznih držav na tem področju. Na podlagi predpisanih ukrepov smo
podali tudi napredek v zvezi z enakostjo žensk in moških na vodilnih mestih. Empirični
del predstavlja peto poglavje, kjer smo raziskali, ali imajo podjetja sprejete ukrepe za
uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih, proučili smo tudi, kateri morebitni
ukrepi bi najbolj vplivali na povečanje števila žensk na vodilnih mestih in v zaključku
podali temeljne ugotovitve te raziskave.
Ključne besede: vodenje, ženske, vodilna mesta, enakopravnost spolov, uravnotežena
zastopanost spolov, Slovenija, Evropska unija.

ABSTRACT
In the master's thesis we discuss representation of both women and men in leadership
positions, accentuating the topics of women, differences in leadership styles of both
women and men as well as equal gender presence in leadership positions. Growing
competitive environment demands efficient leadership in today's business world and
also a human resources diversity in top leadership positions. Men and women possess
different talents, attributes and competences leading to a greater success of a company.
In comparison with men, there are fewer women in leadership positions as they are still
facing many obstacles on their career path which men do not encounter. Position of
women in the labour market and in top leadership is improving, however, women are,
on average, paid less for equal work and challenged as well in climbing the corporate
ladder as in their work-life balance. There are several organisations working towards
improvement of women's position and good practices and various measures have also
proven to be beneficial.
The master’s thesis is divided into theoretical and empirical parts. Theoretical part
consists of four chapters. In the introduction we define the field, the problem, goals,
hypotheses and suppositions as well as limitations of the research and foreseen methods
of researching are listed. Second chapter contains a definition of leadership, the
differences between leadership and management, also, models, styles and methods of
leadership are defined as well as leadership styles of women and men are compared. In
the third chapter a life path of a woman is described, representation of women in
Slovenia as well as in European Union is presented and obstacles that women face on
their career path are also mentioned. Reasons for small representation of women in
leadership positions are listed, exposing the importance of work-life balance as being
one of the most important conditions for enforcing equal gender opportunities in the
society. The organized activity of women in Slovenia is presented. In the forth chapter
gender equality stimulation measures in leadership positions are stated, also, reasons for
growing number of women in leadership positions as well as documents that regulate
gender equality are listed. Good practices in Slovenia that benefit the position of women
are mentioned. Good practices in European companies are described as well as activities
and experiences of individual countries regarding that issue. Based on legislation
measures the progress regarding equality of women and men in leadership positions is
given. Empirical part represents the fifth chapter, presenting the research on measures
taken by companies on equal gender representation in leadership positions, finding out
what potential measures would influence increasing the number of women in leadership
positions the most and finally, the fundamental findings of that research are stated in the
conclusion
Key Words: leadership, women, leadership positions, gender equality, balanced gender
representation, Slovenia, European Union.
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
Uspešnost organizacije je odvisna od več dejavnikov, eden od teh pa je prav gotovo
vodenje. Zaradi vse več izzivov iz okolja, je ljudi vedno težje upravljati in uspešno
voditi. Pri tem pa ima pomembno vlogo sama osebnost človeka. Različna področja in
okoliščine zahtevajo različne pristope vodenja. Prav tako se z različnimi obdobji
spreminjajo načini vodenja. Od avtoritarnega načina vodenja v osemdesetih letih, za
katerega so bile prepoznane lastnosti, ki jih običajno pripisujemo moškim, do mehkejših
in bolj demokratičnih stilov vodenja, ki so aktualni danes in ki jih bolj pripisujemo
ženskam. Ravno zaradi različnih pogledov moških in žensk v poslovanju, je
uravnotežena zastopanost obeh spolov v vodstvu podjetja zelo pomembna. Tako se
lahko izkoristijo vsi potenciali vodstvenih delavcev ter z medsebojnim dopolnjevanjem
pripomorejo k najbolj primernemu načinu vodenja in s tem k večji učinkovitosti
podjetja.
Žensk je v menedžmentu še vedno majhno število, še posebej na najvišjih položajih. Pri
napredovanju na vodstvene položaje se srečujejo s številnimi ovirami. V literaturi
pogosto zasledimo izraz »stekleni strop«. Ta izraz pomeni, da so določeni položaji za
ženske nedostopni, ker tam vlada določena kultura, ki je še vedno izrazito moško
naravnana. Kljub vsem oviram ter družbeno-kulturnem statusu pa je mnogim ženskam
uspelo doseči pomembna vodilna mesta. Vprašanje je torej predvsem v tem, kako
prebiti te ovire in uspeti.
Po zadnjih podatkih za leto 2013 je med 20 največjimi slovenskimi družbami, ki
kotirajo na borzi, 5 odstotkov predsednic uprav in 22 odstotkov članic uprav.
Zastopanost žensk je torej v Sloveniji kakor tudi v nekaterih drugih evropskih državah
nižja in slabša kot bi morala biti. Za izboljšan položaj žensk v gospodarstvu bi se
moralo bolj spodbujati ženski menedžment. S tem se ukvarja predvsem Evropska
komisija z uvedbo zakonodaje. Do leta 2020 naj bi se delež žensk v upravah zvišal na
40 %. Vprašanje pa je, kaj lahko podjetja sama naredijo, seveda če imajo interes
zaposlitve večjega števila žensk na najvišja delovna mesta.
Problem zaradi vse večje aktivnosti žensk na trgu dela, je nastajanje konfliktov pri
vključenosti obeh spolov na poklicnem in zasebnem področju življenja. Vse več žensk
se odloča tudi za zasedbo vodilnih mest, kar še otežuje usklajevanje poklicnega in
zasebnega življenja. Ženske se soočajo z napetostjo in preobremenjenostjo. Potem so tu
še stališča in mnenja do ženske vloge na vodilnih položajih, ki so v različnih državah
Evrope precej različna.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Glavni namen magistrskega dela je bil ugotoviti zastopanost žensk na vodilnih mestih v
gospodarstvu. Ker smo predpostavljali, da je žensk manj, so nas zanimali predvsem
razlogi, zakaj je temu tako. Naš namen je bil tudi ugotoviti, kakšne so ovire pri
napredovanju žensk na vodilna mesta. Eden izmed ciljev našega dela je bila primerjava
ženskega in moškega načina vodenja ter seznanitev z osnovnimi pojmi vodenja. S
pomočjo empirične raziskave smo želeli ugotoviti, kakšni so poglavitni razlogi za
1

majhno število žensk na vodilnih mestih ter s kakšnimi ovirami se soočajo. Zanimalo
nas je tudi, če bi ukrepi za uravnoteženo zastopanost spolov povečali število žensk na
vodilnih mestih.
Cilji v teoretičnem delu:
 Opredeliti pojem vodenja.
 Primerjati ženski in moški način vodenja.
 Predstaviti zastopanost žensk na vodilnih mestih v gospodarstvu.
 Predstaviti ovire za ženske na vodilnih mestih.
 Opisati razloge za majhno število žensk na vodilnih mestih.
 Predstaviti spodbude za uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih.
Cilji empirične raziskave:
 Raziskati poglavitne ovire, s katerimi se srečujejo ženske pri napredovanju na
vodilna mesta.
 Analizirati in ugotoviti zakaj najvišje položaje v gospodarstvu še vedno zasedajo
pretežno moški.
 Preveriti, ali imajo podjetja sprejete ukrepe oz. interne akte za uravnoteženo
zastopanost spolov na vodilnih mestih.
 Ugotoviti ukrepe, ki bi imeli največji vpliv na povečanje števila žensk na
vodilnih mestih.
 Ugotoviti mnenja anketirancev o možnosti za izvajanje zakonsko določenih
spolnih kvot.
Hipoteze, ki smo jih v magistrskem delu potrdili oz. zavrgli, so:
 H1: Ženske težje napredujejo po hierarhični lestvici kot moški.
 H2: Ženske se v svoji karieri srečujejo z mnogimi ovirami, ki za moške ne
obstajajo.
 H3: Več kot polovica (50 %) anketiranih podjetij nima sprejetih ukrepov ali
internih aktov za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na vodilnih mestih.
 H4: Večina anketiranih ima negativna mnenja v zvezi z uvedbo kvot na vodilnih
mestih.

1.3 Predpostavke in omejitve
Predpostavke:
 Izhajali smo iz predpostavke, da v anketiranih podjetjih ni uravnotežena
zastopanost spolov na vodilnih mestih, da pa je na vodilnih mestih vsaj ena
ženska.
 Predpostavljali smo, da bodo zaposleni pripravljeni sodelovati pri anketah in da
bomo le te dobili pravočasno vrnjene.
 Predpostavljali smo tudi, da ne bomo imeli težav, ker bomo anketo opravljali
elektronsko, posredovano preko e-sporočanja.
Omejitve:
 Omejitve pri naši raziskavi so se nanašala na podjetja. Raziskavo smo želeli
izvesti na vzorcu 20 podjetij. Izbrali smo anketirance, ki zasedajo vodilna mesta
v podjetjih, ki so dobila priznanje Managerkam prijazno podjetje.
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Omejitev pri raziskavi nam je predstavljal tudi čas, ker smo se za izpolnjevanje
anketnega vprašalnika omejili s časom enega meseca.
Splošno omejitev raziskave nam lahko predstavlja majhno število vrnjenih
anketnih vprašalnikov, saj nam v tem primeru rezultati raziskave dajejo izredno
omejen pogled na preučevano populacijo.

1.4 Predvidene metode raziskovanja
V magistrskem delu smo uporabili različne metode raziskovanja z uporabo domače in
tuje strokovne literature, člankov, internetnih virov ter statističnih podatkov.
Pri teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo za postopek opisovanja dejstev,
procesov in pojavov. Za primerjavo ženskega in moškega načina vodenja smo uporabili
komparativno metodo. Uporabili smo tudi metodo kompilacije, saj smo povzemali
stališča, sklepe in rezultate raziskav drugih avtorjev.
V empiričnem delu raziskave smo podatke zbirali z elektronskim anketnim
vprašalnikom, s pomočjo katerega smo odgovorili na raziskovalna vprašanja, ki se
nanašajo na uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih. Vprašalnik je bil
sestavljen iz treh delov: splošni del anketirancev je zajemal demografske podatke in
podatke, ki se nanašajo na organizacijo, drugi del se je nanašal na ženske in moške na
vodilnih mestih ter na ovire, s katerimi se srečujejo, tretji del pa na ukrepe za
uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih. Vseboval je vprašanja zaprtega
tipa z enim možnim odgovorom, kot tudi vprašanja z razvrščanjem odgovorov ter
vprašanja s trditvami petstopenjske numerične lestvice. Vprašalnik je bil izdelan s
pomočjo spletnega programa EnKlikAnketa-1ka spletne ankete. Način posredovanja
vprašalnika je bil preko e-pošte. Rezultate smo analizirali s pomočjo programa
EnKlikAnketa-1ka spletne ankete ter s programom Microsoft Office Excel. Na koncu
smo podatke prikazali grafično in tabelarično.
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2 VODENJE
Vodenje je pomembno za človekovo aktivnost, saj učinkovito vodenje pomaga našemu
ljudstvu v času nevarnosti, naredi poslovno podjetje uspešno, omogoči neprofitni
organizaciji uresničiti poslanstvo. Navsezadnje učinkovito vodenje staršev omogoča
otrokom odrasti v močne, zdrave in produktivne odrasle. Vodenje se torej pojavlja na
vseh področjih. Brez vodenja se podjetja premikajo prepočasi, stagnirajo in izgubijo
smer. Pomembno je odločanje ter sama izvedba - kako opraviti stvari pravočasno in
učinkovito. Problemi izvedbe pa so izzivi vodje glede tega, kako vplivajo na vedenje,
spremenijo tok dogodkov in premagajo odpor. Dober vodja lahko prinese uspeh kljub
slabemu poslovnemu načrtu, medtem ko slab vodja lahko uniči tudi najboljši načrt.
Včasih ljudje v poslu uporabijo voditeljske sposobnosti za zlorabo drugih (npr. v
dobrodelnih organizacijah jih uporabijo v svojo korist namesto pomoči tistim, katerim
naj bi pomagali). Torej je vodenje lahko izrabljeno tudi v slabe namene. Zato je pri
dobrem vodenju pomembna etika, ki usmerja osebo k temu, kar je prav in pošteno. Le v
primeru, da ima oseba notranji etični kompas, voditeljske lastnosti ne bodo izrabljene v
zle namene (Mills 2005, str. 10-13).
V konkurenčnem poslovnem okolju je učinkovito vodenje nujen pogoj za doseganje
ciljev podjetja. Pomembno vlogo pri tem imajo vodje na vseh ravneh podjetja, katerih
naloga je usmeriti zaposlene v pravo smer, jih motivirati, spodbujati in pomagati pri
njihovih prizadevanjih. Podjetja so v današnjih časih vse bolj odvisna od sposobnosti in
znanja svojih ljudi, ki pa jih je vedno težje upravljati in uspešno voditi, saj se načini in
pristopi vodenja z različnimi obdobji spreminjajo.

2.1 Opredelitev vodenja
Izraz vodenje uporabljamo kot prevod angleškega izraza »leadership«. Razumemo ga v
širšem in ožjem smislu. Vodenje v širšem pomenu načeloma vključuje vodenje v ožjem
pomenu, komuniciranje, motiviranje in kadrovanje. Temu vodenju v širšem pomenu bi
pripisali angleški izraz »management«.
Poznamo veliko opredelitev vodenja. Hočevar s soavtorji (2003, str. 130, 131) navaja,
da je vodenje proces vplivanja na organizirano skupino v smeri doseganja ciljev. V
procesu enakovredno sodelujejo vodja, sledilci1 ter okoliščine. Način vodenja je tu
odvisen od lastnosti sledilcev. Okoliščine, v katerih se nahajamo, pa vplivajo na
učinkovitost vodenja. Usklajenost med lastnostmi vodje, zmožnostmi sledilcev in
okoliščinami, v katerih vodenje poteka, vpliva na uspešnost procesa vodenja.
Naslednji avtor opredeljuje vodenje kot sposobnost vplivati, spodbujati in usmerjati
sodelavce k doseganju želenih ciljev (Kotter 1990, povzeto po Možina 1994a, str. 525).
Možina (1994b, str. 4) pravi, da se vodenje nanaša na ljudi, kako jih usmerjati,
motivirati, vplivati nanje, da bi izvrševali naloge čim bolje ob čim manjši porabi
energije in s čim večjim osebnim zadovoljstvom. Pri vodenju gre za oblikovanje
vedenja posameznika ali skupine pri doseganju delovnih ciljev. Pravi, da so pri tem
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Beseda »sledilci« označuje ljudi, ki jih vodimo; so ljudje, ki sledijo vodji.

4

pomembni tudi vzdušje, odnosi ter kultura dela v podjetju. Samo vodenje pa zajema tudi
svetovanje, informiranje, instruiranje, ocenjevanje ter razvoj sodelavcev.
Z vidika socialne psihologije vodenje definirajo kot dejavnost vodilnih ljudi in vodilnih
organov v okviru uresničevanja odločitev samoupravnih organov. Vodilni so pri
uresničevanju odločitev samostojni in strokovno usposobljeni, in se ukvarjajo s
tehnično-tehnološkim vidikom (Kavčič 1979, povzeto po Brajša 1983, str. 64). Podobno
definirajo vodenje tudi ostali avtorji, ki navedenemu dodajajo še vključenost odnosov
med organizacijskimi enotami in v njih samih. Ob enem vodenje označujejo tudi kot
interpersonalno dogajanje, ki ima vpliv na aktivnost drugih (Brajša 1983, str. 64, 65).
Navedli smo nekaj definicij vodenja, ki so si vsebinsko dokaj podobne. Razlikujejo se
predvsem po obsežnosti. Pozneje bomo nekaj pozornosti namenili še načinom, stilom
ter modelom vodenja. Ne smemo pa pozabiti tudi značilnosti vodij, ki so prav tako zelo
pomembna pri samem vodenju in jih bomo prav tako opisali v nadaljevanju.

2.2 Razlike med vodenjem in menedžmentom
Za boljše razumevanje vodenja, bomo slednjega primerjali z menedžmentom. Vodenje
se nanaša na ustvarjalnost, spremembo, vizijo, dinamičnost in pripravljenost na
tveganje. Menedžment pa zajema učinkovitost, planiranje, papirologijo, procedure,
omejitve, nadzor in doslednost (Hočevar in drugi 2003, str. 148).
Hersey in Blanchard (1982, povzeto po Možina 1994b, str. 6) menita, da menedžment
obstaja zaradi zagotovitve ciljev organizacije. Vodenje pa se pojavi vedno, ko kdo želi
vplivati na vedenje posameznika ali skupine ne glede na razlog, saj gre lahko tudi za
cilje posameznika, ki niso nujno skladni s cilji podjetja. Navajata tudi, da je vodenje
eden od pomembnih vidikov procesa menedžmenta, ki vključuje tudi druge funkcije.
Ena od razlik med vodenjem in menedžmentom je moč, ki pri menedžerju izhaja iz
organizacijske strukture. Zatorej si menedžment prizadeva za red, stabilnost in reševanje
problemov znotraj obstoječe strukture. Moč vodje pa izhaja iz njegove osebnosti in
obnašanja, zato vodenje zagovarja ustvarjalnost, vizijo in spremembe v organizaciji. Pri
razlikah moramo upoštevati tako okoliščine, v katerih oba delujeta, kakor tudi sledilce.
Tako se vodenje in menedžment razlikujeta tudi glede tega, v kolikšni meri menedžerji
in vodje vzajemno sodelujejo s svojimi sledilci in se odzivajo na situacijo, s katero se
soočajo (Hočevar in drugi 2003, str. 148, 149).
V primerjavi vodenja in menedžmenta ni boljšega ali slabšega, saj sta njuna
učinkovitost in uspešnost odvisni od okoliščin, razmer v podjetju ter osebnosti sledilcev.
Včasih je potrebno uporabiti vodenje, drugič menedžment, navadno pa je najbolj
učinkovita kombinacija obojega. Vodenje in menedžment se torej ne izključujeta, sta
medsebojno povezana in se prepletata. Vendar pa nekateri vodilni delavci kažejo več
lastnosti vodje, drugi pa več lastnostni menedžerja. Malokdaj so tipični vodje oz.
menedžerji, večina jih je nekje vmes2. Vodenje lahko obravnavamo kot vlogo, ki je
vezana na posameznika, menedžment pa kot pozicijo, ki je vezana na hierarhijo v
podjetju (prav tam, 150, 151).

2

Večina slovenskih menedžerjev je bližje definiciji menedžerja kot vodje.
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Greene (1985, povzeto po Možina 1994b, str. 6) pravi, da ima vodilni kader v podjetju
različne vloge. Ena izmed številnih vlog, ki jih vodilni delavec opravlja, je vloga vodje.
Pri procesu vodenja kot menedžmenta je glavni poudarek v doseganju organizacijskih
ciljev, pri procesu vodenja kot leadershipa pa v vplivanju na ljudi, da bi dosegli cilje, pri
čemer ni nujno, da gre za cilje podjetja.
Vodenje torej zajema opravljanje nalog zaposlenih v podjetju za doseganje skupnih
ciljev. Izraz vodenje označuje določene aktivnosti vodstvenih in vodilnih oseb,
njihovega dela glede na njihovo hierarhično mesto v podjetju.

2.3 Modeli vodenja
Pri proučevanju vodenja večkrat zasledimo pojma model in pristop. Model je posebna
oblika povezanosti različnih spremenljivk, posebna oblika strukture. Pristop pa
opredeljujemo kot ugotavljanje ključne spremenljivke, ki pomembno vpliva na obliko
povezanosti vseh drugih spremenljivk (Možina 1994b, str. 22). Mi bomo v naši nalogi
opredelili modele vodenja, in sicer: modele osebnih značilnosti vodij, modele vedenja
vodij in situacijske modele. Vsak od teh modelov vsebuje različne dejavnike, ki
opisujejo kateri način vodenja naj bi bil pod določenimi pogoji boljši. Opisali bomo tudi
transformacijsko in transakcijsko vodenje.
2.3.1 Modeli osebnih značilnosti vodij
Prve študije o vodenju so bile naravnane na odkrivanje osebnostnih lastnosti vodij,
kasneje so preučevanje razširili tudi na telesne in socialne ter delovne značilnosti.
Modeli osebnih značilnosti temeljijo na domnevi, da so za vodjo značilne osebnostne,
socialne in telesne posebnosti. Odsotnost oz. prisotnost teh značilnosti je osnovnega
pomena za razlikovanje med vodjami in nevodjami. Za identifikacijo vodij so torej
ključne: telesne značilnosti (starost, videz, vitalnost), osebnostne značilnosti (stabilnost,
samozavestnost, prilagodljivost), socialne značilnosti (izobrazba, olikanost, mobilnost)
ter delovne značilnosti (iniciativnost, delavnost, odgovornost). S tem modelom se ni
dalo jasno ločevati dobrih vodij od slabih. Pomanjkljivost je predvsem zaradi
prevelikega poudarjanja telesnih in osebnostnih značilnosti. Zlasti telesne značilnosti
niso toliko povezane z uspešnim vodenjem. Po drugi strani pa so osebnostne in socialne
značilnosti le pomembne za uspešno delo vodij (Možina 2002, str. 517, 518).
2.3.2 Modeli vedenja vodij
Kasneje so raziskave usmerili bolj v smer opazovanja vodij. Vedenjski modeli pri
uspešnih oz. neuspešnih vodjah razlikujejo vedenjske, akcijske značilnosti. Raziskovalci
so začeli preučevati, kaj vodje počenjajo, v kaj je usmerjeno njihovo delo, kdaj in kako
komunicirajo ter podobno. Pri tem modelu lahko posameznike usposabljamo, da
postanejo boljši v vodenju, saj je v nasprotju z osebnimi značilnostmi vodij, vodenje tu
mogoče opazovati in se ga učiti. Ločimo tri modele vedenja. Teorijo x in teorijo y, ki
prikazujeta dva različna pristopa vodje k obravnavanju podrejenih, z domnevo, ki
vsebuje na eni strani negativne, na drugi pozitivne postavke o zaposlenih. Drugi model
sta modela dveh univerz, ki poudarjata skrb za ljudi in skrb za naloge. Tretji model je
model mrežnega vodenja. Ta model prikazuje razne kombinacije usmerjenosti k ljudem
ali k proizvodnji (Možina 2002, str. 518-520).
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Rozman s soavtorji (1993, str. 202, 203) opisuje v delo in zadovoljstvo delavcev
usmerjeno vodenje. K skupini in v zadovoljstvo delavcev usmerjeno vodenje je
uspešno, če sta prisotna oba pristopa. Med zahtevami delovnih nalog ter
posameznikovimi osebnimi željami in ambicijami vedno obstaja določena razlika.
Oblikuje se najboljši sporazum med posameznimi interesi, rezultat tega sporazuma pa je
odvisen od trenutnega položaja, od delovnih nalog, od zaposlenih in navsezadnje od
samega vodenja. Z vidika skrbi za delo in skrbi za delavce so raziskovalci dajali
prednost zadovoljstvu delavcev, ki naj bi vodilo tudi k skrbi samega delavca za uspešno
opravljanje dela. Kasnejše raziskave pa so pokazale, da velja tudi nasprotno, torej da
uspešno delo vodi v zadovoljstvo. S temi ugotovitvami pa je bila že vidna osnova za
situacijske modele vodenja.
Vedenjski modeli so uporabni, kadar prihaja do večjih sprememb v organizaciji, ko se
spremeni področje dela, če se zelo spremeni struktura zaposlenih, ko organizacija preide
v večje ali manjše organizacijske enote in podobno (Možina 2002, str. 521).
2.3.3 Situacijski modeli vodenja
V vseh primerih se vedenjski modeli niso obnesli, niso povsem zadovoljili pričakovanj,
zato so raziskovalci iskali nove modele in razlage. Tako so se pojavili situacijski modeli
vodenja. Pri določanju najboljšega načina vodenja, so v situacijskem modelu odločilni
situacijski dejavniki, ki so prikazani na sliki 1. Vsak situacijski model vsebuje nekaj teh
dejavnikov (Možina 2002, str. 521, 522).
Slika 1: Situacijski dejavniki, ki vplivajo na uspešno vodenje

ZRELOST
ČLANOV V
SKUPINI
POTREBE
ZAPOSLENIH

OSEBNE
ZNAČILNOSTI
VODJE

USPEŠNO
VODENJE
ODLOČANJE
V SKUPNI

ZAPLETENOST
DELA, NALOG

ODNOSI MED
ČLANI IN
VODJO

VIR MOČI
VODJE

Vir: (Možina, 2002, str. 522).

Enega prvih modelov je razvil Fiedler, t. i. Fiedlerjev kontingečni model. Vodenje je
opredelil kot razmerje, ki temelji na moči in vplivu. Osnova tega modela je
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predpostavka, da so rezultati skupine odvisni od interakcije med uporabljenim stilom
vodenja in naklonjenostjo situacije. Razvil je posebno obliko merjenja, v kateri je
strukturiral tri situacijske dejavnike vodenja: odnos med vodilnimi in podrejenimi,
strukturo nalog in moč vodilnih. Povezal je dobre in slabe odnose, visoko in nizko
določitev nalog ter veliko in majhno moč nadrejenega. Prišel je do ugotovitve, da so
različne povezave ustrezne in/ali neustrezne v določenih situacijah, da ni vedno dobrega
ali slabega vodja. Enkrat je boljši način vodenja usmerjenost k delu, drugič usmerjenost
k odnosom ali pa kombinacija obojega (Rozman in drugi 1993, str. 203, 204).
Poznamo tudi druge situacijske modele. Herseyov in Blanchardov situacijski model, ki
poudarja, da morajo vodje prilagajati svoj način vodenja zrelosti sodelavcev. Model
vodenja 4D izhaja z vidika učinkovitosti vodenja in glavnih elementov vedenja vodij, ki
sta usmerjenost k nalogam in usmerjenost k odnosom do sodelavcev. Poudarja razliko
med uspešnostjo in učinkovitostjo. Housejev model poti in ciljev pravi, da uspešni
vodje pojasnijo poti in sredstva, s katerimi naj zaposleni dosegajo visoke cilje in
zadovoljstvo pri delu. Eden od novejših situacijskih modelov je participativni model
vodenja, ki opredeljuje pet načinov odločanja in osem vprašanj, ki vodji omogočajo
doseči ustrezni način vodenja. Ta model poudarja, da zasluži pozornost predvsem
situacija in ne toliko posamezen vodja (Možina 2002, str. 524-530). Sledi še sestavljeni
model situacijskega vodenja, ki loči posredovalne in situacijske spremenljivke, ki
vplivajo na učinkovitost posameznika ali skupine in je eden najkompleksnejših
situacijskih modelov vodenja doslej (Možina 1994a, str. 546, 548).
2.3.4 Transformacijsko in transakcijsko vodenje
Obravnavani modeli niso jasno opredelili kako in koliko naj vodja vpliva na sodelavce
in tako sta se razvila ta dva tipa vodenja. Transformacijski način vodenja je spodbujanje
zaposlenih, da bi dosegli čim višje cilje, ki naj bi jih navdušili za premagovanje težav
pri delu. To vodenje vsebuje prizadevanje vodij, da bi koristi zaposlenih razširili, razvili
njihovo sprejemljivost za namene skupine ter da bi svoje interese podredili koristim
skupine. Vodja deluje na podlagi karizme, inspiracije, intelektualne spodbude ter
upoštevanja posameznika. Transakcijski način vodenja deluje na podlagi dogovora med
vodjo in zaposlenimi glede opravljanja dela in temu primernih nagrad. Vodenje je dokaj
podobno klasičnemu načinu vodenja, v katerem vodja ureja stvari tako kot so
predpisane. Transakcijski vodja ne navdušuje podrejenih, temveč se ravna po pravilih,
je posrednik dogajanja. Deluje na podlagi nagrajevanja, vodenja z izjemami v aktivnem
in pasivnem smislu ter vodenja brez vajeti. Na osnovi raziskav sklepajo, da so
transformacijski vodje uspešnejši kot transakcijski (Možina 2002, str. 531, 532).

2.4 Načini in stili vodenja
Za lažje ugotavljanje uspešnosti oz. neuspešnosti modelov vodenja so začeli avtorji
raziskovati dogajanja pri vodenju. Tako obstaja veliko pripomočkov oz. metod, s
pomočjo katerih naj bi se dalo ljudi relativno zanesljivo usmerjati. Po svetu so
oblikovali veliko načinov vodenja ljudi. Od organizacijske klime posameznega podjetja
pa je odvisno, kateri način bo najbolj ustrezen in bo dal pričakovane rezultate. Poročajo
o mnogih že uveljavljenih načinih, med katerimi so znani (Možina, 1994b str. 7):
 Vodenje z izjemami.
 Vodenje s pravili odločanja.
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Vodenje s soudeležbo.
Vodenje z motiviranjem.
Vodenje s cilji.
Vodenje z delegiranjem.

Omenili smo že, da je glavna naloga vodenja usmerjanje ljudi k zastavljenim ciljem
preko vplivanja na njihovo vedenje in delovanje. Povedali smo tudi že, da moč vodje
izhaja iz njegove osebnosti in obnašanja. Tako se lahko vodja poslužuje strokovne,
osebnostne ali statusne avtoritete, način in uporaba navedenih lastnosti pa je stil
vodenja. V osnovi obstajajo tri oblike stilov vodenja (Ulrich in Flury 1988, povzeto po
Rozman in drugi, 1993 str. 206):
 Vodja uporablja le statusni položaj kot način usmerjanja podrejenih.
 Vodja uporablja statusno, osebnostno ter strokovno avtoriteto.
 Skupina sama izbira vodjo, ki uporablja samo strokovno in osebnostno
avtoriteto.
V prvem primeru govorimo o avtokratskem vodstvenem stilu3. Vodja sprejema
odločitve sam. Njegovo delovanje je usmerjeno izključno na utrjevanje lastnega
položaja prek hierarhičnega položaja v podjetju. Naloge posreduje v obliki ukazov, o
doseženih rezultatih pa pričakuje takojšno poročanje. Nezaželeno je sodelovanje
podrejenih pri postavljanju ciljev in kakršnekoli samostojnosti pri izvajanju dela. Tak
način vodenja v običajnem poslovanju ni učinkovit. Drugi primer vodenja je znan kot
participativni stil vodenja, ki ugaja demokratičnemu vodenju. Tu podrejeni sodelujejo
pri odločitvah, ki so z njimi povezane, vodja določa okvirje, v katerih se posamezne
odločitve sprejemajo. Vodja svoje podrejene vključuje v proces odločanja, jih motivira,
ustvarja usposobljeno skupino. Ker to ne doseže le z statusno avtoriteto, se poslužuje še
strokovne ter osebnostne avtoritete. V tretjem primeru pa govorimo o avtonomnih
skupinah, ki same izberejo vodjo. Skupina je za doseganje postavljenih ciljev
odgovorna kot celota. Težava pa je v povezavi te skupine v celotno organizacijo
podjetja (Rozman in drugi, 1993 str. 205-207).
Poleg opisanih vodstvenih stilov, avtorji navajajo še druge. Černetič (1982, povzeto po
Možina 1990 str. 48, 49) omenja nekaj učinkovitih in manj učinkovitih vodstvenih
stilov, med učinkovitejše šteje: razvijalski stil, birokratski stil, dobrohotni avtokratski
stil in izvrševalski stil. Za neuspešne pa navaja: dezerterski stil, misionarski stil,
avtokratski stil, ki smo ga zgoraj opisali, ter kompromisarski stil.
Določanje uspešnosti posameznega vodstvenega stila je v praksi težavno, saj med
pomembnejše dejavnike uspešnega vodenja spadata tudi sposobnost in znanje vodilnih.
Izbira stila vodenja je torej odvisna od vrste dejavnikov, ki različno vplivajo na samo
izbiro. Optimalni način vodenja ne obstaja, izbrati je treba različne oblike vodenja glede
na obstoječi položaj, glede na značilnosti kadrov in glede na značilnosti samega vodje.
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Imenujemo ga tudi avtoritativni ali avtoritarni stil.
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2.5 Načela uspešnega vodenja
Uspešnost vodenja je odvisna od doseženih ciljev podjetja, med katere uvrščamo
ekonomski uspeh, ohranitev in razvoj podjetja ter zadovoljevanje družbenih in
posameznikovih potreb. Vodenje mora znati usmeriti človeške zmogljivosti k reševanju
problemov, za uspešno vodenje pa morajo vodje poleg usmerjanja človeških aktivnosti
puščati sledove tudi na njegovem zadovoljstvu in počutju (Možina 1994b, str. 7).
Osnova dobrega vodenja je čustvena inteligenca, saj čustva pomembno vplivajo na
motivacijo zaposlenih ter posledično tudi na uspešnost podjetja. Opredelimo jo kot
sposobnost, da se zavedamo svojih in tujih čustev ter da zmoremo njihovo uravnavanje.
Poznamo štiri osnovne komponente čustvene inteligence. Samozavedanje in
samoobvladovanje, ki določata kako smo sposobni uravnavati in obvladovati samega
sebe. Drugi dve pa sta družbeno zavedanje in obvladovanje odnosov, ki določata kako
smo sposobni obvladovati odnose z drugimi. Vodje imajo velik vpliv na širjenje čustev,
saj so pogosto v središču pozornosti. Od čustev vodje je torej lahko odvisno, ali
zaposleni vidijo stvari pozitivno ali negativno. Čustvena inteligenca pa ne pomeni, da
morajo biti vodje pretirano prijazni. Pomen čustvenega vodenja je upoštevati in odzivati
se na realna dogajanja brez nepotrebnega vznemirjenja in razburjanja ljudi. Če vodje
uporabijo čustva za pozitivne namene, postanejo dobri vodje, ki dosegajo odlične
rezultate na vseh področjih. Če pa čustva zlorabijo, se sicer lahko povzpnejo visoko,
toda s tem odtujujejo ljudi, izgubljajo talent ter prej ali slej pripeljejo podjetje do
propada. Tisti vodja, ki mu uspe obvladovati lastna čustva in razumeti tuja, se lahko
povzpne na najvišjo raven vodenja in ga bodo ljudje tudi spoštovali in mu prostovoljno
sledili (Hočevar in drugi 2003, str. 178-183).
Pomembno je tudi, kako vrednotimo sami sebe, da zaupamo vase in se spoštujemo.
Kajti spoštovanje samega sebe spodbudi spoštovanje drugih. Zaupanje vase pa pomeni
zaupanje v našo učinkovitost in sposobnost razmišljanja ter pravilnega odločanja in
učinkovitega odzivanja na spremembe. Večji kot je vodjev občutek lastne vrednosti, bolj
verjetno je, da bo to funkcijo zmogel opravljati uspešno. Učinkovit vodja mora graditi
na svojem osebnem razvoju, biti mora odprt in dostopen dejstvom, znanju,
informacijam in mnenjem, ki vplivajo na uspešnost podjetja (Branden 2000, str. 38, 54).
Covey v svoji knjigi opisuje osnovna načela uspešnega vodenja, za katera pravi,da so
kot kompas, ki vedno kažejo pot in pri katerih se ne bomo zgubili ali zmedli, če jih
bomo znali brati, saj nas nasprotujoči se glasovi in vrednote ne bodo mogli prevarati.
Pravi, da vodenje, ki je osredotočeno na načela, poteka od znotraj navzven na štirih
ravneh: osebni (verodostojnost), medosebni (zaupanje), menedžerski (moč) ter
organizacijski (usmeritev) in dodaja, da ni zadosti le ena raven, da moramo delati na
vseh ravneh hkrati in na osnovi poglavitnih načel. Našteli bomo značilnosti vodij,
osredotočenih na načela, ki jih navaja: neprestano učenje, usmerjenost v služenje,
izžarevanje pozitivne energije, verovanje v ljudi, živijo v ravnovesju, življenje vidijo
kot pustolovščino, so sinergični in se prenavljajo (Covey 2000 str. 14, 24, 26-30).
Za uspešno vodenje je pomembna tudi osebnost človeka, njegove značilnosti, kajti
določene osebnostne značilnosti so primerne ali pa manj primerne za določeno
zaposlitev. Pomembno je torej, da si najdemo za našo osebnostno značilnost primerno
zaposlitev (Treven 1998, str. 71). Sposobnosti vodenja so določene tudi z našo
osebnostjo, čeprav so nekateri mnenja, da se nihče ne rodi kot vodja, da postane to z
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življenjskimi izkušnjami, da se vodenja naučimo skozi življenje, z izkušnjami,
opazovanjem in refleksijo. Vendar pri določanju uspešnosti posameznika vsekakor
igrajo pomembno vlogo dedne lastnosti. Enako pomembno vlogo pa imajo tudi izkušnje
in življenjske okoliščine. Potrebujemo torej oba pogleda, dednost nam določa izhodišče,
življenjske izkušnje, okoliščine in učenje pa določajo, v kolikšni meri se bomo razvili in
izkoristili svoj vodstveni potencial. Vodstvenih veščin se lahko učimo neformalno, s
pridobivanjem izkušenj na delovnem mestu, s pomočjo poskusov in napak ter skozi
sodelovanjem z drugimi ljudmi - vzorniki. Formalno se lahko učimo s pomočjo
mentorjev, z izobraževanjem, različnimi delavnicami in treningi (Hočevar in drugi
2003, str. 188-190).

2.6 Vodstvene kompetence
Kompetence so definirane kot zmožnosti posameznika, da aktivira, uporabi in poveže
pridobljeno znanje v kompleksnih, raznovrstnih in nepredvidljivih situacijah (Perrenoud
1997, povzeto po Verle in drugi 2012, str. 4). Sanghi (2007, povzeto po Verle in drugi
2012, str. 4) pravi, da so kompetence sestavni del delovnega mesta in se odražajo v
vedenju, ki ga lahko opazimo pri opravljanju nekega dela. Obstaja še več opredelitev,
vendar ne bomo navajali vseh.
Da bi uspešno izvajali naloge vodenja, bi morali vodje razvijati svoje kompetence na
področjih osebnosti človeka, komunikacije, motivacije, organizacije dela, odločanja,
organizacijske kulture ipd. Avtorji navajajo različne kompetence, ki naj bi jih vodje
razvijali za uspešno vodenje. Hron (2004, povzeto po Verle in drugi 2012, str. 4) navaja
tri skupine kompetenc, ki naj bi jih imel sodobni menedžer. Kot prvo navaja socialne in
osebne kompetence (komunikativnost, veščine, sposobnost poslušanja, timsko delo,
empatijo, fleksibilnost, mobilnost, močno voljo in kreativnost). Naslednje so kulturne
kompetence (poznavanje drugih kultur in sposobnost prilagajanja mednarodnim
pogojem poslovanja). Sledijo še akcijske kompetence (sposobnost sprejemati izzive in
odgovornost, sposobnost doseganja ciljev).
Vodstvene kompetence so torej veščine, ki se jih da naučiti. Za vodstvene kompetence
se štejejo: motivacija, osebni razvoj, veščine samoorganizacije oz. osebne učinkovitosti,
učinkovita komunikacija, reševanje konfliktov, situacijsko in ciljno vodenje, ustvarjalno
mišljenje, timsko delo, motivacija za učenje, povečanje fleksibilnosti, ugotavljanje
lastnih potencialov, upravljanje s stresom ter upravljanje s časom. Vodje na vseh ravneh
v podjetjih morajo biti ustrezno usposobljeni in motivirani, da bi lahko uresničili cilje
podjetja, saj so vodje tisti, ki v podjetju vodijo sodelavce v smer doseganja ciljev (Gider
2012).
Vodenje je torej lahko uspešno zaradi različnih dejavnikov. Kot prvo je pomembna naša
osebnost, čustvena inteligenca, samozavestno vodenje, sledijo pa naše izkušnje in volja
po nadaljnjem izobraževanju. Sama uspešnost podjetja pa je odvisna tudi od tega kako
bomo vodili, s kakšnim načinom in pristopom, ter katere metode vodenja bomo izbrali.

2.7 Vodenje v sodobnem menedžmentu
Poslovno okolje se nenehno spreminja, konkurenca je vedno večja, potem so tu
globalne spremembe ter vpliv informacijske tehnologije. Za vodilni kader v podjetjih to
pomeni nove izzive vodenja. S časom se spreminjajo mišljenja in teoretski pristopi,
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poslovni procesi in tehnologije, organizacije in ravnanje z ljudmi, proizvodi in storitve,
prodajne poti in trgi, potrošne navade ter načini porabe. Vse te spremembe povzročajo
velike spremembe na samem trgu in s tem je nujna temeljita sprememba zakoreninjenih
predstav o menedžmentu. Največje spremembe prinašajo: drugačna ekonomika časa in
poslovnih procesov (drobna in hitra proizvodnja, informacijske tehnologije in novo
ravnanje z ljudmi), nova vloga intelektualnega kapitala (najpomembnejši so ljudje,
njihova znanja in podjetniške sposobnosti) ter nov partnerski pogled na konkurenco (od
konkurentov se najlažje naučimo, kako jih premagati). Sodoben menedžment je vedno
bolj usmerjen k ljudem, uravnava človeški, socialni in intelektualni kapital. Prav te
oblike kapitala pa so ključne za ustvarjanje vrednosti in učinkovitega izpolnjevanja
ciljev podjetja. Za doseganje konkurenčne prednosti in poslovne odličnosti pa je v
podjetjih vse bolj pomembno znanje, poudarek je na »učeči se organizaciji« (Kovač
2002, str. 776, 777, 779, 781).
V današnjem času je ena od glavnih nalog vodij uspešno uvajanje in izvajanje
sprememb. Pomembno je dinamično vodenje, saj različni ljudje potrebujejo različne
načine vodenja. Ker se spreminjajo vrednote zaposlenih, je potrebna tudi
individualizacija vodenja. Vodja mora poznati posameznikove vrednote, cilje,
pričakovanja in osebnostne značilnosti, da bi jih lahko na najboljši način uskladil s cilji
podjetja (Svetic 2003, str. 586, 587).
Spopadanje z izzivi današnjega časa zahteva od vodij popolnoma nove pristope k
vodenju ljudi. Vodje bodo morali biti pripravljeni na vseživljenjsko učenje in razvoj, saj
bodo le tako lahko kos današnjemu poslovnemu svetu in le tako bodo ustrezno
usposobljeni za podporo podrejenih. Še zlasti so in bodo pomembne vodstvene veščine
in sposobnosti, brez katerih dinamična podjetja sploh ne morejo delovati. V tem
poglavju smo opredelili več modelov in stilov vodenja, če se bodo vodje po katerem
ravnali, pa je odvisno od samih okoliščin v podjetju. Seveda pa je pristop kako bodo
vodili odvisen od njih samih, odvisen je od njihove osebnosti in njihovih vodstvenih
kompetenc.

2.8 Primerjava ženskega in moškega vodenja
Vprašanja, ki se nam postavljajo, so: ali se ženski način vodenja razlikuje od moškega,
ali so ženske boljše vodje kot moški, ali obstaja ženski in moški stil vodenja, ali imajo
ženske drugačne talente kot moški?
Vsak izziv v gospodarstvu, vsaka naloga v upravljanju, vsaka zapletena situacija pri
vodenju, vsaka odgovorna služba zahteva poseben talent4, ki mora biti optimalno
uporabljen. Ženske in moški pa imajo drugačne talente, kajti talenti so emocionalne in
kognitivne zasnove, ki so delno genetsko pogojene in se izrazijo skozi individualno in s
spolom pogojeno socializacijo. In ravno iz teh različnih talentov izhaja tudi specifičen
način vodenja glede na spol (Weidlich Consulting 2014).

4

Talent je notranja želja in sposobnost nekaj storiti na določen način. Ta poseben način delovanja tej
osebi, za razliko od drugih, skoraj »pade v naročje« - njen/njegov talent se pokaže v posebnem načinu
delovanja. Sestavljen je iz ponavljajočih se vzorcev čutenja in mišljenja, ki se odražajo v določenem
obnašanju. Ko se ti posebni vzorci skupaj s področji izkušenj srečajo z ustreznimi zahtevami na delovnem
mestu, se vzpostavi najboljši možen učinek do temu primerno pozitivnih rezultatov.
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2.8.1 Razlike v obnašanju pri vodenju
Izoblikovalo se je sedem različnih kategorij, ki se pri ženskem in moškem vodenju
razlikujejo. Te razlike ne zadevajo načina vodenja, kajti ženska lahko vodi prav tako
avtoritativno ali kooperativno kot njeni moški kolega, vendar je vrednotenje istega
obnašanja v večini družb drugačno. Pri ženskah na vodilnih mestih so zaradi
dodeljevanja vlog veliko bolj izpostavljeni tipično ženski atributi, kot so mehkost in
prilagodljivost. Predstavili bomo teh sedem kategorij razlikovanja v obnašanju žensk in
moških pri vodenju (Weidlich Consulting 2014):
Razlike pri samopredstavitvi
Načeloma velja, da se moški bistveno bolje predstavljajo navzven kot ženske. Pregovor
»skromnost je lepa čednost« je skozi stoletja dosegel izključno veliko deklet, ki se nato
tudi kot odrasle ženske v poklicnem življenju raje zadržujejo nazaj. Nasprotno s tem pa
moški krepijo svojo samopredstavitev. Moški bolj kot ženske uporabljajo taktiko
pretiravanja, pri čemer iz postranskih izkušenj ustvarijo zelo specifično znanje. Ženske
si še vedno želijo, da jih nekdo odkrije – zbudi, da se v stilu Trnuljčice zazrejo v svoje
skrito znanje in svoje izkušnje. Samopredstavitev zavzema pomemben del pri razvoju
kariere, kot tudi pri subjektivni oceni dosežkov in potencialov, zato se ženske in moške
pogosto dojema različno.
Razlike pri ravnanju s konkurenco
Moški in ženske se smatrajo za konkurente šele takrat, ko obstajajo isti cilji in interesi
in je v igri ista služba oziroma isti položaj. Trenutna gospodarska situacija prispeva k
temu, da je pritisk konkurence bistveno okrepljen. Gotovo je v svetovnem merilu prvič,
da v gospodarstvu moški za vir dela ne tekmujejo le z moškimi, ampak tudi z ženskami.
To velja seveda tudi za ženske, ki se borijo z drugimi ženskami na vodilnih položajih.
Osebno moč uveljavljanja v tekmi z drugimi za poklicne priložnosti in položaje
določajo lastne in tuje konkurenčne strategije. Znanstveno dokazano ne obstaja
najboljša strategija za to, obstajajo pa različni pristopi glede na spol. Rezultati raziskav
o sodelovanju in konkurenčnosti kažejo, da se moški iz svoje moške vloge navzven
samoumevno potegujejo za prostor na hierarhični lestvici. Medsebojno tekmujejo tako
dolgo, da je razdelitev po lestvici določena. Šele ko je razpisano vodstveno mesto
zasedeno in je priložnost za napredovanje trenutno zamujena, sprejmejo novo strukturo.
V tem primeru je namreč podrejenost naslednjemu višjemu vodstvenemu položaju
utemeljena. Spremembe v podjetju, pospremljene s prestrukturiranjem in reorganizacijo,
se pri moških vodjah v skladu z njihovo običajno konkurenčno strategijo razume kot
trajni spopad za moč. Ženske s svojo konkurenčno strategijo izhajajo iz vplivanja na
graditev odnosov in mreženja. Dostop do informacij in vpletenost v odločitve igrajo pri
tem bistveno vlogo, če sploh in kako ženske vodje vstopajo v konkurenco. Ženske
gradijo mreže in ne hierarhičnih struktur. Temu primerno ostaja proces vodenja
dinamičen in temeljna pravica do vodenja izredno neokrnjena.
Razlike pri ravnanju z agresijo
V zasebnem in poslovnem okolju so moški bolj agresivni od žensk. To izrazito
dokazujejo gospodarsko kriminalistične statistike po svetu. Vendar je pomembno vedeti,
da se agresivno vedenje le v 5 % pripisuje spolu, v ostalih 95 % gre za razlike v
osebnosti. Te osebnostne značilnosti, med drugim pogojene s socializacijo, se različno
izrazijo. Agresivnost se najpogosteje sproži skozi zunanji dražljaj in je pri ženskah in
moških različna. Ženske se razjezijo ob vzvišenih in nepravičnih izjavah, tako s strani
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žensk kot moških, medtem ko se moški posebej agresivno odzivajo na verbalno in
telesno agresijo moških. Običajni vsakdan pri vodenju je za ženske in moške enako
močno agresiven, vendar se ženske po določeni agresivni reakciji počutijo bistveno
slabše od moških. Svoje obnašanje reflektirajo z zamikom, ker bolj razmišljajo tudi o
posledicah na drugega. Predvsem karierno usmerjene ženske trčijo na odkriti upor
moških kolegov, včasih tudi svojih moških sodelavcev, ki izzivajo spore. Moški nato
pogosto izberejo agresiven način komunikacije, ki namenoma zavestno prizadene. Tako
je moška agresivnost proaktivna in instrumentalizirana, medtem ko ženske svojo
agresivnost izživijo bolj reaktivno in afektivno. Pozitivna plat agresije je moč za
spoprijemanje s konflikti, za soočenja in da se po potrebi prebije skozi zastoje. Pri
vodstvenem obnašanju so nujna različna agregatna stanja agresije. Vedno »dober« in
vedno »slab« so zastareli vzorci obnašanja. Glede na osebnostni izraz in osebnosti
sodelavcev, ki so na razpolago, potrebujejo vodje, tako moški kot ženske, ustrezno širok
izbor obnašanja.
Razlike v motivaciji pri vodenju
Razlogi, zakaj si ženske in moški prizadevajo za vodilne pozicije in jih zasedajo, so na
ravni motivov, interesov in vrednot različni. Še posebej glede dosežkov in ustreznih
spodbud glede moči. Pri moških je motiv izražen predvsem materialno in so v ospredju
spodbude, ki demonstrirajo moč. Kariera je v prvi vrsti namenjena v lastno korist,
navsezadnje je treba zaradi dodelitve vlog preživeti družino. Ženske zanima predvsem
osebnostna rast in smiselnost dela. Vpetost v vizijo podjetja ženske vodje zelo motivira
pri doseganju ciljev podjetja in pri razvoju sodelavcev k učinkovitosti in osebnim
dosežkom. Identifikacija s skupino, s podjetjem, z izdelkom je vedno tesno povezana z
zanimanjem za ljudi. Te razlike v motivu pa povzročijo, da moški in ženske vodje dajejo
različni poudarek pri vodenju sodelavcev.
Razlike v pripravljenosti pomagati
Za uspešno sodelovanje v podjetju imata pripravljenost pomagati in podpirati druge zelo
velik pomen. Pomagati v praksi pomeni, da ne pričakujemo protiusluge. Torej ne po
principu »roka roko umije«, pri katerem se za pomoč zahteva protiusluga. Ta način
pripravljenosti pomagati se spodbudi skozi empatijo, torej sposobnostjo vživeti se v
nekoga drugega. Ženske do tega lažje dostopajo, ker pridobivajo skozi socializacijo bolj
na čustveni ravni zaznavanja. Da je solidarnost s šibkejšimi sama po sebi namen, se
izrazi v visoki meri, dejansko v praksi živete lojalnosti in časovnega angažiranja. Moški
vodje postanejo aktivni pri nudenju pomoči, ko to moška vloga ne le dopušča, ampak
tudi pričakuje. Praktična pomoč, podpora, torej biti na razpolago, je zelo razširjena. Ta
podpora je še posebej pogosta, če ni zahtevana in gre za prostovoljno odločitev. Pri tem
je vloga mentorja, ki deluje kot podpora šibkejšim, tipičen moški način vodenja.
Razlike pri ravnanju s spremembami
Ženske vodje se pogosto umsko in čustveno lažje prilagodijo na spremembo okoliščin
in le to tudi sprejmejo, moški pa to storijo nasprotno. To je utemeljeno z večjo
prilagodljivostjo in vajenostjo na spoprijemanje s spremembami. Spreminjati se ni le v
biološkem smislu bolj žensko, temveč tudi skozi številne dodelitve vlog, ki si
medsebojno precej nasprotujejo. Spremembe se tako dojemajo kot kontinuirani proces
osebnega doživljanja. Iz te prilagodljivosti izvira tudi specifično ženska umetnost
komuniciranja. Več žensk ima referenčni način komunikacije, kar pomeni, de se hitreje
in trajneje prilagodijo govoru sogovornika. Pri tem pa pregovor »ne spreminjaj sistema,
ki deluje« predstavlja bolj moški pogled na spremembe. Tudi vedoč, da stvari ne tečejo
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optimalno, se držijo preverjenega. Ta mehanizem oklepanja je izraz precejšnjega truda
spopasti se z lastnimi napakami in pomanjkljivostmi. Moškim je posebej težko hitro
prilagoditi se na spremenjene okoliščine. Spremembe, ki niso samoiniciativne, temu
primerno ignorirajo ali pa z lastno inteligenco dokažejo, da ne morejo delovati. Kaže se
potreba po izgradnji znanja (know-how), ki po eni strani odraža voditeljsko obnašanje
tako moških kot žensk, po drugi strani pa ravnanje s sodelavci glede na spol znatno
profesionalizira.
Razlike v načinu komunikacije in govora
Nesporno in v številnih znanstvenih raziskavah potrjeno je, da imajo moški in ženske
različen način govora. To pogosto vodi v nesporazume, ker »da ne pomeni nujno da in
ni gotovo, ali ne res pomeni ne«. Pomembno je poudariti, da ta ženska govorica, ki jo
moški občutijo kot »nejasno«, nima zveze s pomanjkanjem odločnosti, ampak je bolj
znak posebnosti načina govora glede na spol. Prav tako kot direktno nagovoriti napake
drugih kaže na bolj moški način govora. Komunikacijske razlike na neverbalni ravni,
kot na primer manj intenzivni očesni stik, pomanjkljive geste in mimika, niso splošno
veljavne razlike, ki jih opazimo pri moških in ženskah. Kar izstopa je, da ženske
vzpostavijo stik preko podobnosti in komplimentov, moški pa skozi nagovor razlik in
»igrivo« poniževanje drugega - pogosto tako imenovano »norčevanje«. V tabeli 1
prikazujemo nekatere razlike v načinu komunikacije in govora glede na spol. Pri
voditeljskem obnašanju je tu opaziti eno največjih pomanjkljivosti, ker teh nujnih znanj
o razlikah med spoloma pogosto primanjkuje in so temu primerni nesporazumi
neizbežni.
Tabela 1: Razlike v načinu komunikacije in govora glede na spol
Moški
Direktni/neposredni vzorec govora
Naredite x!
Usmerjenost v rezultate
Potrebujem y - do jutri!
Usmerjenost v stvari
Najprej posel - potem zabava

Ženske
Nedirektni/posredni vzorec govora
Ali bi lahko naredili x?
Usmerjenost v proces/postopek
Potrebujem y do jutri - bi/bo šlo?
Usmerjenost v odnose
Najprej krepiti odnos - nato posel

Vir: (Weidlich Consulting, 2014).

2.8.2 Ženski, moški in androgini stil vodenja
Veliko je bilo ugibanj in posledično raziskav na temo ženskega in moškega vodstvenega
stila. Za osemdeseta leta je bilo razširjeno prepričanje, da uspešen vodstveni stil
označujejo lastnosti, ki jih tradicionalno pripisujemo moškim. To so na primer:
agresivnost, tekmovalnost, individualizem, avtoritarnost, ukazovanje in kontrola,
malomarnost, želja po tveganju, izključitev zaposlenih pri odločanju in
brezkompromisnost. Kasneje pa so se začele pojavljati ocene, da je uspešnejši stil, ki ga
označujejo lastnosti, ki so sicer značilne za ženske. Te lastnosti so: demokratičnost,
potrpežljivost, previdnost, natančnost, interaktivnost, sodelovanje s kolegi, pomoč
podrejenim in vključevanje smisla za družino v delovno okolje (Bezenšek 2014).
Pri preučevanju razlik med ženskim in moškim vodenjem se najpogosteje srečujemo s
stereotipnim razumevanjem menedžmenta kot moške dejavnosti, razlikovanjem med
moškim in ženskim stilom vodenja in vse pogosteje z androginim (dvospolnim) stilom
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vodenja. Helgesenova (1990, povzeto po Kanjuo Mrčela 1996, str. 88) izvor razlik v
stilih odkriva v otroštvu. Deklice in dečki se igrajo različne igre in to jih oblikuje v
različne ljudi, dečkom je predvsem pomembno zmagovati, medtem ko je deklicam
pomembno sodelovati in razvijati dobra razmerja. Na tem pa temeljijo tudi razlike v
strukturi vodenja, ki jo spola uporabljata. Iz slike 2 je razvidno, da je za moške značilna
hierarhična struktura, za ženske pa struktura pajčevine. Ženski princip vodenja je kot
krožni proces, saj je menedžerka v centru, ne na vrhu, kot je to pri moškem vodenju, ki
ima hierarhijo pod sabo. Razlike so v drugačni strategiji, moški imajo jasno zastavljene
cilje, medtem ko ženskam to manjka, za njih pa velja vodenje glede na možnosti,
uporaba intuicije ter potrpežljivo čakanje na naslednji dogodek. Naslednja razlika, ki jo
navajajo, je razlika med vizualnim (vizija, videnje prihodnjih dogodkov) in avditivnim
(glas vesti). Za ženske je značilno, da se ravnajo po svoji vesti. Tako ženske kot moški
pa so v svojem obnašanju omejeni z družbenimi normami in pričakovanji. Pri strategiji
pajčevine je stereotipna predstava o ženski kot pasivni, potrpežljivi, neiniciativni ter
intuitivni (Kanjuo Mrčela 1996, str. 85, 88, 89).
Slika 2: Moški in ženski stil vodenja
MENEDŽER
MENEDŽERKA

HIERARHIJA

PAJČEVINA

Vir: (Kanjuo Mrčela, 1996, str. 88).

Poznana je tudi kombinacija moškega in ženskega stila vodenja, imenovanega kot
androgini stil vodenja. Ta stil pa naj bi bil učinkovitejši od obeh navedenih stilov, ker od
vsakega prevzema najboljše lastnosti, je optimalen način za oba spola (Kanjuo Mrčela
1996, str. 90). Kombiniran pristop vodenja omenja tudi Linehanova (2001, str. 153). S
pomočjo svoje raziskave navaja osebni vodstveni stil, ki ga je razvila večina njenih
anketirank. Na osnovi lastnih občutkov in ugotovitev so menedžerke skušale uporabiti
najboljše pristope vodenja, značilne za moške in ženske, pri čemer pa so poudarile, da
so ta stil razvijale postopoma, tako kot so tudi v svoji poklicni karieri napredovale po
hierarhični lestvici.
Pri vodenju je še vedno prevelika delitev spola. Vseeno pa poudarjanje razlik med
ženskimi in moškimi značilnostmi lahko koristi utrjevanju stereotipnih predstav o
spolih. Že prej pa smo omenili, da ni enega samega najboljšega načina vodenja,
primernega za vse situacije, saj na to vpliva veliko dejavnikov. Kateri so boljši vodje, ali
ženske ali moški, ne moremo z gotovostjo trditi. V nekaterih kategorijah so boljše
ženske drugje moški, vsekakor pa so ženske vodje vedno bolj enakovredne moškim. Ne
samo zaradi področja mehkih veščin, komunikacije in odnosov s sodelavci, temveč tudi
zaradi obvladovanja samih sebe, čustvenih in socialnih kompetenc ter poslovnih veščin.
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Čeprav na vodilnih mestih še vedno prevladujejo moški, je za uspešnost podjetja
pomembno, da o vodstvenem kadru odločajo kompetence, znanje ter izkušnje in ne
drugi dejavniki, kot na primer spol. Mnogi drugi in tudi sami smo mnenja, da bi
kombinacija žensk in moških na vodilnih mestih pripomogla k večji uspešnosti podjetja.
Če torej povzamemo vse, kar smo do sedaj povedali, so ženske vodje osredotočene na
ljudi in odnose, kot so pomoč, podpora, sodelovanje, pripadnost, motiviranje in
pozitivno reševanje konfliktov. Moški vodje pa so osredotočeni na rezultate, naloge in
cilje, kot so vzpostavitev strukture in standardov, nedvoumni in dogovorjeni cilji,
zagotavljanje virov in usposabljanja, merjenje učinkovitosti, neprestano izboljševanje.
Na sliki 3 je prikazana matrika voditeljstva, kjer se vidi, da so odnosi in rezultati
medsebojno prepleteni in soodvisni. Avtor poudarja, da je za upravljanje z uspešnostjo
zaposlenih pomembna zavzetost, na katero pa vpliva tudi ženski vključujoči in
sodelovalni stil vodenja (Brank 2014).
Slika 3: Matrika voditeljstva

Vir: (Brank, 2014).
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3 ŽENSKE IN VODENJE
Biti ženska in biti na vodilnem položaju je zelo zahteven poklic. Mechthild C. Wolf
pravi takole: »Uspešna poslovna ženska je uspešna oseba. Svojega časa ne zapravlja za
dokazovanje, da je dober vodja kljub temu, da je ženska. Svoje moške kolege preučuje,
vendar jih ne oponaša. Uspešno usklajuje svoje različne življenjske vloge – ženska s
kariero, zakonska družica, mati in gospodinja« (Osredečki 1994, str. 158).
Aleksandra Kanjuo Mrčela (2000, str. 54) govori o pomembnosti žensk v organizacijski
kulturi, pravi, da je spol (nevidna) sestavina organizacijskih struktur in determinanta
organizacijske kulture. Pomembno je torej preučevanje žensk na vodilnih mestih, saj
vodilne osebe v veliki meri vplivajo na načine oblikovanja organizacijske strukture in
organizacijske kulture. Udeležba žensk na najvišji hierarhični ravni ima pomen
neposredne spremembe v organizaciji, ima pa tudi simbolični pomen, ker imajo vodilna
mesta družbeno moč, ki je še vedno povezana z moško identiteto.
Prihajamo v svet tradicionalno ženskih vrednot, drugačnih kot smo jih bili doslej vajeni.
Vzpostavilo naj bi se davno izgubljeno ravnovesje med ženskimi in moškimi
energijami. Dominantna moška energija se nadomesti z žensko energijo, ki je energija
združevanja, dopuščanja in sprejemanja (Lifestyle 2013). Časi se torej spreminjajo,
poslovni svet ni več rezerviran le za moške, na najvišjih delovnih mestih najdemo
uspešne ženske, ki dokazujejo, da je prevlada moških v poslu stvar preteklosti.
Velikokrat se ženskam še vedno pripisuje tradicionalna vloga v družbi in družini, čeprav
gledano po drugi strani, bi si gospodinjstva težko zagotovila obstoj, če bi jih preživljali
le moški. Delovna aktivnost ženske je torej še kako pomembna (Snoj 2013).
O pomembnosti žensk nam govori že zgodovina. Številne ženske, ki so spremenile svet
so: Kleopatra, ki je vladala Egiptu, Eleanor of Aquitaine, prva kraljica Francije,
Elizabeta I, ki je bila kraljica Anglije v času velikih ekonomskih in socialnih sprememb,
Katarina Velika, ena od največjih političnih voditeljic 18. stoletja, Mati Tereza, ki je
posvetila svoje življenje revnim in brezdomcem, Indira Gandhi, bila je prva predsednica
neodvisne Indije, in Margaret Thatcher, prva premierka Velike Britanije. V novejši dobi
so med njimi pomembne: princesa Diana, Oprah Winfrey, Benazir Bhutto, J. K.
Rowling, Malala Yousafzai in druge (Biography 2014). V zadnjih letih pa med
vplivnimi ženskami najdemo recimo nemško kanclerko Angelo Merkel, ki je bila že
tretje leto zapored prva na lestvici najvplivnejših žensk na svetu ameriške revije Forbes.
Na lestvico se uvrščajo vplivne ženske iz sveta politike, gospodarstva, medijev, zabave,
tehnologije in neprofitnih organizacij. V desetih letih, odkar obstaja ta lestvica, je bila
kar osemkrat razglašena za najvplivnejšo žensko. Sledijo ji brazilska predsednica Dilma
Rousseff, soproga Billa Gatesa Melinda, prva dama ZDA Michelle Obama in nekdanja
ameriška državna sekretarka Hillary Clinton. Najvišje med poslovnimi ženskami se
uvrščajo Sheryl Sandberg iz vodstva Facebooka, izvršna direktorica Hewlett-Packarda
Meg Whitman in izvršna direktorica Yahooja Marissa Mayer (Zurnal24 2013). Med
najvplivnejše Slovenke so uvrstili Barbaro Brezigar, Andrejo Kocijančič, Cvetko
Selšek, Manico J. Ambrožič, Anico Mikuš Kos, Zdenko Čebašek Travnik in Manco
Košir (Siol.net 2011).
Ženske v Sloveniji predstavljajo skoraj polovico zaposlenih. V povprečju imajo višjo
izobrazbo kot moški, kljub temu pa zasedajo nižja delovna mesta, imajo pogosto manjše
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karierne možnosti in so glede na stopnjo strokovne usposobljenosti slabše plačane kot
moški. Poleg tega so v današnji družbi še vedno ženske tiste, ki so dvojno obremenjene,
saj se, poleg redne službe, doma srečujejo še z vlogo matere in gospodinje. Vsem je že
znano, da število žensk na vodilnih mestih narašča, vendar pa vseeno ne v tolikšnem
deležu kot število moških, saj se ženske srečujejo z mnogimi ovirami na svoji karierni
poti. Določeni položaji so za ženske še vedno nedostopni, ker tam vlada določena
kultura, ki je še vedno izrazito moško naravnana. V tem poglavju bomo torej govorili o
zastopanosti in položaju žensk v gospodarstvu, o ovirah, s katerimi se ženske srečujejo
na vodilnih mestih, razlogih zakaj jih je tako malo, predstavili bomo tudi organizirano
delovanje žensk v Sloveniji. Najprej pa bomo nekaj povedali o življenjski poti ženske.

3.1 Življenjska pot ženske
V poslovnem svetu se kažejo razlike med moškimi in ženskami tudi z vidika življenjske
poti. Življenjski potek predstavlja nekakšno življenjsko pot posameznika, ki vsebuje
številne statusne in starostne spremembe. Prične se v otroštvu z vstopom otroka v šolo,
nadaljuje se pri zaposlitvi oz. ustvarjanju družine in nazadnje sledi upokojitev. Takšen
vzorec je bil splošno sprejet. Včasih je obdobje šolanja ustrezalo mladosti, obdobje dela
odraslosti, obdobje umika s trga dela pa je ustrezalo starosti in upokojitvi. Sedaj so ti
prehodi vse bolj nejasni, odmikajo se od tradicionalnih pričakovanj, so pa bolj tvegani
in negotovi. Podaljšuje se izobraževanje in tudi vstop v zaposlitev in obdobje
starševstva se pomika v pozna dvajseta ali v trideseta leta življenja. Tradicionalno
usmerjena življenjska pot ni več samoumevna, saj smo vsak dan postavljeni pred izbiro
med različnimi možnostmi in priložnostmi, izzivi in zahtevami, različnimi načini
življenja. Po eni strani je dobro, da življenje ne teče več tako samoumevno kot včasih,
lahko ga sami aktivno oblikujemo s svojimi željami in skrbimo za svoj osebni razvoj.
Slabost pa je povečana negotovost in nestabilnost na vitalnih področjih svojega
življenja. Sploh pri ženskah je včasih izbira dejansko nujna oz. edina možna izbira in s
tem mislimo npr. na odlaganje za starševstvo (FDV 2014, str. 7, 8, 12-14).
Ženske se od moških razlikujejo. Pridobitev zaposlitve, vstop v zakonski stan in
ustvarjanje družine pri moških potekajo skoraj neodvisno drug od drugega. Pri ženskah
pa so življenjski prehodi bolj težavni in se velikokrat izključujejo. Če gledamo z vidika
poklicne kariere, se morajo, če se odločijo za nosečnost, kasneje ponovno usposabljati
za dosego želene kariere. Seveda pa je vse odvisno od njihovih ambicij in kako
uskladijo družinsko in poklicno življenje. Kajti kakšno življenjsko pot bomo izbrali, je
odvisno od nas samih.
V družbi zavzemajo ženske in moški, glede na različne lastnosti, različne položaje,
opravljajo različne družbene vloge in imajo različen status in moč. Določena je
družbena vloga obeh spolov. Poleg drugih vlog, se od ženske pričakuje opravljanje
»naravne« vloge, to je vloga matere in gospodinje. Družbene vloge, ki jih opravljajo
ženske, imajo nižji status od vlog, ki jih opravljajo moški. Prav tako imajo nižji status
pri poklicih, ki jih v glavnem opravljajo. Težje dosežejo poklice z visokim družbenim
statusom, kot so npr. vodilna mesta. Veliko bolj kot pri moških, na ženski status vplivajo
status partnerja, zakonski status, (ne)poročenost ali (ne)materinstvo. Moški so tudi
družbeno močnejši od ženske (Kanjuo Mrčela 1996, str. 38, 40, 41).
Pomen žensk v družbi se je skozi zgodovino spreminjal. Začetki ženskega gibanja na
Slovenskem segajo v leto 1848. Takrat so se že začele diskusije za žensko volilno
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pravico, ki so jo končno dobile po letu 1945. Moški so bili do takrat v nadrejenem
položaju nad žensko, ženske niso smele sodelovati pri političnem odločanju ali se
vpisovati na vse študijske programe (Svenšek 2012). Mož je bil glava družine, zadolžen
je bil za njeno vzdrževanje in je imel pravico zastopati ženo v javnem življenju. Žena je
morala podpirati svojega moža pri njegovem delu, skrbeti je morala za gospodinjstvo in
otroke. Kljub temu pa je mnogo žensk imelo željo po višji izobrazbi in zaposlitvi.
Vendar pa jim niso bili dostopni vsi poklici, za enako delo so navadno prejemale manjše
plačilo kot moški pa tudi vodilna in pomembnejša mesta so jim bila večinoma
nedostopna. Težje so uveljavljale svoje zahteve, ker so bile povsem izključene iz
političnega življenja (Jeraj 2003, str. 27).
Združeni narodi so v letu 1975 začeli na 8. marec praznovati mednarodni dan žensk. S
tem je bila priznana vloga žensk v prizadevanjih za mir in razvoj, spodbujali so konec
diskriminacije in podporo enakopravnosti žensk. To je dan, ko so ženskam priznani
njihovi dosežki, ne glede na njihove razlike. Danes praznujejo mednarodni dan žensk
številne države po svetu, med njimi tudi Slovenija (SURS, 2014a).
V današnjem času so se ženske sicer bolj uveljavile, vendar pa jih je na pomembnih
gospodarskih in političnih položajih še vedno majhno število. Čeprav so morale
prehoditi dolgo pot, da so postale enakopravne moškim, menimo, da to v celoti še vedno
ne drži. Še vedno so premočni stereotipi o moških in ženskih vlogah. Ženska je še
vedno podrejena moškemu in tudi nekatere poklice še vedno zastopajo izrazito moški.

3.2 Zastopanost in položaj žensk na vodilnih mestih v gospodarstvu
V zadnjih časih je vedno več govora o ženskah na vodilnih mestih, o neenakopravni
zastopanosti obeh spolov. Res je, da število žensk na vodilnih mestih iz leta v leto
narašča, vendar pa je iz številnih raziskav očitno, da ne napredujejo v takem deležu, kot
moški kolegi. Opozoriti moramo sicer, da je težko ugotoviti zanesljive številke o deležu
žensk, saj pri različnih raziskavah uporabljajo različne definicije vodilnega mesta.
Dejanski položaj žensk na trgu dela pa je pravzaprav posledica zgodovinskega
dogajanja v časih, ko so ženske (in moški) nanj šele vstopale. Vrednotenje ženskega
dela so predstavljale značilnosti gospodarskega in družbenega razvoja v drugi polovici
19. in v prvih desetletjih 20. stoletja ter preoblikovanje, utrjevanje in vključevanje
stereotipov, vezanih na spole, v tedanjo družbo. Ženske so sicer vstopale na
kapitalistični trg plačanega, merljivega in hierarhiziranega dela istočasno z moškimi,
toda pod drugačnimi pogoji in z drugačnimi posledicami. V tradicionalni družbi so
imele ženske osrednjo vlogo, aktivna udeležba žensk pri preživljanju družine je bila
tako rekoč samoumevna, vrednost njihovega dela je bila postavljena visoko.
Industrializacija pa prinese povsem nove situacije. Gospodinjsko delo žensk je postalo
nemerljivo in neplačano, dejansko neproduktivno. Delo se je delilo na domnevno moška
in domnevno ženska dela, vendar nekoliko drugače, kot to stereotipno razumemo danes.
Za žensko je veljajo, da so opravljale (po potrebi) tako rekoč vsa dela, tudi tista, ki jih
danes razumemo za tradicionalno moška dela. Da pa bi moški opravljali vsa dela, ki so
sodila med tipično ženska, ni veljalo5. Na razvijajoč trg dela se je tako prenesla

5

To so predvsem dela, povezana s skrbjo za otroke in za gospodinjstvo, v ožjem pomenu: nega, vzgoja,
higiena otrok, skrb za bolne in umirajoče, skrb za perilo, hrano.
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tradicionalna delitev del na moška in ženska, torej na moške in ženske poklice. Pri tem
pa so bili ženski poklici manjvredni, posledično manj plačani, bili so manj
profesionalni. Kljub temeljnim spremembam, pa mnogo teh dejavnikov obstaja še
danes. Ženske so še vedno plačane manj kot moški, in to ob enaki strokovni
usposobljenosti in celo ob enakem delu. Dejstvo je tudi, da za ženske na trgu dela
veljajo drugačna pravila, tudi taka, ki zahtevajo bistveno večjo stopnjo prilagajanja
(Žnidaršič Žagar 2007, str. 12, 17-20, 39).
Položaj žensk na trgu delovne sile je še vedno manj ugoden kot položaj moških, vendar
pa se s časom to spreminja, predvsem zaradi rahljanja tradicionalnih spolnih stereotipov
ter razne zakonodaje enakopravnosti spolov, ki je zmanjšala neposredno diskriminacijo
žensk na področju dela in zaposlovanja. Na položaj žensk na trgu delovne sile v
Sloveniji so vplivali trije sklopi dejavnikov: nasledstvo socialističnega sistema, kriza v
90-ih letih in novejša zakonodaja. Ukrepi socialne politike in nediskriminatorna delovna
in druga zakonodaja so spodbujali ter omogočali enakopravno udeležbo žensk v sferi
plačanega dela. O krizi 90-ih let pa govorimo, ker so imele takrat ekonomske in
politične spremembe negativen vpliv na trg delovne sile, predvsem povečevanje
brezposelnosti. Povzročale so rahljanje sistemov socialne varnosti in zaradi tega
poslabšanje ekonomskega položaja velikega dela prebivalstva. Kljub temu, da se
položaj žensk ni poslabšal bolj kot položaj moških, so ženske nosile težje breme
tranzicije (Kanjuo Mrčela 2007a, str. 549, 550).
3.2.1 Zastopanost žensk v Sloveniji
V Sloveniji predstavljamo ženske polovico prebivalstva, natančneje 50,48 %. Smo torej
v približno enakem deležu kot moški, teh je 49,52 %6. Do 60. leta starosti prevladujejo
moški, po tem letu pa se občutno zvišuje odstotek ženskega prebivalstva. Med
prebivalstvom, starim nad 80 let, je približno 70 % žensk. Ženske imajo torej daljšo
življenjsko dobo, po statistiki sodeč celo za 6 let več kot moški. Za prvega otroka se
ženske odločajo čedalje bolj pozno. Viša se torej starost mater ob prvem otroku, v letu
2012 je bila povprečna starost matere, ki je rodila prvega otroka, 28,9 let7. V
izobraževanju so ženske boljše od moških. Terciarno izobrazbo je imelo v letu 2012
21,2 % žensk ter 16,3 % moških, starih nad 15 let (SURS, 2014a). V letu 2012 je
diplomiralo več diplomantk, teh je bilo 60,27 % kot diplomantov, ki jih je bilo 39,73 %.
Pri večini vrst izobraževanja prevladujejo ženske, izjema sta višje strokovno
izobraževanje, kjer je bilo več moških (36) ter prejšnji doktorski študij, kjer sta bila več
le dva moška. Ženske so torej vedno bolj izobražene tudi na najvišjem nivoju izobrazbe.
Na prejšnjem doktorskem študiju so skoraj izenačene z moškimi, čeprav so med
doktorji znanosti vedno prevladovali moški. Pri sedanjem doktorskem študiju - 3.
bolonjske stopnje, pa je bilo celo 7 doktoric znanosti več kot doktorjev znanosti (SURS,
2014b).
Januarja 2014 je bilo delovno aktivnih 45,04 % žensk. Moški so torej delovno bolj
aktivni, teh je bilo 54,96 %8. Je pa med brezposelnimi v Sloveniji še vedno manj žensk

6

Stanje na dan 1. oktober 2013.
Ta meja se je od leta 1991 zvišala za 4,8 leta.
8
V primerjavi z delovno aktivnostjo v prejšnjih letih, je odstotek žensk zelo podoben; giblje se okoli 45
%.
7
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kot moških. Registriranih brezposelnih žensk je bilo 47,32 %, moških pa 52,68 %9
(SURS, 2014c). Več žensk je zaposlenih za določen čas. V letu 2012 jih je bilo 13,8 %
zaposlenih za določen čas, moških pa je bilo 12,9 %. Ženske na vodilnih položajih za
isto delo in odgovornost prejemajo v povprečju 20 % nižje plače od moških. Po
začasnih podatkih letne statistike plač je v letu 2012 povprečna mesečna bruto plača
žensk znašala približno 5 % manj od povprečne mesečne bruto plače moških. Največja
razlika plač med spoloma je bila v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo, kjer je bila
bruto plača žensk v povprečju za 26,9 % nižja od plače moških v teh dejavnostih.
Podobno je veljajo za finančno in zavarovalniško dejavnost, tam so ženske prejele za
opravljeno delo povprečno za 24,9 % nižjo plačo kot moški. Najmanjša razlika med
povprečnimi plačami žensk in moških je bila v dejavnosti poslovanja z nepremičninami.
V nekaterih dejavnosti pa so bile plače žensk vendarle večje od moških. Upoštevati pa
je potrebno, da je zastopanost spolov v različnih dejavnostih zelo različna in da
opravljajo moški in ženske različne poklice. Sicer pa velja tudi, da je več žensk
zaposlenih na manj plačanih delovnih mestih (SURS, 2014a).
Predstavili smo nekaj splošnih statističnih podatkov o zastopanosti oziroma položaju
žensk in moških v Sloveniji. Sedaj pa bomo predstavili še podatke o ženskah in moških
na vodilnih mestih. Po zadnjih podatkih, ki so objavljeni za leto 2013, je med 20
podjetji, ki kotirajo na borzi samo 5 % predsednic uprav ter 22 % članic uprav
(Evropska komisija, 2014a). Generalnih oziroma izvršilnih direktoric je 19 %,
neizvršilnih direktoric pa 22 % (Evropska komisija 2014b). Moški torej prevladujejo na
vseh ravneh, to je razvidno tudi iz grafičnega prikaza na sliki 4. Če pogledamo
povprečje EU-28 (zajetih je 28 članic Evropske unije), velja za Slovenijo približno
enaka zastopanost žensk v upravah največjih podjetij. V EU-28 je 5 % predsednic uprav,
kar je enak delež kot pri nas, ter 18 % članic uprav, kar je celo manj kot v Sloveniji
(Evropska komisija, 2014a). Tudi izvršilnih direktoric je manj, in sicer je teh v EU-28
12 %, neizvršilnih direktoric pa je 19 % (Evropska komisija, 2014b). Kaj več bomo o
zastopanosti žensk v drugih državah povedali v naslednji točki.
Slika 4: Ženske in moški na vodilnih mestih v 20 največjih družbah, ki kotirajo na borzi
Moški

Ženske

81%

Izvršilni direktorji
Neizvršilni direktorji

78%

22%
95%

Predsedniki uprav
Člani uprav

19%

78%

5%
22%

Vir podatkov: (Evropska komisija, 2014a in Evropska komisija, 2014b).
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Stopnja registrirane brezposelnosti je bila januarja 2014 za ženske 14,9 % ter za moške 13,7 %.
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Imamo tudi podatke za zakonodajalce, visoke uradnike in menedžerje delovno
aktivnega prebivalstva Slovenije za leto 2012. Med temi je skupaj 33,59 % žensk,
moških je torej veliko več, kar 66,41 %. Če pogledamo posamezno kategorijo, je največ
menedžerk za splošne poslovne funkcije in komercialo, teh je 42,63 %. V tej kategoriji
so ženske najbolj izenačene z moškimi. Najmanj pa jih je za proizvodnjo in
specializirane strokovne in tehnične storitve, tj. 26,68 %. V najvišji kategoriji, kamor
sodijo zakonodajalci, visoki uradniki in člani uprave družbe, deluje 36,61 % žensk.
Podatke prikazujemo tudi grafično na sliki 5, kjer je lepo razvidno, da moški
prevladujejo na vseh vodilnih položajih (SURS, 2014č).
Slika 5: Delovno aktivno prebivalstvo zakonodajalcev, visokih uradnikov in
menedžerjev po spolu za leto 2012
Moški

Ženske

Zakonodajalci, visoki uradniki in člani
uprave družbe
Menedžerji za splošne poslovne funkcije in
komercialo

63,39%
57,37%

Menedžerji za proizvodnjo in specializirane
strokovne in tehnične storitve

73,32%

Menedžerji v gostinstvu, trgovini in drugih
storitvah

69,41%

36,61%
42,63%
26,68%
30,59%

Vir podatkov: (SURS, 2014č).

Podobno je tudi v politiki, kjer se stanje sicer izboljšuje. Prvič imamo v Sloveniji
žensko predsednico vlade, kjer delujeta tudi dve ministrici. Na zadnjih državnozborskih
volitvah so ženske zasedle 29 od 90 poslanskih mest, kar je največ v naši parlamentarni
zgodovini. Na volitvah v državni svet so bile izvoljene tri ženske od 40 državnih
svetnikov. Na lokalni ravni imamo trenutno deset županj od 211 občin. Imamo pa tudi
eno predsednico politične parlamentarne stranke10. Tudi v evropskem parlamentu je več
žensk, Slovenija ima trenutno štiri poslanke od skupno osmih kandidatov (Škrinjar in
Repovž 2014).
V sodstvu je sicer delež žensk višji od moških, med sodnicami in sodniki je skoraj 80 %
žensk, vendar pa se z višjo stopnjo sodišča niža delež sodnic. Na vrhovnem sodišču je
delež sodnic približno 40 %, na višjem delovnem in socialnem sodišču je sodnic
približno polovica (MDDSZ 2012, str. 15).
Žensk je torej kljub temu, da so bolj izobražene kot moški, na vodilnih mestih zelo malo
število. V Sloveniji je bilo narejenih nekaj raziskav o zastopanosti žensk na vodilnih
mestih. Omenili bi raziskavo Urada za enake možnosti iz leta 2011, kjer so ugotavljali
stanje na področju uravnotežene zastopanosti žensk in moških na mestih odločanja v
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Ljudmila Novak - Nova Slovenija; krščanski demokrati.
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njihovih podjetjih. Raziskava je bila narejena na vzorcu 235 največjih delodajalcev v
Sloveniji. Med temi podjetji je bilo kar 66,7 % takšnih, ki še nikoli niso imeli ženske na
najvišjem mestu odločanja. Na najvišji ravni menedžmenta je imelo uravnotežen delež
žensk in moških11 le 12,4 % podjetij (Robnik 2012, str. 13). Istega leta je bila narejena
raziskava Združenja nadzornikov Slovenije, ki so ugotavljali zastopanost žensk v
organih vodenja in nadzora v javnih delniških družbah v Sloveniji za leto 2010.
Sodelovalo je 71 javnih delniških družb, na podlagi katerih so ugotovili, da ima
povprečen nadzorni svet v Sloveniji 5,5 članov in 0,9 članice, povprečna uprava pa 2,3
člana in 0,4 članice (Krkoč 2012, str. 128).
Iz vseh raziskav in statističnih podatkov je torej razvidno, da v Sloveniji redko najdemo
žensko na najvišjem vodilnem mestu. Moški torej prevladujejo, zakaj je temu tako pa
bomo poskušali ugotoviti v nadaljevanju. Najprej bomo opisali še zastopanost žensk v
Evropski uniji (»v nadaljevanju« EU).
3.2.2 Zastopanost žensk v Evropski uniji
Poglejmo še nekaj statističnih podatkov zastopanosti žensk v EU. Med vsemi prebivalci
EU-28 je po zadnjih podatkih 51,18 % žensk, torej 48,82 % moških (Eurostat, 2014a).
Ženske torej sestavljajo približno polovico prebivalstva, kakor tudi v Sloveniji. V EU28 je delovno aktivnih 45,65 % žensk in 54,35 % moških (Eurostat, 2014b). Podatke za
Slovenijo smo navedli že zgoraj in so zelo podobni tem. Po zadnjih podatkih je v EU-28
stopnja brezposelnosti žensk 10,9 % ter za moške 10,7 %. V Sloveniji je stopnja
brezposelnosti za ženske 11,3 %, za moške pa 8,8 % (Eurostat, 2014c).
Za naše magistrsko delo so bolj pomembni podatki o zastopanosti žensk na najvišjih
položajih. Zgoraj smo že napisali, da je delež predsednic uprav v EU-28 5 % ter članic
uprav 18 %. Sedaj bi pogledali še ostale države. Na sliki 6 smo prikazali delež žensk v
upravah največjih družb, ki kotirajo na borzi v letu 2013. Tudi za Slovenijo smo že
povedali da ima 22 % članic uprav, kar je več od povprečja EU-28. Uvrščamo se med
države, ki imajo višji delež žensk v upravah največjih družb, med katere spadajo tudi
Danska, Slovaška, Nizozemska, Švedska ter še druge, ki jih lahko razberete iz slike 6.
Najvišji delež žensk v upravah imata Islandija in Norveška, ki sicer nista članici EU-28,
tako da ne spadata v povprečje EU-28, vendar smo jih vseeno grafično prikazali. V
Islandiji se je odstotek žensk zelo približal odstotku moških, in sicer znaša 48 %. Na
Norveškem pa je odstotek žensk v upravah 42 %. Med članicami EU-28 pa imata
najvišji delež žensk v upravah Francija in Finska, in sicer 30 %. Najmanjši delež žensk
v upravah ima Malta, le 2 %, sledita ji Ciper in Estonija s 7 % (Evropska komisija,
2014a).
Kot lahko vidimo iz podatkov, v nobeni državi ni usklajena zastopanost spolov v
upravah največjih družb, ki kotirajo na borzi. Trenutno je najbližje temu Islandija.
Majhnega deleža žensk na najvišjih delovnih mestih nimamo torej le v Sloveniji,
temveč se s tem problemom soočajo tudi druge države EU.
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Najmanj 40 % vsakega spola.
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Slika 6: Delež članic uprav največjih družb, ki kotirajo na borzi (2013)
Malta
Ciper
Estonija
Romunija
Grčija
Portugalska
Madžarska
Luxemburg
Irska
Češka
Polska
Avstrija
Italija
Hrvaška
Španija
Litva
Belgija
Bolgarija
EU-28
Združeno kraljestvo
Nemčija
Slovenija
Danska
Slovaška
Nizozemska
Švedska
Latvija
Finska
Francija
Norveška
Islandija
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Vir podatkov: (Evropska komisija, 2014a).

Ker je bil v zadnjih letih na tem področju napredek zelo počasen, je začela ukrepati EU.
Za bolj enakopravno zastopanost žensk in moških na vodilnih mestih obstajajo
normativna priporočila EU, saj je enakost spolov temeljno načelo EU. O vseh teh
ukrepih bomo govorili v naslednjem poglavju.

3.3 Ovire za ženske na vodilnih mestih
Velikokrat smo že omenili, da se ženske srečujejo s takšnimi in drugačnimi ovirami na
svoji poklicni karierni poti. Govorimo o nevidnih ovirah, ki v obliki predsodkov in
stereotipov ustavljajo in onemogočajo napredovanje določenim družbenim skupinam
(ženskam, pripadnikom in pripadnicam rasnih ali etničnih manjšin). Metaforično jim
pravimo »stekleni stropi«12, ki so trdno zasidrani kot nevidni del organizacijske zgradbe

12

Pojem je v sedemdesetih letih nastal v ZDA.
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in jih je težko podreti. Na sliki 7 je prikazano, kako izobražen moški napreduje na vrh
hierarhične lestvice brez težav, izobražena ženska pa naleti na skrite ovire, »stekleno
steno« in »stekleni strop«. Premagati mora torej nevidne dele spolno določene
organizacijske strukture, kar pa ni lahka naloga. To pa je tudi eden od razlogov
majhnega števila žensk na najvišjih vodilnih mestih (Kanjuo Mrčela, 2000 str. 58).
Slika 7: Stekleni strop in steklena stena

Stekleni strop

Steklena stena

Izobražena ženska

Izobraženi moški

Prirejeno po: (ILO 1997, povzeto po Kanjuo Mrčela, 2000, str. 58).

Morrisonova in Von Glinowa (1990, povzeto po Linehan 2001, str. 42, 43) trdita, da
razlog za te ovire - steklene strope, ni človekova nesposobnost, da bi uspešno opravljal
zahtevnejšo delo, temveč »se nanaša na ženske kot skupino, ki se ji preprečuje
napredovanje na višje položaje predvsem zato, ker so ženske«. Pri »stekleni steni« pa
gre za preprečevanje premikanja na druge, enako zahtevne položaje. Kanjuo Mrčela
(2007b, str. 181, 182) razlaga »stekleno steno« kot spolno segracijo na določena
delovna področja (dele organizacije, poklice), ki že sama po sebi pomaga k ohranjanju
obstoječih vzorcev napredovanja. Ženske v primerjavi z moškim pogosto vstopajo v
organizacije na takšne položaje ali delovna mesta, ki so feminizirana in se pokažejo za
slepo ulico v smislu napredovanja. »Stekleni stropi« torej temeljijo na »steklenih
stenah«.
Schwartzova (1989, povzeto po Linehan 2001, str. 43, 44) pa pravi, da metafora
»stekleni strop« zavaja, saj nam vsiljuje predstavo o nevidni oviri, ki jo postavljajo
vodilni v podjetju, da bi prikrili nasprotovanje napredovanju žensk. Meni, da bi bil
primernejši izraz neke vrste diagram, ki predstavlja povezavo več podskupin in se
uporablja v geologiji. Kajti ovire se pojavljajo, kadar se potencialno neugodni dejavniki,
ki vplivajo nanje (materinstvo, tradicija, socializacija) prekrivajo s pričakovanji
menedžmenta, ki jih sprožijo podzavestni moški koncepti, stereotipi in pričakovanja. Za
ženske je to nepremagljiva ovira, medtem ko za moške to ne obstaja.
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Nekateri avtorji omenjajo še druge metafore v zvezi s položajem žensk v podjetjih.
Opozorili bi na izraz »steklene pečine«, ki ga navajajo novejše raziskave. Po raziskavah
sodeč več žensk prevzame vodilne položaje v podjetjih, ki se soočajo s težavami ali se
znajdejo v krizi, ti položaji pa so tudi pogosteje povezani z večjim tveganjem od tistih,
na katerih so moški13. Podjetja v krizi pogosteje prevzamejo ženske tudi zato, ker
menedžerji v takih okoliščinah ne povabijo moškega, da prevzame problematično
podjetje, temveč ponudijo možnost reševanja zapletenega položaja ženskam. Na pojav
»steklenih pečin« vplivajo skupinska dinamika, implicitne teorije vodenja in želja, da se
v podjetjih pokaže pripravljenost organizacijskih sprememb (Kanjuo Mrčela 2007b, str.
182, 183).
Vzroke obstoja vseh teh skritih ovir napredovanja žensk avtorji različno opredeljujejo in
pojasnjujejo.
Revija za enake možnosti v vodenju (Vključi.vse 2014a, str. 3) navaja tri glavne ovire.
Kot prvo navajajo ambicije, ki imajo za moškega pozitiven, za žensko negativen pomen.
To je beseda, ki jo mame v času odraščanja otrok čustveno ovrednotijo. Pozitiven
pomen: »Zelo sem ponosna na sina, ki je tako ambiciozen«; negativen pomen: »Moja
hči je preveč ambiciozna«. Iz tega izhaja, da želi mlada ženska ostati anonimna, tiha,
sedeti v kotu. Za drugo oviro navajajo izraz »šefica«. Žensko dajanje navodil
podrejenim (moškim) dobi negativen vzdevek, ki pa se ne ujema z željo po ugajanju, da
smo vsem všeč. Vodilna mesta so namenjena ljudem, ki delajo spremembe, ki pa so za
družbo največkrat težko sprejemljive. In kot zadnjo oviro navajajo družino, saj je poklic
»mama« še vedno eden vodilnih poklicev slovenskega gospodarstva. Ženske so
razdvojene med skrbjo za družino in slabo vestjo, ker zapostavljajo svojo kariero.
V nadaljevanju bomo opisali nekaj najpogostejših ovir oz. razlogov za majhno število
žensk na vodilnih mestih, ki jih navajajo različni avtorji.
3.3.1 Stereotipi o ženskah
Stereotipi o spolih so socialno in kulturno določeni, so rezultat družbenih norm in se v
procesih socializacije prenašajo na posameznike oz. posameznice. Stereotipno določene
spolne vloge so v bistvu pasti, ki omejujejo osebno svobodo (Marshall 1984, povzeto po
Kanju Mrčela 1996, str. 57). Sestavljeni so iz več ločenih komponent (osebnostne
lastnosti, zunanji videz, vedenjske vloge, poklici), od katerih ima vsaka svojo maskulino
in feminilno obliko. Nobena od teh komponent ni izključno značilna za en spol, vendar
pa velja, da so maskuline oblike bolj značilne za moške in feminilne za ženske.
Značilnosti so tradicionalno pripisane moškim oz. ženskam in jih od njih tudi
pričakujemo. Na sliki 8 so prikazane karakteristike stereotipov o spolih. Dimenzija
feminilnosti, ki je torej značilna za stereotipno žensko, se primarno nanaša na skrb za
dobro drugih. Za ženske velja, da so manj sposobne, za njih je značilna toplina in
ekspresivnost (nežnost, lahko izraža nežna čustva, obzirnost). Dimenzija maskulinosti,

13

Analiza sprememb na najvišjih položajih v nekaterih slovenskih podjetjih v zadnjih letih kaže, da so
najvišje položaje zasedle ženske v času, ko so imela podjetja poslovne in finančne težave. Primeri: Sonja
Gole (prevzela vodenje Adrie Caravan, ko je podjetje prišlo v stečaj), Cvetana Rijavec (prevzela vodenje
Fructala in kasneje Ljubljanskih mlekarn v težavah), Tatjana Fink (prevzela Trimo, ko je imel težave),
Cvetka Selšak (SKB banko je prevzela v težkih časih), Mateja Pergar je prevzela Palomo v težavah
(Humar 2007, povzeto po Kanjuo Mrčela 2007b, str. 183).

27

ki je značilna za stereotipno moškega, se nanaša primarno na asertivnost (agresivnost,
ambicioznost, dominantnost, učinkovitost) in neodvisnost od drugih. Za njih je značilna
distanciranost in neekspresivnost (grobost, ne izraža nežnih čustev), veljajo za bolj
sposobne od žensk (Avsec 2002, str. 24).
Slika 8: Lastnosti maskulinega in feminilnega stereotipa
FEMINILNOST

MASKULINOST

Nesposobnost

Sposobnost

Neagresivnost
Odvisnost
Čustvenost
Odkrivanje čustev
Subjektivnost
Sugestivnost
Podložnost
Nenaklonjenost matematiki in znanosti
Razburljivost v manjših krizah
Pasivnost
Netekmovalnost
Nelogičnost
Orientiranost na dom
Nesposobnost pri poslu
Hinavščina
Nepoznavanje sveta
Lahko užaliti
Ni pustolovska
Težko odločanje
Lahko se razjoče
Skoraj nikoli se ne obnaša kot vodja
Nesamozavest
Neambicioznost
Nezmožnost ločevanja čustev od idej
Skrb za zunanjost
Stališče, da so ženske superiorne moškim

Agresivnost
Neodvisnost
Nečustvenost
Skrivanje čustev
Objektivnost
Nesugestivnost
Dominantnost
Naklonjenost matematiki in znanosti
Nerazburljivost v manjših krizah
Aktivnost
Tekmovalnost
Logičnost
Orientiranost v svet
Sposobnost pri poslu
Neposrednost
Poznavanje sveta
Ni lahko užaliti
Zelo pustolovski
Lahko odločanje
Nikoli ne joče
Skoraj vedno se obnaša kot vodja
Samozavest
Ambicioznost
Sposobnost za ločevanje čustev od idej
Nezanimanje za zunanjost
Stališče, da so moški superiorni ženskam

Toplota/Ekspresivnost
Nikoli ne preklinja
Zgovornost
Obzirnost
Nežnost
Zavest o čustvih drugih
Religioznost
Urejene navade
Tihost
Močna potreba po gotovosti
Naklonjenost umetnosti in literaturi
Lahko izraža nežna čustva

Distanciranost/Neekspresivnost
Pogosto preklinja
Nezgovornost
Brezobzirnost
Grobost
Nezavedanje čustev drugih
Nereligioznost
Zanemarjenost navad
Glasnost
Majhna potreba po gotovosti
Nenaklonjenost umetnosti in literaturi
Ne izraža nežnih čustev

Prirejeno po: (Powell 1988, povzeto po Kanjuo Mrčela, 1996, str. 58).
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V menedžmentu velja stereotipno moška vloga, zato je v družbi mišljenje, da ženska ne
more biti uspešna menedžerka in obratno uspešna menedžerka ne more biti uspešna
ženska. Čeprav ni nobenih dokazov, da bi menedžersko delo moški bolje opravljali, se
stereotip ni spremenil. Vendar pa veliko avtorjev meni, da so sodobni koncepti
menedžerskega dela in vloge vse bolj podobni stereotipni predstavi ženske. Ravno
zaradi tega nekateri pričakujejo, da bo to privedlo do večjega števila žensk na vodilnih
mestih (Kanjuo Mrčela 1996, str. 76, 77).
Predsodki v vsakdanjem življenju ženske so naslednji (Mavrič 2008, str. 7):
 Ženske, ki protestirajo in včasih izrazijo svoje mnenje na svoj način, že veljajo
za histerične. Njihov odpor je treba streti.
 Tista ženska, ki sama odloča o sebi, velja za agresivno.
 Ženske, ki se ne realizirajo v kontekstu lastnega spolnega stereotipa, so
patologizirane.
3.3.2 Diskriminacija v zaposlovanju, napredovanju in vodenju
Diskriminacija je neenako obravnavanje posameznika v primerjavi z nekom drugim
zaradi spola, narodnosti, rase, etničnega porekla, zdravstvenega stanja, invalidnosti,
jezika, verskega prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, izobrazbe, gmotnega stanja,
družbenega položaja ali kakršnekoli druge osebne okoliščine. Pomeni ravnanje, ki
ogroža, omejuje ali onemogoča prizadevanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih
pravic in temeljnih svoboščin (Pravno informacijski center 2014). Na trgu dela lahko pri
diskriminaciji k omenjenim osebnim okoliščinam dodamo vsaj še starševstvo, zakonski
stan, zunanji videz, politično prepričanje in svetovni nazor (Urad za enake možnosti
2010, str. 1).
Ločimo več oblik diskriminacij na delovnem mestu. Med te sodita neposredna in
posredna diskriminacija. Pri neposredni diskriminaciji se zaradi različnih osebnih
okoliščin določeno osebo v primerljivi situaciji obravnava manj ugodno kot drugo14.
Večinoma se diskriminacija izvaja v bolj prikritih oblikah, v posredni diskriminaciji. O
tej obliki govorimo takrat, ko na videz nepristranski ukrep, kriterij oz. ravnanje na
podlagi različnih osebnih okoliščin postavlja posameznika v neugoden položaj, razen če
postopek objektivno utemeljuje zakon15(Pravno informaciji center, 2014). Opisali bomo
še pozitivno in negativno diskriminacijo. O negativni diskriminaciji govorimo, kadar je
oseba zaradi ene ali več osebnih okoliščin v manj ugodnem političnem, pravnem,
ekonomskem ali socialnem položaju, kot bi bila, če te osebne okoliščine ne bi bilo.
Poznamo tri osnovne oblike te diskriminacije. Čista diskriminacija, ki pomeni manj
ugodno obravnavo posameznika na delovnem mestu, pri zaposlovanju, napredovanju,
plačilu in drugih podobnih vidikih zgolj na osnovi določene osebne okoliščine. Poklicna
segregacija označuje pojav, ko se na določenem delovnem mestu koncentrirajo osebe s
točno določnimi osebnimi okoliščinami, kljub temu, da za to ni objektivnega razloga. In
še statistična diskriminacija, ki je povezna z informacijsko asimetrijo in nastopi takrat,
ko se posameznik ali organizacija o drugem posamezniku odločajo v skladu s splošnimi
predpostavkami, ki sicer temeljijo na statistično veljavnih podatkih o določeni skupini,

14

Primer je oglas, ki vsebuje stavek »zaposlimo moškega do 35 let«.
Primer je zahteva, da morajo vsi kandidati, ki se prijavijo za določeno delovno mesto, opraviti preizkus
znanja v jeziku, ki ga za opravljanje dela ne potrebujejo. To izključi ljudi z drugim maternim jezikom.
15
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vendar se nepravično uporabljajo za sprejemanje odločitev o posamezniku, ki pripada
tej skupini. Pozitivna diskriminacija pa zajema mnoge ukrepe, ki poskušajo zmanjšati
neenakosti. Skupinam, ki so zaradi osebnih okoliščin bolj izpostavljene diskriminaciji,
države ponavadi zagotavljajo dodatno varstvo v obliki posebnih, dodatnih pravic, ki so
določene z ustavo ali zakoni in jim s tem omogočajo enake družbene možnosti. Na ta
način določenim skupinam zagotavljajo dostop do določenih delovnih mest, ki bi jim
bila sicer nedosegljiva16. Med splošne oblike diskriminacije spadajo še spolno
nadlegovanje, trpinčenje oz. mobing in druge oblike diskriminacije (Urad za enake
možnosti 2010, str. 1 in Wikipedija 2013).
Na številnih področjih dela je kljub zakonskim prepovedim diskriminacije, le ta še
vedno prisotna. Predvsem zato, ker je neopazna in prikrita jo je težko izslediti in
odpraviti. Govorimo predvsem o diskriminaciji žensk pri zaposlovanju, napredovanju in
vodenju. Veliko podjetij namreč zaposluje, ocenjuje zaposlene in se odloča o njihovem
napredovanju na načine, ki so do žensk diskriminacijski. Njihovo delo se ocenjuje
slabše kot moško. Ženske dobivajo tudi manj pozitivnega ali negativnega feed-backa, ki
je nujen za oblikovanje kariere (Kanjuo Mrčela 1996, str. 77).
Za boj proti diskriminaciji obstaja več zakonov in direktiv s strani EU in tudi z državne
strani. V Sloveniji je diskriminacija obravnavana predvsem v naslednjih zakonih: Zakon
o delovnih razmerjih, Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja, Zakon o
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, Zakon o enakih možnostih žensk in
moških (Urad za enake možnosti 2010, str. 3).
3.3.3 Spolno nadlegovanje
Spolno nadlegovanje na delovnem mestu je oblika diskriminacije. Zakon o delovnih
razmerjih ga označuje kot nezaželeno ravnanje spolne narave, ki vključuje neželeno
fizično, verbalno, neverbalno ali drugo na spolu temelječe ravnanje17. Ustvarja
zastrašujoče, sovražne ali ponižujoče delovne odnose in okolje. Žali dostojanstvo žensk
in moških pri delu s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. Vsako ravnanje
pa še ne pomeni spolnega nadlegovanja (npr. poljub ob rojstnem dnevu, novem letu),
odvisno je, kako neko vedenje obravnava žrtev, če ga torej razume kot neželeno,
nesprejemljivo in žaljivo. Tako kot v zasebnem življenju, mora imeti vsakdo tudi na
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Primer pozitivne diskriminacije v Sloveniji je Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov, ki določa obvezne kvote oziroma deleže zaposlovanja invalidov.
17
Fizično ravnanje: nepotrebno dotikanje ali trepljanje, ščipanje, drgnjenje ob telo sodelavke ali
sodelavca, dotikanje sodelavkinih ali sodelavčevih oblačil, las, telesa, masaža vratu, ramen, objemanje,
poljubljanje, ponavljajoči telesni stik po koncu razmerja, spolni napad ali vsiljeni spolni odnos.
Verbalno ravnanje: nedobrodošlo osvajanje, predlogi v zvezi s spolnostjo ali siljenje k spolni dejavnosti,
ponavljajoči predlogi za druženje in zmenke, sugestivne pripombe in opazke, namigovanja, opolzki
komentarji, ki se nanašajo na oblačenje, telo ali videz sodelavke ali sodelavca, naslavljanje
sodelavca/sodelavke s »punči, bejba, srček, miška, cukrček« in podobno, uporaba obscenega jezika ali
gest - žvižganje, spreminjanje poslovnih tem v spolne.
Neverbalno ravnanje: (raz)pošiljanje elektronskih sporočil, pisem, telefaksov in drugih materialov s
spolno vsebino, kazanje pornografskih ali spolno sugestivnih slik ali besedil, pohotni pogledi ali žaljivo
spogledovanje, spolno sugestivne geste ali strmenje v dele telesa sodelavke/sodelavca.
Drugo na spolu temelječe ravnanje: posmehovanje ali poniževanje, zastraševanje, fizična napadalnost,
žaljenje zaradi njenega ali njegovega spola, pripovedovanje laži ali razširjanje govoric o spolnem
življenju sodelavke/sodelavca.
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delovnem mestu pravico za različne pristne odnose z različnimi osebami in takšna
ravnanja, ki so želena iz obeh strani ne pomenijo spolnega nadlegovanja. To je npr.
izražanje naklonjenosti med prijateljicami/prijatelji na delovnem mestu, medsebojna
privlačnost in spogledovanje, razmerje med sodelavkami/sodelavci. Ko pa se ti odnosi z
ene strani prekinejo oz. ne odobravajo več, z druge strani pa se nadaljujejo, to postane
spolno nadlegovanje (Urad za Enake možnosti 2004).
V glavnem so žrtve spolnega nadlegovanja ženske, moški se najpogosteje pojavljajo v
vlogi nadlegovalca. Pogosteje poročajo o izkušnjah s spolnim nadlegovanjem samske
ali ločene ženske in ženske z višjo stopnjo izobrazbe. Bolj izpostavljene so ženske na
netradicionalnih položajih, vključno z delovnimi okolji, kjer v vodstvu prevladujejo
moški. Pri spolnem nadlegovanju gre v bistvu za izkoriščanje moči, kjer imajo ponavadi
prevlado moški (Linehan 2001, str. 76, 78). Žrtvam je pogosto onemogočena njihova
kariera in tudi težje napredujejo, saj jim spolno nadlegovanje povzroča psihološke
težave (strah, zaskrbljenost, vznemirjenje, motnje spanja, glavoboli, stres …), običajno
trpita tudi njihovo družabno in osebno življenje (Urad za enake možnosti 2004).
Moški pogosto gledajo na zaposleno žensko (še zlasti, če je privlačna), ne glede na njen
položaj v podjetju, samo kot na okras ali predmet za zabavo. Velikokrat so ženske
postavljene za spremstvo poslovnemu partnerju, ne glede na to ali imajo čas ali ne.
Včasih morajo na službena potovanja tudi administratorke, čeprav tam nimajo kakšnega
posebnega dela (Osredečki 1994, str. 161).
V primeru spolnega nadlegovanja na delovnem mestu se je potrebno obrniti na pomoč k
delodajalcu, inšpektoratu za delo, sindikalnemu zaupniku, v primeru psihološke pomoči
k nevladnim organizacijam, če gre za zelo težko obliko pa celo na policijo (Urad za
enake možnosti, 2004).
3.3.4 Izobraževalne in podjetniške ovire
Izobraževalne ovire nastanejo že v zgodnjem šolskem obdobju in se nadaljujejo skozi
srednješolsko izobrazbo, kasneje nastanejo pri izbiri univerzitetnega študija in se tako
nadaljujejo do poklica. Ženske včasih niso imele priložnosti enakega izobraževanja kot
moški, seveda pa se to s časom spreminja. Majhna zastopanost žensk je na področju
naravoslovja in tehnoloških fakultetah. In ravno zaradi nekaterih specifičnih izobrazb,
kjer prevladujejo moški, podjetja niso naklonjena zaposlovanju žensk, ker za njih
stereotipno velja, da so tehnološko nesposobne. Na splošno pa izobrazba v vseh
industrijsko razvitih državah, sploh na najvišji stopnji, hitreje narašča pri ženskah v
primerjavi z moškimi (Linehan 2001, str. 53, 54).
Znotraj podjetja so najpogostejše ovire zaposlovanja in izbora prijavljenih na prosto
delovno mesto organizacijska politika ter strukturalne ovire. Fisher (1987, povzeto po
Linehan 2001, str. 59, 60) ugotavlja, da so priložnosti za ženske v menedžmentu večje v
računalniški in telekomunikacijski industriji, na področjih, kjer prihaja do hitrih
sprememb. Ker nimajo utrjenih pravil o tem, kdo je ali naj bi bil najprimernejši
menedžer, je pri odločanju o zaposlitvi zato bolj v ospredju sposobnost kot pripadnost
spolu (prav tam, str. 56, 59).
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3.3.5 Kulturne in zakonske ovire
Naslednje ovire, ki jih bomo opisali, se nanašajo predvsem na ženske, ki si želijo
mednarodnih karier, saj se morajo spopasti še z dodatnimi, novimi ovirami v okolju
države gostiteljice. Ženske na menedžerskih položajih v mednarodnem prostoru morajo
obvladati še dodatne težave, kot so selitev, prilagajanje partnerja in uravnoteženje
dvojne poklicne kariere (Linehan 2001, str. 59).
V različnih državah velja drugačna kultura. Zato je učinkovita menedžerska izvedba
odvisna od nacionalne kulture. Menedžerji morajo torej svoje vedenje temu okolju
prilagoditi, če želijo delati učinkovito in uspešno. Adlerjeva (1987, povzeto po Linehan
2001, str. 46) trdi, da se kulturna okolja med seboj razlikujejo po vlogah moških in
žensk, ker družba od obojih pričakuje določeno vedenje. Tradicionalna ženska vloga v
številnih kulturah ohranja lastnosti, ki so v nasprotju s pričakovanji tradicionalnih
menedžerjev. Tako je največja ovira za ženske v večini držav še vedno vztrajanje pri
stereotipu, ki menedžment povezuje s pripadnostjo moškemu spolu.
Za primer bomo navedli nekaj različnih držav, ki imajo različno kulturo. Denimo, v
Italiji lahko nizko število žensk na vodilnih mestih razlagamo s sociološkim kontekstom
njihove družbe, še posebej pa z zgodovinsko vlogo katoliške cerkve, ki je imela
pomemben vpliv pri oblikovanju kulturnih vrednot. Zaradi poroke in materinstva, ki
ima pri ženskah velik pomen, jih veliko preneha delati. Tudi na Portugalskem je
podobno stanje. Matere morajo prevzeti večino odgovornosti, povezane z vzgojo otrok,
ker imajo na Portugalskem zelo malo ustanov za varstvo najmlajših otrok. Pri tem pa
naj bi si ustvarile resno poklicno kariero. V Švici je uveljavljeno kulturno načelo, da je
soproga zaposlena predvsem zato, ker njen mož ni sposoben ustrezno poskrbeti zanjo in
za družino. Zato Švicarji svojih soprog ne spodbujajo ali jim celo ne dovoljujejo, da bi
ustvarile poklicno kariero. Vse kulturne tradicije in norme se oblikujejo počasi, še
počasneje pa se spreminjajo (prav tam, str. 46-48).
Ženske imajo težave tudi zaradi različnih in zapletenih zakonov o zaposlovanju žensk
po Evropi. Različni so zakoni o porodniškem, starševskem dopustu, plačnem sistemu in
še drugih. Čeprav neenakosti še vedno obstajajo, je EU v zadnjih desetletjih naredila
pomembne korake naprej z uvedbo različnih zakonov, ukrepov in strategij za enako
obravnavanje moških in žensk (Evropska komisija, 2014c).

3.4 Razlogi za majhno število žensk na vodilnih mestih
Opisali smo že ovire, s katerimi se ženske srečujejo pri napredovanju na najvišja
vodilna mesta. Ovire so v bistvu tudi razlogi za majhno število žensk na vodilnih
mestih. Vseeno smo dejavnike razvrstili v dve kategoriji, med ovire smo razvrstili
dejavnike, ki so bolj prikriti oz. kot smo omenili zgoraj, so nevidni del organizacijske
zgradbe. Pod razloge navajamo okoliščine, ki so bolj opazne in so bistvene za ženske na
vodilnih mestih, prva dva razloga, ki ju v nadaljevanju navajamo, se da lažje odpraviti,
ker sta odvisna tudi od samih želja žensk, njihovih ciljev in ambicij.
3.4.1 Uskladitev družinskega in poklicnega življenja
Eden od razlogov za majhno število žensk na vodilnih mestih je prav gotovo uskladitev
zaposlitve in družinskega življenja, ki v grobem vključuje predvsem skrb za
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gospodinjstvo in skrb za otroke ter druge družinske člane (ostarele, bolne ...). Ženske
imajo skladno s stereotipno predstavo o »naravni« vlogi ženske ne glede na poklic, ki ga
opravljajo, več obveznosti v zvezi z družino kot moški. To pa predstavlja argument
tistih podjetij, ki niso naklonjena zaposlovanju žensk na vodilnih položajih. Ta podjetja
zahtevajo celega človeka, oni pa so mnenja, da se ženske službi ne morejo posvetiti v
celoti, da ne bodo vedno na voljo za delo. Naslednji argument takšnih podjetij pa je, da
ženske zapuščajo delo zaradi materinstva, kar pa se jim zdi nezdružljivo z
menedžerskim delom. Daljšo odsotnost od dela obravnavajo kot pomanjkanje
predanosti delu (Kanjuo Mrčela 1996, str. 74, 75, 94).
V družbi je prisotno prepričanje, da karierno uspešna ženska ni in ne more biti dobra
mati in/ali žena. Zaradi tega predsodka o nezmožnosti usklajevanja obeh sfer, večina
žensk v družini prevzame večji del skrbi, moškemu pa je dodeljena možnost in
priložnost kariernega uspeha, dokazovanja na delovnem mestu in služenju družinskega
dohodka (Sedmak in Medarič 2007, str. 94).
Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja na trgu dela je eden najpomembnejših
pogojev za uveljavljanje enakih možnosti spolov v družbi. Problem usklajevanja se kaže
pri porabi in delitvi časa, upoštevanju zasebnih potreb v poklicni sferi in pri
usklajevanju potreb zasebnega oziroma družinskega življenja s poklicnimi aktivnostmi
žensk in moških. V Sloveniji ženske namenijo gospodinjskim opravilom in skrbi za
družino skoraj dvakrat toliko časa kot moški18, čeprav se čas, namenjen tem opravilom,
pri moških povečuje19. Podatki o koriščenju dopusta za nego in varstvo otrok, delu s
krajšim delovnim časom do tretjega leta starosti otrok in odsotnosti z dela zaradi nege
družinskega člana odražajo, da je skrb za otroka še vedno predvsem naloga žensk.
Pozitivno je le, da večina očetov koristi pravico do očetovskega dopusta. Za
zagotavljanje enakih možnosti spolov je zato temeljnega pomena ustvarjanje pogojev za
lažje in kakovostnejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti. Pomembna so
zakonska določila s strani države in tudi določila s strani delodajalcev (MDDSZ,
2014b).
Težave se pojavijo, kadar ti dve vlogi nista združljivi. Ker je delo na vodilnih mestih
zahtevno, za ženske to večkrat predstavlja preobremenjenost in zaradi tega pogosto
izbirajo med poklicem in družino. Da pa se da vse skupaj z vztrajnostjo in dobro
organizacijo uspešno uskladiti, poročajo številne uspešne poslovne ženske. Poglejmo si,
kaj o tem menijo nekatere izmed njih (Deloitte 2013a, str. 18-20):
Mojca Majič iz Agencije za javni nadzor nad revidiranjem pravi takole: »Bistveno za
uspešno uravnovešanje poklicnega in zasebnega življenja je predvsem notranje
zadovoljstvo. Odraz tega, da si zadovoljen s seboj, so dosežki tako na poslovnem
področju kot tudi v zasebnem življenju. Oboje je potrebno imeti urejeno – le takrat lahko
na položaju, ki ga zasedaš daš maksimalno vse od sebe«.
18

Število ur na teden, ki jih zaposlene osebe namenijo neplačanemu delu v letu 2012 za gospodinjska
opravila znašajo za ženske 14 ur, za moške 10 ur. Skrbi za otroke namenijo ženske 25 ur, moški pa 15 ur
(MDDSZ, 2014a).
19
Po raziskavi, ki so jo opravili v 29 članicah OECD, moški najmanj časa za gospodinjstvo namenijo v
Koreji in Turčiji (21 minut na dan), v Indiji še manj (19 minut na dan). Za Slovenijo navajajo, da moški v
povprečju porabijo kar 114 minut na dan, kar je skoraj največ časa med vsemi članicami. Pred njimi so le
Norvežani (Škrinjar in Repovž, 2014).
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Biljana Weber, Microsoft Slovenija: »Srečna sem, da živim v času, ko je mogoče imeti
tako družino kot kariero. Sem ena izmed mnogih dokazov za to, čeprav seveda ni vedno
lahko. Včasih so potrebni tudi kompromisi, pri čemer je – kot na mnogih drugih
področjih v življenju – lažje, če imaš podporo partnerja. Za vsako uspešno žensko stoji
razumevajoč mož in seveda tudi obratno. Ker preprosto uživam v tem, kar počnem, me
to sproti polni z energijo«.
Vesna Čadež, Savatech: »Za uravnovešanje zasebnega in poklicnega življenja nimam
kakšnega posebnega recepta. Preprosto poskušam najti čas za vse. Čas delim na službo,
družino in na čas zase. Pomembno je, da si človek vzame tudi čas zase«.
Bernarda Trebušak, Aerodrom Ljubljana: »Ko sem postala mama, se je moja predstava
o uspehu nekoliko spremenila. Vidim ga v uspešnem usklajevanju zasebnega in
poslovnega življenja in izpolnjevanju tega tudi zvesto sledim. Rada skrbim za najdražje.
Čas si vzamem tudi zase, največkrat pri ohranjanju dobre telesne pripravljenosti in
obiskovanju kulturno – umetniških prireditev«.
3.4.2 Karierni razvoj
Od žensk na splošno nihče ne pričakuje kariere. Obstoječi vzorci poklicnega
napredovanja ustrezajo boj moškim kot ženskam, predvsem zato, ker ne upoštevajo
različnih pogojev za zaposlitev žensk in moških ter privatnega življenja. Ženske bi
morale bolj uporabljati strategijo moških, kot je npr. zastavljanje ciljev, mentorska
pomoč, ustvarjanje neformalnih stikov znotraj in zunaj podjetja (Kanjuo Mrčela 1996,
str. 74).
Rothwellova (1984, povzeto po Linehan 2001, str. 64) pravi, da na obseg in smer
razvoja ženske poklicne kariere verjetno zelo vpliva etika podjetja, zlasti osebnost
vodilnih ljudi. V zelo ugodnem ozračju ženska lahko napreduje, v sovražnem okolju pa
bo ostala na določeni nižji stopnji, z izjemo specializiranih področij, ki so zanjo
»primernejša«.
Pri raziskovanju poklicne kariere žensk, so prevladale tri smeri. Po klasičnem modelu
so poklicne kariere razvrščene glede na dosežke uspešnih moških. Druga smer je
neoklasični model, ki priznava, da tekmovanje med družino in osebnimi nagnjenji lahko
vpliva na organizacijske potrebe in zato tudi na oblikovanje poklicne kariere. In še
model dvojnega razvoja, ki navaja, da je za razumevanje ženske poklicne kariere treba
upoštevati, da je v osnovi položaj žensk v primerjavi z moškimi drugačen (Linehan
2001, str. 81, 82).
Gutek in Larwood (1989, povzeto po Linehan 2001, str. 84, 85) menita, da so ženske
poklicne kariere drugačne in da bodo takšne verjetno tudi ostale v prihodnosti iz
naslednjih štirih razlogov:
 Ženske in moški se soočajo z različnimi zahtevami, predvsem kar zadeva
primernost delovnega mesta glede na spol, in slednje lahko vpliva na izbor
poklica pri dekletih in fantih.
 Glede na pripravljenost medsebojnega prilagajanja poklicni karieri partnerja,
obstajajo med soprogo in soprogom razlike (soproge so pogosto bolj
pripravljene na selitev ali drugo prilagoditev poklicni karieri soproga, kot
obratno).
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Vloga staršev se glede na spol razlikuje; vloga matere zahteva bistveno več časa
in napora kot vloga očeta.
Ženske se na delovnih mestih srečujejo z večjimi pritiski kot moški. Na njihovo
napredovanje v poklicni karieri bistveno vpliva diskriminacija ter različni
stereotipi.

Kljub številnim teorijam in raziskavam še vedno ni izoblikovana jasna podoba o
razvojnem procesu kariere pri ženskah. Zato so številni avtorji mnenja, da je treba na
tem področju še bolj temeljito raziskovati, predvsem na dovolj velikem vzorcu žensk,
da se lahko zajamejo vsi dejavniki, ki torej vplivajo na njihovo kariero (Linehan 2001,
str. 85, 86).
Kako se ženska kariera razlikuje od moških, nam kaže zanimiva raziskava, kjer so
izpostavili nekaj kritičnih dejavnikov razlikovanja. Poleg tega, po njihovih ugotovitvah,
navajajo tri faze, skozi katere se podajo ženske na svoji karierni poti (Gabrovšek 2014):
 Prva faza nastopi med 24. in 35. letom, kjer najverjetneje prevladuje
idealističen pogled na uspeh. Karierno pot v tem obdobju vidijo kot pot k uspehu
in osebni izpolnitvi. Želijo vplivati na druge, verjamejo, da imajo nadzor nad
svojo kariero, da lahko spremenijo podjetja in vplivajo na spremembe v svetu.
Svojo kariero vidijo kot priložnost za uresničitev svojih sanj, čeprav je njihova
želja vplivati na podjetje in svet, izvor je torej notranji. Velik vpliv na karierne
odločitve ima starševstvo. Ženske, ki še nimajo otrok, so že pred obdobjem
starševstva v skrbeh, kako bi postale manj omejene s strani podjetja, v
prihodnosti pa se bodo spoprijele še s problemi, kot so uskladitev kariere in
družine.


Sledi druga faza, ki nastopi med 36. in 45. letom, kjer prevladuje pragmatična
vztrajnost. Obvladajo zelo obsežen spekter odnosov, profesionalnih kakor tudi
zasebnih. V tej fazi spoznajo, da ne glede na to, kako so notranje motivirane za
določeno delo, prevlada vpliv drugih (na delu kolegi, doma partner, otroci).
Povpraševanje po njihovem času je vse večje na različnih področjih, zato
ponavadi ženske v tej fazi pričnejo dvomiti v centralnost kariere v njihovem
življenju. Zaradi tega je treba narediti prioritetno lestvico o tem, kaj je
pomembno in kaj malo manj pomembno. Pojavlja se tudi diskriminacija in
spolno nadlegovanje, z delom so nezadovoljne, ne čutijo se dovolj močne.
Ženske, ki še nimajo otrok, imajo zadnji čas za to odločitev. Začenja se iskanje
globljega pomena v življenju, vsa energija ni več usmerjena v kariero, temveč na
druga življenjska področja, odvisno od tega, kaj jim prinaša izpolnitev,
priznanje, pomembnost.



V tretji fazi, ki nastopi med 46. in 60. letom, želijo ženske ponovno prispevati
k organizaciji. Do takega vzgiba pripeljejo tudi spremenjene okoliščine, kot je
ločitev ali smrt zakonca. Izrazi se vsestranska želja po prispevanju nečesa k
družini, skupnosti in podjetju, v katerem so zaposlene. Za te ženske je uspeh
priznanje, spoštovanje in celostno življenje.

Ženske se torej v svoji karieri, za razliko od moških, srečujejo z mnogimi ovirami,
poleg tega pa so bolj obremenjene z družinskim življenjem. Seveda pa je vprašanje, ali
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ženske svojo poklicno kariero sploh načrtujejo in ali obstaja takšna kariera, ki ustreza
njihovim izkušnjam.
Nekateri se poleg službe ali kariere posvečajo družinskim obveznostim in drugim
obveznostim, nekateri pa bi radi intenzivno razvijali kariero. Podjetja pa seveda morajo
vedeti, na koga od zaposlenih lahko računajo pri izvedbi posebej zahtevnih nalog ali
posebnih projektov. Vedeti morajo, na koga se lahko zanesejo za kakovostno opravljeno
delo med običajnim delovnim časom. Tako je na zanimivo idejo prišla Sonja Klopčič s
tako imenovano kariero po meri. Zaposleni in podjetje se lahko za določen čas
dogovorita za poseben, vnaprej določen obseg kariere. Predlagala je karierne pakete od
S do XXL20. Prednost tega je, da lahko vsakdo, ne glede na spol in starost, izbere paket,
ki mu trenutno najbolj ustreza. Se pravi, da je možnost napredovanja na ta način ves čas
omogočena vsem, ne glede na spol ali starost (Klopčič 2013). Mogoče pa bi ravno ta
ideja pripomogla ženskam na karierni poti oz. bi jim to omogočala, če si bi same to
želele.
3.4.3 Razlike v plačilu
Na razliko v plačilu med spoloma vpliva več med seboj povezanih dejavnikov in je
posledica splošnejše ekonomske in družbene neenakosti med spoloma. Kot smo že
omenili, so ženske na trgu dela večinoma skoncentrirane v poklicih, ki so slabše plačani
od teh, ki jih opravljajo moški. Tudi če opravljajo enaka dela, so večinoma slabše
plačane, kar velja tudi za vodilna mesta. Razlike v plačilu žensk in moških odražajo
trajno diskriminacijo in neenakost na trgu dela, predvsem na škodo žensk. Vzroki za
razliko v višini plač so kompleksni in medsebojno prepleteni. Kljub temu, da so ženske
enako dobro ali celo bolje izobražene kot moški, se njihovo znanje pogosto slabše ceni
in tudi počasneje napredujejo v podjetju. Zato posledično ženske v EU v povprečju
zaslužijo 16 % manj kot moški. Eden od vzrokov za manjše plačilo so tudi družinske
obveznosti žensk, ki zaradi tega pogosto prekinejo delovno razmerje in se večkrat
odločijo za zaposlitev s krajšim delovnim časom. Ker ženske zaslužijo na uro manj kot
moški in opravijo zato manjše število delovnih ur, imajo tudi nižje pokojnine, zato so v
starosti ženske bolj izpostavljene revščini kot moški (Evropska komisija, 2013a in
Evropska komisija 2014č, str. 5). Na razliko plač med spoloma, poleg omenjenega,
vpliva tudi družbeno in kulturno določeno različno vrednotenje poklicev in veščin, ki jih
opravljajo oz. imajo moški in ženske. Številne analize so pokazale, da se aktivnosti in
dela, ki jih v glavnem opravljajo ženske ovrednotijo kot manj zahtevna in s tem tudi
manj plačana, medtem ko v primeru, da enako ali zelo podobno delo opravljajo moški,
se opredelitev dela, poklica oz. dejavnosti spremeni, pripiše se mu višja stopnja
potrebnih veščin in posledično višji status ter plačilo. Če se v določenem poklicu zgodi
nasproten proces, da se feminizira, pride do nasprotnih posledic, delo oz. poklic izgubi
status in plačilo se zniža (Kanjuo Mrčela 2007a, str. 563, 564).

20

Primer: Paket M bi bil primeren za zaposlene z majhnim otrokom (mlade mamice). Vključuje primerno
zahtevne naloge, vendar predvideva delo v določenih časovnih okvirih. M paket pomeni tudi ustrezno
plačo - brez dodatkov. Paket L bi bil verjetno primeren za zaposlene, ki izven delovnega časa nimajo
večjih obveznosti in so fokusirani na napredek v službi, pripravljeni vložiti dodaten čas in napor v
izobraževanja, usposabljanja, itd., kar se pozna tudi pri plači v obliki nekaterih dodatkov oz. faktorjev.
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Po zadnjih podatki Eurostata je v EU-28 razlika v plačilu21 na podlagi spola 16,4 %. V
Sloveniji zaslužijo ženske 2,5 %22 manj kot moški, kar je trenutno najmanjša razlika v
celotni EU. Pod 10 % se nahajajo še Italija, Luksemburg, Poljska, Romunija in Malta.
Večja razlika se kaže v Nemčiji, Avstriji, Madžarski, Češki in Slovaški, ki se giblje nad
20 %. Največja razlika pa je v Estoniji, tam ženske zaslužijo kar 30 % manj kot moški
(Evropska komisija 2014č, str. 10, 11). Opomniti pa moramo, da so te primerjave
seveda vprašljive, ker se od države do države obseg informacij razlikuje, obstajajo tudi
prikrite in nezabeležene specifične razlike v plačah, kot so razni dodatki in nagrade za
uspešnost.
EU si prizadeva razlike v plačilu med spoloma odpraviti z različnimi direktivami,
predpisi in zakonodajami, katere bomo kasneje tudi predstavili. V Sloveniji je to
opredeljeno v Zakonu o delovnih razmerjih, saj enako plačilo zagotavlja motivacijo in
predanost zaposlenih žensk in moških ter prispeva k uspehu podjetja (Gavez in drugi
2012, str. 25).
3.4.4 Pomanjkanje neformalnih zvez
Mnogo avtorjev poudarja pomembnost neformalnih zvez v podjetniškem življenju,
obenem pa trdijo, da imajo ženske manj teh zvez kot moški in jim je ta sistem nejasen in
ga ne znajo uporabiti sebi v prid (Kanjuo Mrčela 1996, str. 75). Težave za ženske so
pomanjkanje mentorjev, sponzorjev, pripadnost manjšinski skupini v podjetju; simbolna
vloga in pomanjkanje povezanosti. Vse to pa so spet razlogi zakaj je število žensk na
vodilnih mestih tako majhno.
3.4.4.1 Mentorstvo in sponzorstvo
Mentorstvo pomeni zlasti prenos izkušenj in znanj ter pogosto omogoča hitrejše in
učinkovitejše usposabljanje sodelavcev kot druge, bolj formalizirane oblike. Hkrati
omogoča medsebojno spoznavanje, ustvarjanje stikov, predvsem pa je naravnano v
izpopolnitev zaznanih lukenj v znanju in izkušnjah posameznega sodelavca ali
sodelavke (Urlep 2014, str. 1). Mentor je vzornik mentorirancu in mu pomaga pri
gradnji samozavesti, sprejemanju odločitev, postavljanju kariernih ciljev in pri iskanju
ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Pomembno pri tem mentorskem
odnosu je, da so jasno postavljeni cilji, ki jim oba sledita. S časom lahko mentor postane
tudi naš sponzor ali pa nam le tega predstavi (Kecman 2014a, str. 2). Ta dva pojma
mnogi zamenjujejo, vendar pa sta si različna. Medtem ko je lahko mentor tudi sponzor,
obratno ne more biti. Namen sponzorstva je osredotočenost na napredek in temelji na
vplivu. Sponzor nudi zaščito in si prizadeva za posameznikovo napredovanje. Skrbi za
gradnjo njegovega socialnega kapitala23, omogoča znanje in napredovanje posameznika;
promovira karierno osebno znamko. Vedno več podjetij, ki želijo na najvišjih vodilnih
mestih talente (predvsem ženske), organizira t. i. sponzorske programe, znotraj katerih
ženske povežejo s sponzorji, ki so največkrat člani uprave ali menedžerji v podjetju
(Kecman 2014b, str. 2). Sponzor je lahko zaposlen tudi v drugem podjetju oz. je
ugleden član ustreznega strokovnega združenja24 (Blatnik in drugi 2012, str. 14). Ženske
21

Razlika v plačilu med spoloma je povprečna razlika bruto plačila na uro med moškimi in ženskami.
Po začasnih podatkih SURS znaša plača žensk v letu 2012 prib. 5 % manj od moških (SURS, 2014a).
23
Pod pojmom socialni kapital razumemo vsa poznanstva, ki nam omogočajo sodelovanje in podporo.
24
Združenja Manager, Yes, Lion, Rotary …
22
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so s temi programi predstavljene vsem članom vodstva in s tem širijo svojo
prepoznavnost, zagotovljena pa sta jim tudi karierni razvoj in razvijanje vodstvenih
sposobnosti25 (Kecman 2014b, str. 2, 3).
Mentorski in sponzorski odnosi so za ženske še bolj pomembni kot za moške, saj se
spopadajo s še težjimi organizacijskimi, medosebnimi in individualnimi ovirami pri
napredovanju. Kljub temu pa imajo na voljo manj mentorjev kot moški in tudi manj
možnosti, da bodo razvile tako tesne odnose z njimi. Razlogov za to je več, nekateri
navajajo, da ženske mentorjev ne iščejo, ker se ne zavedajo, kako pomembno je to in so
mišljenja, da je v podjetju bistveno samo usposabljanje. Njihova zadržanost pri iskanju
moškega mentorja pa lahko izhaja tudi iz strahu, da bi jim mentor in sodelavci zaradi
tega pripisovali seksualne vzgibe. Drugi razlog, da je v mentorskih odnosih malo število
žensk, je ta, da moški mentorji niso pripravljeni izbrati ženske. Pogosteje si torej
izberejo moške, saj so lahko tako bolj sproščeni pri razvijanju poklicnega in osebnega
razvoja. S tem pa se tudi izognejo morebitnemu namigovanju o spolnem nadlegovanju v
podjetju. Da bi se ženske izognile težavam pri iskanju moškega mentorja, lahko najdejo
mentorico, kar pa utegne biti težavno, saj so na vodilnih mestih še vedno v manjšini. Pri
iskanju mentorja oz. mentoriranca igra pomembno vlogo, poleg pripadnosti spolu, tudi
podobnost v osebnostnih lastnostih (Linehan 2001, str. 69-71).
Najuspešnejši so tisti mentorski odnosi, kjer moški mentorirajo ženske ali jih celo
sponzorirajo. Zato bi morali moški na vodilnem mestu zavzeti aktivno vlogo v
doseganju tega cilja s tem, da postanejo mentor ali sponzor. Za ženske v poslovnem
svetu velja, da morajo najprej postati vidne, šele nato bodo lahko dobile prave mentorje.
Potrebujejo nekoga, ki jim omogoči, da se dokažejo znotraj podjetja na najvišjih ravneh
(Kecman 2014a, str. 2, 3).
3.4.4.2 Simbolna vloga
Ženske so v podjetju pripadnice manjšinskih skupin in kadar jih je v podjetju manj kot
15 odstotkov, se jih lahko označi kot »simbole«, saj se jih bolj kot posameznice doživlja
kot simbolne predstavnice skupine. Manj je žensk v določenem podjetju, večja je
možnost, da bodo odrinjene in jih bodo ocenjevali na osnovi pripadnosti spolov. S
svojim ravnanjem torej predstavlja vse ženske, zato nastanejo težave pri pridobivanju
zaupanja moških sodelavcev in so tako izločene iz informacijske mreže. Druge
neugodnosti za njih so še, da imajo višje zahteve glede njihovega dela, osamitev,
povečana opaznost, pomanjkanje vzornic in izločenost iz moških skupin. Te ženske se
ne morejo niti zgledovati po drugih ženskih kolegicah ali si najti mentorico (Linehan
2001, str. 71, 72 ).
3.4.4.3 Mreže poznanstev
Ključ za uspeh v posameznikovi karieri je nenehno vzpostavljanje, graditev in
ohranjanje svojih socialnih vezi in poznanstev. Ljudje z večjo mrežo vezi lažje pridobijo
boljša delovna mesta, pomembne informacije ali drugačno pomoč. Mreženje kot
umetnost povezovanja ljudi je zelo učinkovit in lahkoten način za pospešitev kariere in
25

Eden najboljših primerov programov sponzoriranja so uvedli v vseh enotah Deutsche Bank.
Poimenovali so ga ATLAS in vključuje ženske, ki so že na vodilnih položajih in ki s pomočjo strateškega
sponzorstva lahko pridobijo sposobnosti ter priložnosti, da zasedejo najvišje funkcije.
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za osebnostni razvoj. Mreža je namreč skupina ljudi, ki jih povezujejo skupni interesi,
kjer gre običajno za neformalne medsebojne povezave. Vsak izmed nas je pravzaprav
vpleten v določene mreže; na različnih dogodkih srečujemo različne ljudi in si z njimi
izmenjujemo poglede in mnenja. Z mreženjem torej lahko dosežemo poklicni in osebni
uspeh (Žaler 2014).
Mreže poznanstev in odnosi s sodelavci naj bi pomagali ženskam na vodilnih mestih,
zlasti ob pomanjkanju mentorjev in zaradi dodatnih težav, ki jih imajo kot predstavnice
manjšinskih skupin. Ženske so v večini izključene iz mrež poznanstev, ki so
tradicionalno sestavljene iz posameznikov, ki imajo v rokah krmilo moči v podjetjih. Te
mreže omogočajo izmenjavo ključnih informacij o uradni politiki in dejanskih delovnih
zahtevah, ki jih ni mogoče najti v nobenem uradnem dokumentu. Ker je ženskam vstop
v te »moške mreže« otežen, si morajo vzpostaviti svoje mreže. Tako je leta 1984 v
Bruslju nastalo prvo mednarodno združenje žensk v menedžmentu, Evropska ženska
managerska razvojna mreža – EWMD. Združenje vzdržuje neformalne vezi med
vodilnimi osebnostmi v menedžerskih organizacijah po vsem svetu (Linehan 2001, str.
73, 74). Tudi v Sloveniji obstaja podobno združenje, Društvo za spodbujanje mreženja –
SIN, ki daje in podpira možnost doseganja pozitivnih sprememb. Ponuja in v bistvu
načrtno spodbuja druženje tistih žensk, ki vedo, da je treba zadeve premakniti, izboljšati
in za to niso imele časa, poguma in možnosti to storiti same. Takšna druženja naredijo
osebo močnejšo in ji pomagajo do uresničitve idej v širšem družbenem, poslovnem in
osebnem področju (SIN 2014). Četudi je povezovanje žensk v mreže koristen podporni
sistem, se bodo morale naučiti, kako uspešno prodirati v prevladujoč moški sistem
poznanstev, predvsem ljudi na najvišjih vodilnih mestih, saj imajo večinoma še vedno
moški moč v svojih rokah (Linehan 2001, str. 75).

3.5 Organizirano delovanje žensk v Sloveniji
Prvo organizirano delovanje žensk sega v leto 1898 in je bilo društvo slovenskih
učiteljic. Sledilo je nekaj podobnih društev, prvo večje splošno žensko društvo pa so
ustanovili leta 1901. To društvo je bilo namenjeno vsem ženskam, ne glede na njihov
stan ali poklic, in se je zavzemalo za enakopravnost vseh žensk. Z leti se je število
društev večalo, širilo se je tudi njihovo področje (Verginella 2003, str. IV, V, VI). Glavni
namen tega prvega splošnega ženskega društva je bil izobrazba žensk. Prirejali so
predavanja, tečaje, dobrodelne akcije, razstave, shode za pridobitev ženske volilne
pravice in druge njihove pravice, prizadevali so si tudi za status nezakonite matere in
otrok, ločene ženske in vdove, ter matere in samske ženske. Pri nastajanju tega društva
so imele glavno vlogo ljubljanske narodne dame pod vodstvom Franje Tavčar, ki je
prevzela tudi vlogo prve predsednice, in Josipine Vidmar. Leta 1945 pa je bilo društvo
ukinjeno, formalno so ga priključili Antifašistični fronti žensk (Bunda Kodrič 2003, str.
74, 75, 96).
Na področju spodbujanja ženskega menedžmenta se danes v Sloveniji ukvarja več
vladnih in nevladnih organizacij. Med vladne organizacije sodi Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Varuh človekovih pravic RS. Tudi
nevladnih organizacij je več, omenili bi Zavod za razvoj družinskega in ženskega
podjetništva Meta, Svet za inovativnost žensk, Društvo ženski lobi in Mirovni inštitut.
V nadaljevanju pa bomo opisali klub poslovnih žensk SheXO, Sekcijo managerk
Slovenije, Društvo poslovnih žensk FAM ter Klub visokih petk.
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3.5.1 Klub poslovnih žensk SheXO
Klub poslovnih žensk SheXO je ustanovil Deloitte Slovenije, ki je ena izmed vodilnih
družb za strokovne storitve v Sloveniji in sodeluje tudi z ostalimi družbami Deloitte po
Evropi. To društvo sicer spada med največja svetovalna podjetja na svetu, ki se ukvarja
s poslovnim in finančnim svetovanjem, obvladovanjem tveganja in davčnimi storitvami
za izbrane stranke ter revizijo (Deloitte, 2013b).
Kratica SheXO pomeni: She kot ona, X nadomešča F (finance) ali E (executive), O pa
označuje vodjo (officer). Takšen klub deluje že v vseh ostalih državah, kjer posluje
Deloitte. Vodja kluba v Sloveniji je Barbara Žibret Kralj. Je relativno mlad klub, saj je
bil ustanovljen v začetku lanskega leta, torej leta 2013. Njihov cilj je povezovanje
vodilnih žensk slovenskega poslovnega in javnega prostora. Namenjen je izmenjavi
izkušenj in idej med uspešnimi poslovnimi ženskami. Eden njihovih ciljev je tudi
spodbujanje žensk k prevzemanju vodilnih mest. Ukvarjajo pa se tudi z raziskovalnimi
študijami o položaju žensk v poslovnem svetu (Grgič 2013).
Srečanja, ki jih organizirajo večkrat na leto, so uspešna, saj o njih poročajo številni
mediji. Izpostavila bi raziskavo z naslovom Ženske na vrhu. Ena od ugotovitev te
raziskave je, da je prisotnost žensk v upravah in nadzornih svetih povezana z boljšimi
finančnimi rezultati in da kljub temu podjetja še vedno ne storijo dovolj za spodbujanje
napredovanja svojih uslužbenk (Deloitte 2013a, str. 28).
3.5.2 Sekcija managerk Slovenije
Sekcija managerk Slovenije spada pod okrilje Združenja Manager, katerega sestavljajo
člani predstavnikov najvišjega, izvršenega in srednjega vodstva slovenskih podjetij in
drugih organizacij. Združenje managerjev Slovenije se zavzema za napredek
menedžerskega poklica, konkurenčnost slovenskega gospodarstva ter zaščito stanovskih
interesov (Združenje Manager, 2014a).
Predsednica sekcije je Sonja Gole z 19-članskim upravnim odborom, včlanjenih pa je
približno 320 menedžerk. Sekcija je bila oblikovana z namenom spodbujanja večjega
števila žensk v menedžmentu. Vodilne ženske želijo spodbujati, da bi čim uspešneje
uveljavljale svoje sposobnosti in da bi v svojem okolju ustvarjale najboljše pogoje za
doseganje dobrih poslovnih rezultatov. S tem želijo uveljaviti pomen ženskega
menedžmenta in njegovega prispevka h gospodarskemu in družbenemu razvoju
Slovenije. Vsako leto pa podeljujejo priznanje Managerkam prijazno podjetje ter
priznanje Artemida. O teh priznanjih bomo več povedali v naslednjem poglavju. V letu
2012 so pripravili strokovni dokument Vključi.vse - Smernice za spodbujanje enakosti,
v katerem so podali konkretne ukrepe, ki stremijo k večji zastopanosti žensk na vodilnih
mestih (Združenje Manager, 2014b). Na podlagi teh ukrepov so marca letos organizirali
dogodek Vključili(smo).se. Dve podjetji (Petrol d. d. in MIK d. o. o.) sta se z slovesnim
podpisom sporazuma zavezali za sodelovanje pri oblikovanju 6 modulov na podlagi
ukrepov iz smernic Vključi.vse (Združenje Manager, 2014c).
3.5.3 Društvo poslovnih žensk FAM
Društvo združuje najuspešnejše menedžerke in poslovne ženske iz vse Slovenije, ne
glede na status podjetja oziroma institucije, v katerih delujejo. Njihovi začetki so v letu
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1997, preko Agencije za management, takrat kot klub poslovnih žensk. Kasneje so se
preoblikovali v društvo, ki ima kot takšno več možnosti za realizacijo stališč in
delovanje svojih članic. Za razliko od prejšnjih dveh opisanih delovanj žensk, je to
samostojno društvo, ki se med drugim financira tudi s prihodki iz naslova članarin.
Predsednica društva je Andreja Ilgo, vodi pa ga Silvia Lippai, ki je obenem tudi
ustanoviteljica in zastopnica društva. Društvo ima devetčlanski programski svet,
tričlanski nadzorni odbor in tričlansko častno razsodišče.
Namen društva je povezovanje članic, jih spodbujati v njihovi poklicni uspešnosti in
upravljanju na področju, kjer delujejo. Društvo si predvsem prizadeva povezati uspešne
posameznice, ki delujejo na različnih področjih v močno skupnost, katera bo imela s
svojim potencialom in ambicijami vpliv na nadaljnji razvoj družbe. Dejavnosti društva
so usmerjene tudi v izmenjavo poslovnih izkušenj posameznih članic, predstavitev
različnih programov domačih in tujih gospodarskih subjektov, pomoč pri vzpostavljanju
poslovnih stikov med članicami in s člani drugih klubov, društev, združenj ter ostalih
dejavnosti, ki se sproti prilagajajo željam članic. Velik poudarek dajejo kulturnemu in
družabnemu življenju članic, rekreativni dejavnosti ter storitveni in dobrodelni
dejavnosti.
Društvo poslovnih žensk je društvo zaprtega tipa, torej samo za njene članice. Povezuje
pa se s sorodnimi društvi in klubi doma kot tudi v tujini, med katerimi je tudi Sekcija
managerk Slovenije (Društvo poslovnih žensk FAM 2014).
3.5.4 Klub visokih petk
Klub visokih petk je ustanovil Bisnode Slovenija in je namenjen ženskam, ki
dokazujejo, da zmorejo s svojo pozitivno energijo doseči skoraj vse. Namen kluba je
druženje, mentoriranje, deljenje pozitivnih izkušenj in nasvetov. Srečanja potekajo
enkrat mesečno pod imenom »Visoke petke ob petkih«, kjer se srečujejo dame iz
različnih krogov in dejavnosti ob različnih priložnostih. Pogoji za članstvo v tem klubu
so preprosti: pozitiven pogled na svet, dobri medsebojni odnosi, pomoč sočloveku in
mentoriranje. Članice niso le menedžerke, ampak tudi zdravnice, znanstvenice,
profesorice, sestre, mame, hčere, sosede itd. V klubu poskušajo presekati
medgeneracijske prepreke in spodbujajo, da izkušene ženske delijo modrost z mlajšimi
in da mlajše starejšim vrnejo igrivo voljo do življenja in neutrudljivo strast po novem
znanju (Visoke Petke, 2014a).
Že prej smo omenili, kako pomembno je v podjetju mentorstvo, še zlasti za ženske.
Program mentorstva v tem klubu spodbuja dvosmerno mentoriranje in odkrivanje, kako
lahko tudi mlajša članica s svojo starejšo kolegico deli nova, sodobna znanja in veščine.
V sklopu mentorskega programa klub spodbuja projektno delo med članicami, katere
imajo na voljo nabor strokovnjakinj z različnih področij in dejavnosti, s katerimi lahko
realizirajo lastne projekte in ideje. Omogočajo mreženje in spoznavanje, ki lahko
članicam odpre vrata za nova poznanstva in delo. Vsaka članica si lahko izbere enega
mentorja in lahko sodeluje pri enem projektnem delu (Visoke Petke, 2014b).
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4 ENAKOPRAVNA PRISOTNOST ŽENSK IN MOŠKIH
NA VODILNIH MESTIH
Enakost spolov je vrednota, načelo in cilj sodobnih družb in pomeni enako
prepoznavnost, moč in udeležbo žensk in moških na vseh področjih javnega in
zasebnega življenja. Treba je sprejeti različnost med ženskami in moškimi, enako
vrednotiti njihove vloge, norme in pričakovanja, omogočiti izbiro ter polno sodelovanje
obeh spolov v družbi. Enakost spolov je treba umeščati med ključna načela in vrednote
razvojnega načrtovanja, saj lahko zmanjšanje neenakosti spolov in izboljšanje položaja
žensk prispeva k večji gospodarski rasti in makroekonomski stabilnosti (MDDSZ 2012,
str. 2).
Generacije žensk v zgodovini so se vrsto let borile za boljšo in enakopravnejšo
prihodnost, za pravice do izobrazbe, volilne pravice, pravice do izbire. Dokončati je
treba le še zadnjo bitko enakopravnosti, to je bitka za pravico do enakopravnih
vodstvenih položajev (Kecman 2014c, str. 2). Daniela Brečko (2011, str. 19) pravi, da se
menedžerke v Sloveniji ne borijo več za enakopravnost, ampak se odpira vprašanje
enakovrednosti. Enakost pred zakonom ni več vprašanje, vprašanje pa je, ali jih širše
družbeno okolje v vseh pogledih obravnava enako, uporablja enak meter, torej ceni
njihove dosežke enako kot dosežke moških, jih enako nagrajuje in kaznuje, če je treba.
Pomembno je, da so ženske obravnavane enako kot moški, seveda pa je še
pomembneje, da najprej sebe obravnavajo enako, kot se obravnavajo moški, saj se le
tako lahko spremeni tudi percepcija družbene realnosti.
V Sloveniji kot tudi v nekaterih drugih evropskih državah imajo ženske kljub višji
izobrazbi in relativno enaki udeležbi na trgu dela manjše možnosti dostopa do izvajanja
moči in vpliva v družbi kot moški. Žensk na vodilnih mestih na področju gospodarstva,
politike, javne uprave in pravosodja je manj kot moških. Predvsem na najvišjih vodilnih
mestih jih je malo število, če ponovimo, je med 20 podjetji, ki kotirajo na borzi 5 %
predsednic uprav ter 22 % članic uprav, kar sicer uvršča Slovenijo med države, ki imajo
višji delež žensk v upravah največjih družb, povprečje EU-28 je 18 % članic uprav.
Izvršnih direktoric je 19 %, neizvršilnih pa 22 % (Evropska komisija, 2014a). Med
zakonodajalci, visokimi uradniki in menedžerji delovno aktivnega prebivalstva
Slovenije za leto 2012 je skupaj 33,59 % žensk (SURS, 2014č).
Da ženske veliko težje kot moški pridejo na sam vrh vodenja, smo že omenili, saj se
srečujejo s takšnimi in drugačnimi ovirami, ki za moške ne obstajajo. Razlogi se vidijo
v usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, kariernem razvoju in pomanjkanju
neformalnih zvez. Na splošno pa na delovnem trgu položaj žensk ni enakovreden
moškim z vidika plač, saj ženske v EU zaslužijo na uro približno 16 % (Evropska
komisija, 2013a) manj kot moški.
Zaradi majhnega deleža žensk na vodilnih mestih, je postala uravnotežena zastopanost
spolov na vodilnih mestih eno od prioritetnih področjih EU na področju enakosti spolov,
zato obstaja več priporočil, direktiv in strategij s strani EU. Tudi v Sloveniji je to
področje podprto z raznimi zakoni in predpisi, katere bomo v tem poglavju tudi
predstavili. Najprej bomo napisali razloge za večanje števila žensk na vodilnih mestih in
kako bi se moralo spodbujati uravnoteženo zastopanost spolov, saj je le to pomembno za
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boljši položaj žensk v gospodarstvu. Predstavili bomo tudi dobre prakse, ki delujejo na
tem področju, tako v slovenskem kot tujem gospodarskem okolju. Na koncu poglavja pa
bomo podali napredek v zvezi z enakostjo spolov v EU glede na predlagano strategijo in
predpise.

4.1 Spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških na
vodilnih mestih
Izboljšanje položaja žensk v gospodarstvu bi lahko kazalo večjo konkurenčnost,
učinkovitost in produktivnost gospodarskih družb. Podjetja bi morala sama sprejeti
dejstvo, da so ženske na vodilnih mestih dobrodošle ter da lahko predstavljajo veliko
konkurenčno prednost (Krkoč 2012, str. 130). Če želi biti podjetje uspešno, mora
delovati sinhrono in skupaj kot ekipa. In ravno ženske lahko vodijo uspešneje zaradi
svoje sposobnosti povezovanja, timskega dela in sočutja. Zaradi razvitejše čustvene
inteligence so ženske vodje nagnjene k sprejemanju tehtnih odločitev. Prednosti pri
ženskah so njihov materinski čut, sočutje in občutljivost, ki se v večini situacij sicer
očitajo kot razlogi za slabo vodenje, vendar so to prednosti pri prevzemanju
odgovornosti, ki pa jo v današnjem gospodarstvu primanjkuje (Kecman 2014c, str. 2).
Spodbujanje žensk za vodilna mesta mora biti naravnano v opogumljanje le teh, da se
bodo lažje odločile za vodstvene kariere, saj se bo le tako uravnotežila moč med
ženskami in moškimi na najvišjih vodstvenih mestih (Krkoč 2012, str. 131).
V okviru Sekcije managerk je v letu 2012 nastal dokument Vključi.vse –Smernice za
spodbujanje enakosti, s pomočjo katerih želijo pomagati uveljaviti uravnoteženo
vodstvo po spolu (Združenje Manager, 2014b). To je torej že prvi korak, drugega pa
morajo narediti podjetja sama. Če želijo podjetja resnično spodbujati enakost,
potrebujejo jasno strategijo, predvidena proračunska sredstva, določitev rokov in tudi
vzpostavitev baze podatkov o ženskah, ki delajo kariero v podjetju (Krkoč 2012, str.
132). Podjetja morajo predvideti nove politike, ki bodo omogočale večjo udeležbo
žensk pri vodenju, sprožiti morajo dialog z upravami o načinih, kako povečati število
žensk; ali tako, da podprejo pobude za ovrednotenje enakosti žensk na konkretnih
področjih, kot so razlike v plačilu, karierni razvoj, in tudi tako, da ustvarijo pogoje za
uskladitev družinskega in poklicnega življenja (Blatnik in drugi 2012, str. 5).
4.1.1 Razlogi za večanje števila žensk
Kot prvega bi med razloge za večanje števila žensk navedli neuravnoteženo zastopanost
spolov na vodilnih mestih. Kar pomeni, da se bo število žensk moralo povečati iz tega
razloga, da bodo ženske enakopravne moškim oz., da se jim bi pri tem približale, da bo
uravnotežena zastopanost spolov socialno pravična.
Kanjuo Mrčela je že leta 1996 (str. 79-82) v svoji knjigi navedla nekaj razlogov, zaradi
katerih naj bi se povečalo število žensk na vodilnih mestih:
 Demografski razlog: ker ni dovolj izobraženih moških za vse menedžerske
položaje, bi lahko prišel do izraza do sedaj neizkoriščen potencial žensk.
 Ekonomski razlog: zaradi vse večje konkurence, bodo morala podjetja dobro
razmisliti, če bodo zavrgla polovico potencialno najboljših ljudi samo zaradi
njihovega spola.
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Javno mnenje: vloga žensk kot volivk in navzočnost žensk je bila poudarjena v
več mednarodnih organizacijah, kar je in bo imelo velik vpliv na javno mnenje.
Spremembe v menedžmentu: timsko delo, kooperativnost, kvaliteta proizvodnje,
odnosi med ljudmi, intuitiven način reševanja problemov, lastnosti, ki jih družba
označuje kot ženske.
Spremembe globalnega okolja: na veliko družbenih področjih potekajo
spremembe pri razvoju celotne družbe.
Normativna narava moči: v naravno družbeno moč je vgrajeno videnje ženske
kot naravne in nespremenljive.

Trendi prihodnosti pa narekujejo naslednje razloge (Blatnik in drugi 2012, str. 3-5):
 Izobrazba: Prej smo že omenili, da je v Sloveniji razmerje med spoloma
približno izenačeno ter da je kljub temu v terciarnem izobraževanju več
diplomantk kot diplomantov; teh je torej po zadnjih podatkih 60,27 % (SURS,
2014b). Stopnja izobrazbe pa se dviga tudi v vseh delih sveta. Več diplomantk,
tj. 55 % je tudi v članicah Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj
(OECD), ki zajema 34 gospodarsko najrazvitejših držav na svetu. In ravno iz
tega izhaja, da je pri vodstvenih strukturah, če se usmerimo samo na moške,
precej tvegano izpustiti polovico vseh možnih kandidatov in s tem z obsega
izgubimo tudi bolj izobraženo polovico populacije.


Demografski trendi: Prebivalstvo se stara in s tem se podaljšuje delovna doba,
različni so tudi življenjski cikli žensk in moških. Na demografske trende ne
moremo vplivati, lahko pa jih razumemo kot podlago za sprejemanje kadrovskih
odločitev v prihodnosti. V Sloveniji je delovno aktivnih več moških kot žensk,
teh je 45,04 % (SURS, 2014c), na najvišjih vodilnih mestih pa je manj žensk kot
moških. Oba spola bo treba aktivirati tudi z vidika demografskih izzivov
prihodnosti. Prebivalstvo bo doseglo vedno večjo starost, projekcije pa kažejo
tudi znižanje števila prebivalstva26, zato so ženske odločilne pri uresničevanju
cilja zaposlenosti do leta 2020; 75 % zaposlenost aktivnega prebivalstva EU,
starega od 20 do 64 let (Blatnik in drugi 2012, str. 3). Po nekaterih raziskavah bo
manjšanje razlik med spoloma na vodilnih mestih pozitivno vplivalo na dodatni
razvoj gospodarstva, saj bo reševalo težave, ki jih povzroča staranje prebivalstva
in s tem povezano praznjenje državnih blagajn zaradi pokojnin (Kecman 2014c,
str. 3).



Potrošnik: Ženske predstavljajo vse večji delež na potrošniškem trgu, zato bodo
vodstva, ki bodo vključevala ženske, lažje razumela žensko potrošništvo, saj kot pravita Fröse in Szebel-Habig, »samo ženska lahko ve, kaj oziroma česa
ženska (ne)potrebuje« (Kecman 2014c, str. 3).



Drugačna miselnost in vrednote: Spreminjajo se vrednote, generacije, zahteve
trga in miselnost. Nič ne ostaja statično, glede miselnosti v ospredje prihaja
zavedanje o pomembnosti duhovnega kapitala, predvsem pa o vrednotah, katere
definiramo kot nekakšna življenjska vodila, ki usmerjajo in vodijo našo izbiro. V

26

Število prebivalcev Slovenije bo v letu 2080 po predvidevanjih za 52.000 nižje kot v letu 2013.
Prebivalcev, starih 65 ali več let, bo 28 % ,v letu 2013 jih je bilo 17 % (SURS, 2014d).
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ospredje prihajajo »ženke vrednote«, kot so usmerjenost k ljudem, vzdrževanje
medčloveških odnosov in pomen družine. Če pogledamo razvrstitev kolektivnih
vrednot, je čisto na vrhu umeščeno izpolnjeno življenje, ki prehiteva pomen dela
samega. Po raziskavah sodeč med najpomembnejše vrednote uvrščajo zdravje,
ljubezen, svobodo, družino, medtem ko poklic, denar in ugled umeščajo precej
nižje. Pomen prostega časa in preživljanja časa z družino se vedno bolj vzpenja
na lestvici vrednot pri obeh spolih, zlasti pri generaciji mladih. Podjetja, ki to
razumejo in podpirajo, so na tekočem z zahtevami in potrebami žensk in
prihodnjih generacij27.


Drugačna organizacijska kultura in boljši poslovni rezultati: Ženske na
vodilnih mestih pozitivno vplivajo na okolje v podjetju, njihova prisotnost pa
vpliva na boljše delovanje financ, notranjo dinamiko, boljšo komunikacijo
znotraj podjetja ter tudi na vse zaposlene ženske v podjetju. Ker so ženske bolj
nagnjene k spodbujanju in nagovarjanju talentov, povečanju znanja in
pridobivanju izkušenj, podjetja pridobijo na inovaciji in kreativnosti med vsemi
zaposlenimi (Kecman 2014c, str. 3, 4). Različnost med moškimi in ženskami
omogoča medsebojno dopolnjevanje in tako pripomore k večji uspešnosti ekipe,
projekta ali podjetja ter, po mnenju zaposlenih, tudi k boljšemu vzdušju. Sploh
na najvišjih vodilnih mestih imajo, po raziskavah sodeč, podjetja z večjim
deležem žensk boljše finančne rezultate, so uspešnejša v pridobivanju najboljših
kadrov, so boljša v razumevanju strank in potreb zaposlenih, so bolj pripravljena
na izzive demografskih gibanj in imajo organizacijsko kulturo ter način vodenja,
ki bolj ustrezata zahtevam sodobnega poslovnega okolja. Mojca Podržaj,
sekretarka Sekcije managerk v Združenju Manager pravi, da je treba delež žensk
na vodilnih mestih povečati enostavno zato, ker se splača (Bertoncelj 2013, str.
2).
Ženske se pri vodenju bolj usmerijo na razvoj sodelavcev in bolj demokratično
sprejemajo odločitve. V vodstvo podjetij vnesejo svojevrsten tip delovanja,
odločanja in vodenja, sodelavcem na nižjih ravneh so ženske tudi nek pozitiven
signal, da je napredovanje mogoče za vse. Kultura podjetja tako postaja odprta, z
vključitvijo obeh spolov v vodstvo so tudi pogledi na reševanje problemov bolj
celostni. Zaradi vedno bolj kompleksnih poslovnih okolij bodo podjetja v
prihodnosti za uspešnost poslovanja nujno potrebovala znanje in inovacije vseh
vrst, kar pa lahko dosežejo le z raznolikimi skupinami, torej z uravnoteženo
zastopanostjo obeh spolov. Veliko raziskav kaže boljše finančne rezultate za
podjetja, ki imajo na vodilnih mestih tudi ženske. Raziskovalna institucija
Catalyst je naredila raziskavo med družbami na lestvici 500 največjih ameriških
podjetij, ki jo sestavlja poslovna revija Fortune. V skupini podjetij, ki imajo v
upravnem odboru več žensk, so ta v povprečju bolj dobičkonosna in učinkovita,
in sicer imajo 83 % višjo dobičkonosnost kapitala, 73 % višjo dobičkonosnost
prodaje in 112 % višjo donosnost investiranega kapitala (Blatnik in drugi 2012,
str. 4, 5). Da bo večja zastopanost žensk na vodilnih mestih prispevala k boljšim
rezultatom, potrjuje tudi raziskava organizacije European Professional Women's

27

Mladi, ambiciozni, talentirani in sposobni kadri želijo ustvarjati in delati v takih podjetjih, ki jim
omogočajo uravnoteženo življenje. Takšne pogoje pa večinoma lahko zagotovijo podjetja z ženskim
vodstvom (Kecman 2014c, str. 3).
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Network (PWN), ki je pokazala, da so uprave, ki jih sestavljata oba spola
uspešnejše od tistih, kjer sedijo le moški. Podjetja s tremi ali več ženskami v
upravi naj bi dosegla celo od 15 do 35 odstotkov boljše rezultate (Krkoč 2012,
str. 126).
4.1.2 Ovire in ukrepi za spodbujanje enakosti
Po vseh ugotovitvah28 morajo podjetja spodbujati enakost pri možnostih napredovanja
in rasti vseh zaposlenih sistematično, svoje programe za enakost spolov pa morajo kar
se le da konkretizirati. Nekatere ovire, ki pri spodbujanju enakosti nastanejo, so (Blatnik
in drugi 2012, str. 6):
 Nizka zavezanost vodilnih k spodbujanju enakosti.
 Odsotnost zakonskih določil, ki bi zagotavljala spolno uravnoteženost (interni
akti podjetij, na državni ravni v obliki kvot).
 Pomanjkanje transparentnosti pri zaposlovanju.
 Omejeno znanje in zavedanje o dobrih praksah spodbujanja enakosti.
 Pomanjkanje zavedanja splošne poslovne javnosti o pomembnosti žensk na
vodilnih mestih kot dimenziji gospodarskega uspeha.
 Pomanjkanje jasnega zasledovanja spolne uravnoteženosti žensk, kot je delež
žensk, ki imajo mentorje in sledenje kariernemu razvoju.
Ukrepe za uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih, ki jih izvaja oziroma
navaja EU, bomo predstavili v nadaljevanju pod točko Predpisi Evropske unije. Sedaj
pa bomo navedli ukrepe za spodbujanje enakosti za vodilna mesta v podjetjih, ki so jih
podali pri Združenju Manager. Navedeni so v dokumentu Vključi.vse - Smernice za
spodbujanje enakosti in so nekakšen »step-by-step priročnik« za podjetja, ki želijo
vključiti ženske v kadrovske poslovne strategije. Opredeljenih je šest osnovnih
ukrepov29, s katerimi si lahko podjetja pri tem pomagajo. Ti ukrepi so (prav tam, str. 1114):
 Določitev ciljnega deleža žensk v vodstvu podjetij30; Ta ukrep je jasno
zastavljen cilj, ki je enostavno merljiv. Določi se delež zastopanosti
posameznega spola za vsako raven v organizacijski strukturi. Vodila naj bi se
evidenca ukrepov, njihovih letnih načrtov dela ter baza podatkov o ženskah, ki
želijo in so sposobna za napredovanja na vodilna mesta v podjetju.
 Izobraževalni programi za ženske; Izobraževalni ukrepi zajemajo strokovno
izobraževanje, poslovno druženje, namenjeno predvsem ženskam, ali
kombinacijo obojega. Identificirajo se najbolj talentirani kadri v podjetju, katere
naj bi vodstvo še dodatno izobraževalo in jih s tem pripravilo na zasedbo
najvišjih delovnih mest v podjetju. Spodbuja se tudi napredovanje tistih, ki že
izkazujejo menedžerski potencial. Kritična točka pri tem so finančna sredstva za
28

Raziskava McKinsey je podala štiri ključna področja, kako lahko dosežemo večjo spolno
uravnoteženost na vodilnih mestih: podjetja potrebujejo zavzeto vodstvo, kultura podjetja naj bo
usmerjena na človeka, izboljšave naj bodo sistemske, zgledi spodbujajo (Cepuš 2013).
29
Opozorili so še na dva pomembna elementa. Pozornost vodstva, ki je prvi in nujni pogoj za
uresničevanje katerega koli ukrepa s področja spodbujanja enakosti. Kot drug element so navedli
ambasadorstvo, vzgled in vzornike, kateri se stekajo v eno bistveno točko, saj če pomembne položaje že
zasedajo ženske, se bodo tudi ostale hitreje opogumile za sprejemanje odgovornejših delovnih mest. Ta
ukrep navajajo kot vzorčno-posledičnega, povezanega z vsemi ostalimi ukrepi.
30
Temu ukrepu je na državni ravni soroden ukrep zakonsko določenih spolnih kvot.
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izobraževanje ter predpostavke, da so ženske tiste, ki potrebujejo pomoč za
prilagoditev obstoječim praksam; na ženske se gleda kot na problem.
Karierno mentorstvo za ženske; Pripravi se akcijski načrt mentoriranja, v
katerem se določijo realna pričakovanja in cilji tega ukrepa. Z mentorstvom se
olajša dostop do znanja in izkušenj. Težava pri tem je lahko odnos med
mentorjem in mentorirancem (o tem smo govorili v prejšnjem poglavju),
usposobljenost mentorjev ter implementacija programa mentorstva. Pod ta ukrep
so uvrstili še t. i. »job shadowing«, to je shema opazovanja služb oziroma
spremljanje drugega, ki ni nujno povezana z mentoriranjem. To je pogosta
oblika treningov za novo zaposlene ter tudi za obstoječe zaposlene pri
načrtovanju kariere, kateri prevzamejo vlogo opazovalca, medtem ko opazovana
oseba opravlja vlogo demonstratorja.
Sponzorstvo; Sponzorji oziroma podporniki omogočajo posameznikom
napredovanje in gradnjo osebnega socialnega kapitala ter promovirajo
posameznike v širšem socialnem okolju.
Kadrovanje - od treh kandidatk vsaj ena ženska; Če je le mogoče, naj bi bila
v ožjem izboru pri zaposlitvenih intervjujih vključena vsaj ena ženska. S tem je
nabor potencialnih kandidatov za določeno delovno mesto bolj celovit. Pri tem
velja opozoriti, da ni nujno, da za vsako delovno mesto obstajajo kandidati obeh
spolov.
Spremljanje po učinku; Gre za »performance management«, ki naj ga podjetja
uporabijo kot celovito paleto metodologij, procesov in sistemov, usmerjenih
zlasti v način ocenjevanja dela zaposlenih, posledično pa tudi nagrajevanja in
napredovanja. Spremljanje po učinku usmerja vodjo na ciljna področja zaslug
posameznika, ki se jih nagradi in upošteva pri napredovanju.

Omenjeni so tudi podporni ukrepi, ki služijo zlasti kreiranju organizacijskega okolja, ki
omogoča, podpira in spodbuja izvajanje osnovnih ukrepov za uravnoteženo spolno
sestavo na vodilnih mestih. Sem spadajo (Blatnik in drugi 2012, str. 14, 15):
 Ukrepi politike informiranja in komuniciranja.
 Ukrepi s področja delovnega časa.
 Delo od doma.
 Ukrepi iz skupine storitve za družine.
 Ohranjanje stikov z dalj časa odsotnimi sodelavci.
 Gradnja lastne blagovne znamke (z mreženjem).
Za spodbujanje uravnoteženega pristopa k zagotavljanju upoštevanja načela enakih
možnosti med spoloma v poslovnem svetu je v juniju leta 2012 izšel tudi priročnik, ki je
nastal v okviru projekta Good NEWSS31. V tem priročniku so ponujene nekatere možne
rešitve in dobre prakse, ki podjetjem lahko pomagajo na poti do bolj uravnoteženega
pristopa k zagotavljanju upoštevanja načela enakih možnosti v njihovih podjetjih. Še
posebej izpostavljajo programe razvoja zaposlenih, ki predstavljajo priložnost za
načrtovanje kariere, samoocenjevanje doseganja ciljev in rezultatov ter zagotavljajo
učinkovite povratne informacije (Gavez in drugi 2012, str. 5).

31

Network-Enterprises-Workforce-Slovenia-Styria. Projekt in to publikacijo delno financira Evropska
unija v okviru Programa pobude Skupnosti Evropsko teritorialno sodelovanje Slovenija-Avstrija 20072013 in Ministrstvo RS za gospodarski razvoj in tehnologijo.
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4.2 Dobre prakse v Sloveniji
Za enakopravno prisotnost žensk in moških v podjetjih, predvsem na vodilnih mestih, se
ukvarja več vladnih in nevladnih organizacij, ki smo jih prej že omenili in nekatere tudi
predstavili. Med najaktivnejšimi vladnimi institucijami se z izboljšanjem položaja žensk
oz. s področjem enakih možnosti žensk in moških ukvarja Služba za enake možnosti in
evropsko koordinacijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti. To področje je Ministrstvo 1. 4. 2012 prevzelo od Urada za enake možnosti in
Urada za žensko politiko. Služba med drugim pripravlja analize, poročila in druga
gradiva s področja enakih možnosti žensk in moških, spodbuja ustvarjanje enakih
možnosti žensk in moških z informiranjem, obravnava pobude nevladnih organizacij, ki
delujejo na področju enakih možnosti žensk in moških, se ukvarja s preprečevanjem
diskriminacije, obravnava predpise, ukrepe in akte z vidika načela enakih možnosti
žensk in moških ter skladno z opisom nalog skrbi za koordinirano delovanje ministrstva
na ravni EU in mednarodnega sodelovanja (MDDSZ, 2014c).
V predstavitvi Sekcije managerk Slovenije smo že omenili projekt Vključi.vse, h
kateremu je prvo pristopilo pilotno podjetje Petrol. Aprila je tako potekala prva
delavnica, ki si je za nalogo zadala vzpostaviti aktivnosti, s katerimi bi zagotovili
uravnoteženost spolov v procesu ekonomskega odločanja. Predstavniki Petrola so se
skupaj s strokovno delovno skupino posvetili iskanju rešitev na zastavljene probleme. V
nadaljevanju bosta izvedeni še dve delavnici, končni cilj pa bo seznam aktivnosti, ki
bodo podjetju, v tem primeru Petrolu, v pomoč pri odkrivanju talentov, vzpostavljanju
metodičnega in sistematičnega pristopa k upravljanju talentov ter vzpostavljanju
sistema, ki bo predvsem ženskam omogočal enakovredno uporabo svojih potencialov
znotraj podjetja (Združenje Manager, 2014č). To je trenutno najbolj aktualna dobra
praksa za spodbujanje enakosti spolov na vodilnih mestih. Sedaj bomo navedli še tri
primere, ki jih smatramo za dobro prakso v Sloveniji, zlasti za izboljšanje položaja
žensk na vodilnih mestih.
4.2.1 Managerkam prijazna podjetja
Priznanje Managerkam prijazno podjetje podeljuje za ravnovesje vodstvenih timov že
od leta 1991 Sekcija managerk pri Združenju Manager. Do leta 2002 se je to priznanje
imenovalo Ženskam prijazno podjetje. Izpostaviti želijo pomen in vlogo vodilnih in
vodstvenih žensk, tako v podjetju kot v širši družbi. Podjetja, ki kandidirajo za to
priznanje, morajo izpolnjevati določene pogoje, med drugimi morajo imeti na vodilnih
mestih več kot 1/3 žensk. Poleg teh določenih pogojev morajo podjetja opisati tudi,
kako ustvarjajo pogoje za čim boljši razvoj poslovnih karier menedžerk v podjetju. O
prejemniku priznanja pa odloča upravni odbor Sekcije managerk na podlagi predloga
komisije za izbor priznanja (Združenje Manager, 2014d).
Predstavili bomo podjetja, ki so dobila ta priznanja v zadnjih treh letih. Seznam ostalih
dobitnikov pa smo navedli v prilogi.
4.2.1.1 Plastika Skaza d. o. o.
Nazadnje je to priznanje prejela Plastika Skaza d. o. o. Razlogi, da je ravno to podjetje
prejelo priznanje Managerkam prijazno podjetje 2013, so: njihov tehnološki razvoj,
vlaganje v izboljšave in inovacije, število menedžerk na vodilnih mestih, visoka rast
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prihodkov in razvoj zaposlenih. Plastika Skaza d. o. o. prihaja iz Velenja in se ukvarja z
brizganjem plastike in predelavo plastičnih mas. Podjetje je nastalo kot družinsko
podjetje zakoncev Skaza leta 1975 in se družinsko tudi nadaljuje. Direktor podjetja je
Igor Skaza, ki je s pomočjo svoje soproge podjetje uspešno razširil na več področij
(avtomobilska in pohištvena industrija). Programe in proizvodnjo so usmerili na trg
končnih potrošnikov z naravi prijaznimi izdelki in tistimi, izdelanimi iz reciklirane
plastike. V podjetju je danes zaposlenih okoli 200 oseb, med katerimi je kar 45 % žensk.
Velik delež žensk imajo tudi na vodilnih mestih, in sicer 57 %. Ker v podjetju
zagovarjajo načelo enakosti, spodbujajo razvoj zaposlenih ne glede na spol. V njihovi
razvojni strategiji za naslednjih pet let dajejo prioriteto razvoju kadrov (lotevajo se
projektov, ki spodbujajo njihov razvoj), saj v zaposlenih vidijo ključ do uspeha. Več kot
95 % prihodkov ustvarijo na tujih trgih, v avtomobilski, elektro in pohištveni panogi. Že
več kot 20 let sodelujejo s švedsko Ikeo in Gorenjem, njihovi izdelki se nahajajo v
vozilih Opel, Fiat in Jaguar. V zadnjih letih je podjetje ustvarilo dve prepoznavni
blagovni znamki. Prva je Cuisine, to so kuhinjski pripomočki, narejeni iz zdravju
prijaznih materialov, ki se lahko reciklirajo in so dosežek sodelovanja s slovenskimi
oblikovalci. Druga znamka je Organko, ki je napreden koš za biološke odpadke, izdelan
iz reciklirane plastike. Usmerjajo se v nove materiale, skladno s filozofijo podjetja o
varovanju okolja in globalnim trendom o biorazgradljivi plastiki. Načrtujejo pa tudi
selitev proizvodnje na nove lokacije (Združenje Manager, 2014e).
4.2.1.2 Bisnode d. o. o.
Leta 2012 je šlo to priznanje v družbo Bisnode d.o.o., ki jo vodi Maria Anselmi in je
generalna direktorica v Bisnode Slovenija in južni trgi ter odgovorna za razvoj trgov za
regijo Centralna Evropa Skupin Bisnode. Je družba za medije ter poslovne in bonitetne
informacije in del mednarodne skupine Bisnode AB, največjega evropskega ponudnika
poslovnih in bonitetnih informacij s sedežem v Stockholmu na Švedskem. Njihova
vizija v prihodnosti je razvoj treh stebrov poslovanja: povečanja rešitev in storitev
poslovnega razvoja, dopolnitev ponudbe kreditnih informacij s poslovnim razvojem in
zbiranjem dolžniških informacij ter pridobivanje in odpiranje novih ozemelj v Južni
Evropi in ustvarjanje »širše Slovenije« z znatno širšim tržnim potencialom. So zelo
inovativni, saj na trg vsake štiri mesece lansirajo nov produkt ali projekt. V zadnjih
nekaj letih se je njihovo podjetje povečalo, imajo več strank in tudi večji dobiček.
Zavedajo se, da so poslovni rezultati v prvi vrsti odsev razvoja kompetenc
posameznikov, zato dajejo priložnost vsem talentom v podjetju. Verjamejo tudi, da je
ženska komponenta poslovanja dragocena za bolj odprt dialog med različnimi stranmi,
za razdelitev in vključitev različnih subjektov in za poglobitev človeške komponente
poslovne logike. Podjetje redno spremlja zadovoljstvo in razvoj sodelavcev, visoko
pozornost pa namenjajo tudi merjenju zadovoljstva strank. V vodstvenih pozicijah imajo
67 % žensk, s čimer kažejo, da poskušajo vzdrževati ravnovesje med moškimi in
ženskami na vodilnih mestih. Kulturni dejavnik, ki ga poskušajo prenašati na mlajše
sodelavke je, da naj poskušajo ohraniti svoj ženski slog in specifičnost, tudi če so na
vodilnih mestih. S tem namenom so ustanovili gibanje »Visoke petke«, katerega smo
prej že predstavili (Združenje Manager, 2014e). Ker spodbujajo in omogočajo boljše
znanje in boljše mreženje za boljši in varnejši posel ter verjamejo, da je to ključno za
donosnejši in varnejši posel, organizirajo najučinkovitejši in najzanimivejši dogodek
mreženja – Bisnode Speed Networking, kjer omogočajo spoznavanje novih poslovni
partnerjev, pridobivanje novega znanja ter širjenje odličnih praks. Ti dogodki so
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brezplačni ter dostopni za vse, ki si želite spoznati potencialne poslovne partnerje,
pridobiti nove kontakte, predstaviti svojo poslovno idejo ali priskrbeti nove poslovne
izkušnje (Bisnode 2014).
4.2.1.3 Petrol Energetika d. o. o.
Petrol Energetika d.o.o. iz Raven na Koroškem je dobitnik tega priznanja v letu 2011.
Ukvarja se z energijsko storitvijo in je eden najvidnejših domačih energetskih
proizvajalcev, oskrbovalcev, distributerjev ter operaterjev. V zadnjih letih je družba
pomembno rasla, stalno raste tudi število zaposlenih, ki jih je okoli 140. Veliko vlagajo
tudi v raziskave, razvoj in informacijsko tehnologijo. Družbo že tretji mandat zapored
vodi Mojca Kert Kos, inženirka strojništva, ki je dejavna na več področjih kot
predsednica ali članica raznih poslovnih društev. S pomočjo poslovnega modula »Multi
Energy and Utility«, ki ga je pomagala razvijati in med prvimi implementirala prav
direktorica, uresničujejo vizijo postati vodilno regijsko podjetje za oskrbo odjemalcev z
energijskimi storitvami. So med redkimi slovenskimi podjetji, kjer kljub pregovorno
»moškemu področju« opazno prodirajo tudi ženske predstavnice. Ženske na vodilnih
mestih v tem podjetju poudarjajo, da so prav zaradi tega dejstva vse ženske v tej družbi
še toliko bolj ponosne, ker uspešno razvijajo svoje kariere in skupaj s kolegi
soustvarjajo odlične poslovne rezultate. Med vsemi zaposlenimi je 16 % žensk, na
vodilnih mestih pa jih je 40 %. S svojo kadrovsko politiko družba dokazuje skrb za
zaposlene, ki temelji na enakopravnosti zaposlovanja in napredovanja, načrtnem in
sistematičnem motiviranju ter spodbujanju inovativnosti kot tudi na rednem merjenju
zadovoljstva zaposlenih. Napredovanje perspektivnih menedžerk načrtno spodbujajo z
omogočanjem izobraževanja, izvajanjem programov s področja vodenja ter timskega
dela. Za olajšanje usklajevanja družinskega in poklicnega življenja pa pripomorejo tudi
ukrepi, ki jih izvajajo kot družini prijazno podjetje (Združenje Manager, 2014e).
4.2.2 Priznanje Artemida
Priznanje managerkam za najvišje vodilno mesto – Artemida podeljuje Sekcija
managerk pri Združenju Manager v sodelovanju s Planet GV32 od leta 2005 dalje.
Namen tega priznanja je prepoznavati vodilne menedžerke in njihovo vlogo v
ustvarjanju dodane vrednosti v podjetju ali organizaciji. Artemida spodbuja ženske, da
se odločijo za menedžerske izzive v gospodarstvu in javni upravi ter tako stopijo na
prvo, najodgovornejše mesto v podjetju. Dobitnice priznanja so lahko generalne
direktorice, predsednice uprav v srednji ali veliki gospodarski družbi z več kot 50
zaposlenimi, ki so vodilno mesto prvič zasedle v preteklem letu in tudi direktorice na
vodilnem mestu v pomembni negospodarski družbi. V letu 2014 je priznanje prejelo več
dobitnic, ki jih navajamo v prilogi. Sicer pa je to priznanje v obliki kristalnega kipca, ki

32

Je pooblaščen izvajalec programov vseživljenjske karierne orientacije. V podjetju preoblikujejo
poslovne in pravne informacije v znanje ter veščine. So ena izmed vodilnih slovenskih družb za razvoj
menedžmenta. Njihova glavna dejavnost je izobraževanje. Letno organizirajo več kot 240 izobraževalnih
dogodkov, od tega 30 tradicionalnih poslovnih in pravnih konferenc, ki se pospešeno internacionalizirajo.
Njihovim zvestim kupcem nudijo znanje tudi v obliki poslovnih in pravnih priročnikov ter posredujejo
znanje tudi preko dveh revij: prvi slovenski reviji za ravnanje z ljudmi pri delu - HRM Magazinu in v
Poslovni asistenci - reviji za poslovno odličnost. Razvili so tudi lastni center za ugotavljanje in razvoj
kompetenc - Assessment centre, kjer lahko organizacije ter posamezniki preverijo svoje kompetence in
načrtno povečajo osebno konkurenčnost (Planetgv 2014).
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ga izdeluje Steklarna Rogaška. Ta kipec ponazarja grško boginjo Artemido, ki je
navadno upodobljena z lokom in puščico, kar simbolizira tudi ljubezen in odločnost, ki
sta ključni lastnosti tudi za vodilne na najvišjih mestih. Častili so jo kot boginjo narave
ter lova, boginjo čaranja in zavetnico malih otrok in porodnic. Po videzu torej ta kipec
upodablja moč olimpijske boginje, po izbiri materiala pa prebijanje steklenega stropa.
Primerjave z vodilnimi menedžerkami niso daleč, saj je posel trda igra preživetja
boljšega, ki pa ga je treba voditi z občutkom za vse deležnike. Zunanji opazovalci v
zgodbah o uspehu navadno iščejo čarobne formule; dobra menedžerka zna ponuditi
varno zavetje novim idejam, da bi podjetje uspevalo z edino pravo valuto, ki je
inovativnost. Hkrati pa prve tri črke (art) v angleščini pomenijo umetnost oz. spretnost,
ki sta še kako dobrodošli veščini v vodenju (Združenje Manager, 2014f in Združenje
Manager, 2014g).
4.2.3 Certifikat Družini prijazno podjetje
Certifikat Družini prijazno podjetje se je razvil v okviru širšega projekta Mladim
materam/družinam prijazno zaposlovanje in je bil izveden med letoma 2004 in 2007, v
okviru programa Equal, s sofinanciranjem EU. Ta projekt se že več let uspešno izvaja v
Nemčiji in Avstriji, v okviru sistema »Beruf und Familie«, in ravno njihovo znanje ter
izkušnje so služili kot začetek prenosa in vpeljave certifikata v Sloveniji. Seveda je ta
certifikat prilagojen slovenskemu socialno ekonomskemu okolju (Ekvilib 2014).
Začel se je podeljevati leta 2007 s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti. Še istega leta pa je nosilec postala neprofitna nevladna organizacija
Zavod Ekvilib v sodelovanju z ostalimi organizacijami33. Ta certifikat se pridobi z
svetovalnim-revizorskim postopkom, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja
delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri, s
poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Prve osnovne
certifikate so podelili za dobo treh let 32 slovenskim podjetjem, ki so morala v tem
obdobju vpeljati izbrane ukrepe za izboljšanje delovnega okolja. Katalog ukrepov za
lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja obsega 110 ukrepov na osmih
področjih (delovni čas, organizacija dela, delovno mesto, politika informiranja in
komuniciranja, veščine vodstva, razvoj kadrov, struktura plačila in nagrajevani dosežki,
storitve za družine). Na podlagi notranje ocene stanja in s pomočjo zunanjega
svetovalca vključena podjetja določijo rešitve in ukrepe, s katerimi bi izboljšali delovno
okolje za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenim staršem. Da
bi pridobili osnovni certifikat, so se podjetja zavezala k izvrševanju najmanj treh
ukrepov, ki jih bodo v treh letih vpeljala v podjetje. Nato zunanji revizor na podlagi
zastavljenih rešitev oceni doseganje teh ukrepov, ciljev in podjetje lahko dobi polni
certifikat, ki ga lahko ohrani z izborom ukrepov za naslednjo triletno obdobje.
S tem projektom pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje želi Zavod Ekvilib
prispevati k dolgoročnemu procesu spreminjanja kulture v podjetjih in v javnosti
nasploh, ozavestiti želijo posameznike in delodajalce, da sta uspešna kariera in družina
združljivi in se ne izključujeta ter da za uspešno kariero ni treba žrtvovati družinskega
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MDDSZ, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani, Konfederacija sindikatov Slovenije
Pergam, Združenje delodajalcev Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije ter vrsta zunanjih
sodelavcev in strokovnjakov.
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življenja. O pozitivnem odzivu tega programa oz. certifikata poročajo mnoga podjetja iz
tujine, ki so že dlje časa v tem programu. Učinki se kažejo tako v vodstvu, med
zaposlenimi kot v samem podjetju. Poleg neposrednih pozitivnih ekonomskih učinkov
uspeha podjetij, so podjetja z družini prijaznimi pogoji dela in zaposlovanja privlačnejša
za izobražene mlade kadre (MDDSZ, 2014č).
Za obdobje med letoma 2011-2015 je uvedeno sofinanciranje stroška postopka
pridobitve osnovnega certifikata večinoma iz Evropskega socialnega sklada v višini 85
% in 15 % iz sredstev slovenske udeležbe; skupno krijejo 80 % celotnih stroškov34
pridobitve tega certifikata (Certifikatdpp 2014). Do sedaj je osnovni certifikat Družini
prijazno podjetje pridobilo že preko 130 slovenskih podjetij in organizacij. Na sliki 9
smo prikazali znak osnovnega in polnega certifikata, ki ga podjetja prejmejo ob
izpolnjevanju določenih pogojev.
Slika 9: Certifikat Družini prijazno podjetje

Vir: (MDDSZ, 2014č)

4.3 Dobre prakse v Evropski uniji
Z izboljšanjem položaja žensk na področju vodilnih mest se ukvarja tudi več evropskih
institucij, med katerimi je najpomembnejša Evropska komisija, ki je izvršilni organ EU
in zastopa interese Evrope kot celote, potem so še Organizacija združenih narodov
(OZN), Svet Evrope, Mednarodna organizacija dela (MOD) in druge. Omenimo naj še
nekaj ostalih mednarodnih organizacij, ki delujejo na tem področju: Professional
Women’s Network (PWN), United Nations Entity for Gender Equality and the
Empowerment of Women (UN Women), European Women’s Lobby (EWL), European
Institute for Gender Equality (EIGE) in Nordic Council.
V nadaljevanju bomo navedli dobre prakse v EU, po katerih se Slovenija ter slovenska
podjetja lahko zgledujejo. Še prej pa bomo navedli nekaj mnenj podjetnic iz različnih
držav na temo enakopravne zastopanosti žensk in moških na vodilnih mestih (Evropska
komisija, 2014d):
Margarét Sanders, vodja upravne pisarne Deloitte (Islandija): »Za podjetja je
pomembno na celotno delovno silo gledati bolj v smislu talentov in se ne preveč
osredotočati na spol. Če pa katerikoli spol prevladuje na višjih mestih in je očitno, da
34

Strošek pridobitve osnovnega certifikata znaša 4.434,00 €. Znesek sofinanciranja znaša 3.547,20 €.
Preostalih 20 % stroška, tj. 886,80 €, pa nosi prijavitelj sam.
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enakost ni prisotna, potem je treba pogledati potek dela. Če vedno gledamo na ženske
kot na manjšino oz. manjvredno skupino, le ohranjamo to percepcijo«.
Martina Moskova, direktorica in članica upravnega odbora Asseco Solutions a.s.
(Slovaška): »Ženske na najvišjih vodstvenih mestih so v IT35 industriji na Slovaškem
zelo redek pojav. Kljub temu, da ni enostavno napredovati na tem področju in opravljati
te tipično moške vloge, je prav gotovo mogoče uspeti. Zahteva se velika mera poguma
in notranje moči. Da si sprejet, je bistveno biti odločen, brez arogantnosti, biti spoštljiv
do kolegov in zaupati v njihovo znanje in sposobnosti. Odločilno pa je spodbujati
izmenjavo znanja in izkušenj. Zastopanost obeh spolov v delovnih skupinah v najvišjem
managementu v IT industriji je zelo koristna in nagrajujoča za celotno podjetje. Močno
verjamem, da bomo v prihodnosti videli več žensk na tem poslovnem področju«.
Aiva Viksna, izvršna direktorica podjetja Publiching House Applied Information
Service Ltd., ustanoviteljica in predsedujoča Board of Lieder in podpredsednica
združenja delodajalcev Latvije - LDDK (Latvija): »Primer iz mojega življenja dokazuje,
da je enakost dosegljiva. Bila sem učiteljica kemije, a ko je Latvija leta 1990 postala
neodvisna, sem radikalno spremenila svoje življenje in kariero ter postala podjetnica.
Na začetku 90-ih so bile ženske v podjetništvu v Latviji redkost. Ženske podjetnice niso
bile vzete kot enakovredne poslovne partnerice. Morala sem trdo delati in širiti svoje
znanje na različnih delavnicah, seminarjih in tečajih. Z izboljševanjem svojih
profesionalnih znanj in strokovnosti, sem služila kot osebni primer, da so ženske v poslu
lahko uspešne kooperativne poslovne partnerice«.
4.3.1 Primeri evropskih podjetij
Mnogo podjetij v Evropi že uspešno uvaja enakost med spoloma v svoje poslovne
odločitve. Nekateri dobri primeri so našteti na strani Evropske komisije z namenom
oskrbeti druga podjetja z uporabnimi idejami, orodji in strategijami, ki jim bodo
pomagala vstopiti oz. prodreti v zakladnico ženskega potenciala. Nekatere od teh
primerov bomo sedaj tudi predstavili (Evropska komisija, 2014e).
4.3.1.1 IBM
Podjetje IBM deluje v svetu na področju IT in svetovanja. Ima skupno več kot 430.000
zaposlenih z letnim prihodkom nekaj več kot 100 milijard ameriških dolarjev. Kot del
njihove strategije raznolikosti, se želijo postaviti na čelo delovanja za spodbujanje
enakosti med spoloma. Prepoznavajo raznolikost spolov kot predpogoj za razvoj
inovativnih tehnologij in rešitev ter kot zagotovilo, da ostajajo zaželen delodajalec. Še
posebej pa vidijo dvig deleža žensk na vseh kariernih poteh in napredovanje žensk glede
na njihove zasluge.
Z namenom poskusiti uveljaviti raznolikost spolov na vseh področjih, so ustanovili
»German Women's Leadership Council« (Nemški Svet za žensko vodenje) v vseh
državah delovanja, vključno z Nemčijo. Projekt se osredotoča na ženske na vodilnih
mestih oz. s sposobnostmi za vodenje, torej tiste, ki stremijo k menedžerski oz.
specialistični karieri. S to aktivnostjo so začeli konec leta 1990 in še traja oz. se
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nadaljuje. Nemški Svet za žensko vodenje ima nalogo povečati delež rekrutiranih in
zaposlenih žensk ter izboljševati karierno napredovanje žensk. Znotraj podjetja to
vključuje splošni odnos do žensk, skupaj z ukrepi za utrditev struktur podjetja,
organizacije in procesov delovanja za zaposlene. Prav tako pa želijo vplivati na zunanje
mnenje o njihovem odnosu do žensk, ki jih zaposlujejo. Ena od notranjih aktivnosti za
spodbujanje napredovanja karier žensk je, da so v okviru tega projekta vpeljali
mentorstvo za ženske zaposlene. Spodbujajo trening, namenjen ženskam in podpirajo
praktično usposabljanje. Zunanje aktivnosti se kažejo v tem, da želijo pritegniti
študentke na šoli in fakulteti ter jih spodbujati h karieri v IT industriji (npr. omogočajo
priložnosti tako za osebno kot tudi za kibernetično mentorstvo, sponzorirajo profesorje
in prirejajo predavanja na fakultetah in drugih javnih ter zasebnih institucijah). Skupaj z
dviganjem javne zavesti glede njihovega odnosa do raznolikosti in politike enakih
možnosti, je ta projekt dvignil prisotnost žensk zaposlenih v njihovem podjetju na
sejmih in drugih dogodkih.
Pri meritvah teh projektnih aktivnosti so se pokazali pozitivni rezultati tako znotraj kot
zunaj podjetja. Povečal se je delež žensk v podjetju na splošno in tudi na menedžerskih
mestih, izboljšala se je stopnja ohranitve zaposlenih žensk. Med upravo in zaposlenimi
je več strinjanja in zadovoljstva z ukrepi za spodbujanje enakosti med spoloma.
Okrepilo se je ime podjetja kot zaželenega delodajalca kot tudi korporativna podoba pri
sedanjih in potencialnih strankah. IBM je tudi prejemnica več nagrad36 (Evropska
komisija, 2014f).
4.3.1.2 Henkel AG und Co KGaA
Henkel deluje po vsem svetu z vodilnimi znamkami in tehnologijami v treh poslovnih
panogah: pralna in čistilna sredstva, lepotna nega ter lepila in tehnologije. Podjetje ima
globalno vodilni tržni poziciji tako v potrošniški kot industrijski panogi z dobro
poznanimi znamkami, kot so Persil, Schwarzkopf in Loctite. Zaposlujejo okoli 47.000
ljudi in poročajo o prodaji v vrednosti 15.605 milijonov EUR. Prejeli so tudi nekaj
nagrad in certifikatov 37.
Aprila 2012 so se lotili projekta »Work-Life Flexibility Platform« (Platforma za
prilagodljivost med poklicnim in zasebnim življenjem), s čimer želijo vključevati in
aktivno promovirati prilagodljivost med poklicnim in zasebnim življenjem. Njihovo
podjetje sicer že ponuja možnosti glede osebnih ureditev dela, ki omogočajo
prilagodljive ure dela, mesto dela in razporeditve, vendar niso dostopne v vseh državah
in niso zadosti poznane vsem zaposlenim. Te možnosti pa niso enakovredno sprejete v
celotni organizaciji, ali s strani zaposlenih ali pa s strani vodilnih. Menedžment se je
odločil lansirati statut o prilagodljivosti med poklicnim in zasebnim življenjem,
pospremljen z naborom komunikacijskih ukrepov, oblikovanih tako, da razložijo
celotnemu osebju v podjetju, da takšna prilagodljivost koristi tako vodilnim kot tudi
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Od leta 1999 je IBM Nemčija neprekinjeno obdržalo oceno Total E-Quality. Podjetje IBM je uvrščeno
med prvih deset na lestvici NAFE prvih 50 podjetij za ženske vodje (2012). V letu 2013 je podjetje IBM
doseglo 100 % na seznamu Human Rights Campaign Corporate Equality Index (Kampanja človekovih
pravic o enakosti v podjetjih). IBM je redno na lestvici »100 najboljših podjetij za zaposlene matere«.
37
Zmagovalec priznanja »Najboljši zaposlovalec v Nemčiji«(2012). Nosilec certifikata Audit »Kariera in
družina« (2011). Podpisnik »Lokalne zveze za družino« (2011). Nominiranec za »Nagrade Steve za
ženske v podjetništvu« (2010). Podpisnik in sponzor »Statuta o raznolikosti« (2007).

54

zaposlenim. Njihov cilj je izboljšati že tako odlično delovanje zaposlenih in
nasprotovati trendu stagniranja karier žensk, medtem ko skrbijo za otroke in druge
družinske člane. Najvišje vodstvo podjetja je podpisalo ta statut z namenom, da
pokažejo njihovo osebno podporo tem ureditvam in njihovo zavezanost in usmerjenost
h kulturi uspešnega delovanja, za ostale menedžerje je to prostovoljna odločitev, vendar
pa so bili pozvani k sodelovanju. Podjetje je uvedlo tudi svetovno kampanjo o notranji
ozaveščenosti, ki vključuje individualne razprave z odločevalci v vsaki državi, kjer
podjetje deluje. Izvajajo se posveti z vsemi oddelki za človeške vire podjetja, za vsako
državo specifično pa so na voljo navodila o izvajanju načel glede prilagodljivosti.
Projekt vključuje program samovrednotenja zaposlenih, da bi ugotovili, kje so se
zaposleni pripravljeni prilagoditi bolj prilagodljivim ureditvam, kako bi te ureditve
lahko zadevale zahteve njihovega dela in vplivale na druge, s katerimi delajo v skupini.
Kot del projekta so vzpostavili zgled baze podatkov, ki prikazuje primere dobre prakse z
zaposlenimi po svetu, ki predstavijo osebne zgodbe uspeha s prilagodljivim delom.
Z izvedenimi meritvami o številu podpisnikov tega statuta lahko podjetje preverja
napredek programa, kjer se kažejo pozitivni rezultati. Opomnimo naj, da se program še
izvaja. V manj kot letu dni je več kot 20 % ljudi na vodilnih mestih globalno podpisalo
statut, tretjina podpisnikov se je odločila dati osebno izjavo glede zadeve. Bolj
prilagodljivi načini dela so bili uvedeni v celotnem podjetju skupaj s prilagodljivimi
ureditvami dela, na novo sprejetimi v številnih državah. Politike nove delovne prakse so
se razvile in vzpostavile v številnih državah, aktivne diskusije o prilagodljivosti med
poklicnim in zasebnim življenjem pa so našle svojo pot na dnevni red sestankov
podjetja. (Evropska komisija, 2014g)
4.3.1.3 Omnitel
Poglejmo še podjetje Omnitel, ki je ponudnik mobilnih komunikacij v Litvi. Zaposlenih
imajo približno 660 ljudi, njihov prihodek pa je v letu 2011 znašal približno 158
milijonov EUR. Po raziskavah, ki so jih opravili, so njihovi zaposleni čutili močno
potrebo po večjem ravnotežju med poklicnim in zasebnim življenjem. Izrazili so željo
po prilagodljivosti delovnega časa in delovnih mest, da bi lažje zmogli družinske
obveznosti. Tako je podjetje v letu 2009 začelo s programom za ustvarjanje družini
prijaznega delovnega okolja. Glavni cilj teh aktivnosti je predstaviti njihovo podjetje
kot privlačno delovno okolje glede ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem
ter družini prijazne kulture. Ciljajo na pritegnitev in ohranitev zaposlenih z
vzpostavljanjem zdravega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem kot delom
zasnove organizacijske kulture znotraj podjetja. Opredelili so tri področja delovanja za
vpeljavo projekta. Najprej so se osredotočili na pridobitev menedžmenta za
sodelovanje. Nato so predstavili nabor ukrepov za spodbujanje ravnotežja med
poklicnim in zasebnim življenjem ter družini prijazne kulture, med katere sodijo npr.
prilagodljiv delovni čas, mobilno delovno mesto, spodbujanje »job-shadowinga«
(shema opazovanja služb oziroma spremljanje drugega) za otroke zaposlenih, da le ti
izvejo več o delu svojih staršev, in lastnih zanimanj. Tretje področje je komuniciranje
vseh aktivnosti. Podjetje je razvilo tradicijo aktivnega dialoga z zaposlenimi za
obravnavo rezultatov internih raziskav in opredelitev aktivnosti za izboljšanje. Svoje
najboljše prakse promovirajo v vseh litvanskih socialnih medijih in tudi zaposleni jih
širijo med svojo družino in prijatelje, tako se le te širijo po vsej državi. Navzven kaže
podjetje svojo socialno zavezanost skupaj z organizacijo »Save the children Lithuania«
(Rešimo otroke Litve), katera je namenjena zaposlenim kot tudi nezaposlenim staršem,
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ki ali aktivno iščejo delo ali želijo obdržati delovno mesto. Starše podpirajo pri varstvu
otroka z ustanavljanjem novih skupin v vrtcih in z izobraževanjem vzgojiteljev/-ic.
Nezaposlenim staršem nudijo treninge, kot so tečaji računalniške pismenosti in razvoj
socialnih veščin v pomoč pri iskanju službe.
Projekt je imel pomemben vpliv na delovne prakse v državi in žensko vodenje znotraj
podjetja. Z uvajanjem mobilnih delovnih mest, je bilo to podjetje začetnik pri vpeljavi
tega načina organizacije dela kot zakonitega v Litvi. Spodbudili so tudi druga podjetja,
da sledijo temu primeru. Sprožili so državni zakon, ki vsakemu zaposlenemu dovoljuje
prosti dan za prvi dan otrokove šole. Poleg tega so v podjetju dvignili stopnjo
izkoriščanja pravice do enomesečnega starševskega dopusta očetov (iz 50 % na 100 %),
dvignil se je tudi odstotek zakonsko priznanega dodatnega prostega dne na mesec za
starše z dvema ali več otroki, mlajšimi od 12 let (iz nič na 8-10 %). Dvignil se je tudi
odstotek menedžerk v podjetju, s 32 % v letu 2007 na 48 % v letu 2012. Zaposleni v
tem podjetju so po raziskavah sodeč mnenja, da mobilnost delovnega mesta pomaga pri
doseganju njihovega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem. Tudi pri
vrednotenju primernega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem, se je le to
dvignilo z 58 % v letu 2009 na 63 % v letu 2012.
Aktivnosti, ki so financirane s strani podjetja, se še nadaljujejo, npr. mobilno delo in
dobro počutje za družine. Tiste aktivnosti, ki so bile financirane s strani EU, pa so bili
treningi ter konzultacije, ki so se končali leta 201238 (Evropska komisija, 2014h).
Lekcije, ki so se jih iz predstavljenih projektov naučila podjetja in jih lahko
upoštevajo ostala podjetja, če se bodo lotila podobnih aktivnosti za enakopravno
zastopanost spolov na vodilnih mestih, so (Evropska komisija, 2014f in Evropska
komisija, 2014h):
 Pri določanju ciljev glede enakosti spolov je treba upoštevati določene kulturne
tradicije in spoštovati, da določeni vpleteni problemi in izzivi variirajo od države
do države.
 Podjetja morajo pojasniti zakaj je spodbujanje raznolikosti spolov pomembno.
Poleg razumevanja obsega koristi za vsakega zaposlenega mora vodstvo
projekta pojasniti, kako bodo kakršnekoli koristi specifično vplivale na vsakega
zaposlenega v ciljni skupini.
 Vse aktivnosti voditi odločno, kot da so poslovni projekt. To pomeni določiti
jasne cilje, odgovornosti in časovni potek. Projektni koordinatorji naj vztrajajo
pri rednem poročanju in vzpostavijo redni urnik sestankov in telefonskih
konferenc.
 Potrebni sta vztrajnost in odločnost, ker se merljive spremembe ne pokažejo
takoj. Potrebna je prepričljivost v zagon programa in potrpežljivost pri
dopuščanju, da se pokažejo rezultati.
 Najbolj bistveno je pridobiti vrhovni in nato še srednji menedžment. Nato
morajo biti vključeni vsi zaposleni, da služijo kot množitelji, ki širijo kulturo
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Glede na raziskave, ki jih je izvedel časopis »Business News« in po navedbah karierne spletne strani
www.cv.lt, je bilo podjetje Omnitel uvrščeno na tretje (v letu 2011) in na četrto (v letu 2012) mesto med
»Najbolj zaželenimi zaposlovalci«. Na državnih nagradah za socialno odgovorna podjetja je bilo podjetje
Omnitel Litva priznano kot Družbeno odgovorno podjetje leta 2008 in Delovno mesto leta 2008
(nagrajeno v marcu leta 2009).
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npr. zdravega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem po celotnem
podjetju. Ti zgledi pomagajo k ustvarjanju v duhu »začni pri sebi«. In končno,
ohranjati stalen stik z zaposlenimi in iskati povratne informacije je ključno pri
ugotavljanju, če ukrepi, ki jih je podjetje uvedlo, tudi prinašajo želeni učinek.
4.3.2 Aktivnosti ter izkušnje posameznih držav
Izkušnje posameznih držav EU kažejo, da izražena politična volja omogoča sprejetje
zavezujočih ukrepov, ki prispevajo k boljši zastopanosti žensk na vodilnih mestih.
Nekaj teh pristopov iz različnih držav bomo izpostavili.
Finska deluje po pravilu »izpolni ali razloži«, kjer gre za dolžnost obrazložitve, kadar v
upravi vsake javne delniške družbe ni vsaj ene ženske. Švedska ima priporočilo o
spolno uravnoteženih upravah. Tudi Poljska ima priporočila za javna podjetja, da
zagotovijo spolno uravnoteženost v upravnih in nadzornih organih. Nizozemska
podjetja prostovoljno sprejmejo ukrepe za povečanje deleža žensk in o tem poročajo
ministrici za emancipacijo. Danska ima pravila za več žensk na vodilnih mestih, tako da
podjetja postavijo cilje in poročajo o napredku. Na Norveškem zakon o kvotah določa
najmanj 40 % deleža vsakega spola v upravnem odboru vsakega javnega podjetja.
Nezagotavljanje kvot ima za posledico kazen ali razpust podjetja. V tej državi je opazen
velik napredek v zastopanosti žensk, odkar je bil leta 2003 sprejet ta zakon. Dobre
odzive so dosegli tudi na Portugalskem, v Italiji, Grčiji, Belgiji, Španiji in Franciji, kjer
so z uvedbo kodeksov ravnanja podjetij občutno povečali udeležbo žensk na najvišjih
vodilnih mestih. Španija ima določene kvote za najmanj 40 % deleža vsakega spola v
upravah večjih podjetij. Za nezagotavljanje kvot nimajo kazni, temveč se neuspeh
upošteva pri dodeljevanju javnih sredstev. Pri njih je bila leta 2008 zastopanost žensk
6,6 %, leta 2010 pa 11 %. V Franciji zakon določa obdobje, v katerem morajo velika
podjetja doseči 40 % udeleženost žensk v upravah in če kvote ne dosežejo, članstvo
nadzornega odbora ne prejme sejnin. Tu je bilo leta 2008 na vodilnih mestih 7,6 %
žensk, dve leti kasneje, ko je bila zakonodaja o kvotah že v pripravi, pa je delež žensk
narasel na 11,9 %. Podjetja so v Franciji, zaradi prepričevalnega učinka zakonodaje,
sprejela prostovoljne proaktivne ukrepe. Islandija ima zakonsko določilo, da morajo
imeti javna podjetja in podjetja v javni lasti najmanj 40 % vsakega spola v tri ali
veččlanskih upravah. Velika Britanija je sprejela, da mora imeti 350 največjih podjetij
do leta 2015 v upravah 25 % žensk, sicer bodo kvote uzakonili (Blatnik in drugi 2012,
str. 8, 9).
Navedli bomo tudi nekaj primerov dobre prakse držav članic EU pri spodbujanju
enakega plačila, ki je zelo pomembno pri obravnavanju enakopravne zastopanosti
spolov na vodilnih mestih. V Belgiji je parlament leta 2012 sprejel zakon, ki podjetjem
nalaga, da vsako drugo leto izvedejo primerjalno analizo plačne strukture. To je bila tudi
prva država v EU, ki je priredila »dan enakega plačila«. Francoska vlada je okrepila
obstoječe sankcije proti podjetjem, ki imajo najmanj 50 zaposlenih in ne upoštevajo
obveznosti glede enakosti spolov. Prvič so, kot rezultat v letu 2012 uvedene uredbe, v
aprilu 2013 našli dve podjetji, ki nista upoštevali zakonodaje o enakem plačilu. Tudi
socialni partnerji so po kolektivnih pogodbah dolžni aktivno pretehtati zmanjšanje
razlike v plačilu glede na spol. V Avstriji zakon o enaki obravnavi od podjetij zahteva,
da pripravljajo poročila o enakem plačilu. Pravila se uvajajo postopno, najprej so jih
morala upoštevati podjetja z več kot 250 zaposlenimi, kasneje pa jih bodo morala tudi
manjša podjetja. Na Portugalskem resolucija, sprejeta osmega marca 2013, vključuje
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ukrepe, ki zagotavljajo ter podpirajo enake možnosti in dosežke žensk in moških na trgu
dela, vključno z opravo razlike v plačah. Ti ukrepi vključujejo poročanje o razliki v
plačah med spoloma po dejavnostih (Evropska komisija, 2014i). Na Finskem so
delodajalci s 30 ali več zaposlenimi dolžni spodbujati enakopravnost v skladu z
načrtom, ki zadeva plačilo in druge pogoje zaposlitve in se vsako leto sestavi v
sodelovanju s predstavniki zaposlenih. Načrt mora vključevati analizo razporeditve
žensk in moških na različne službe, klasifikacijo le teh kot tudi razlik v plačilu.
Vsebovati mora ukrepe za doseganje enakega plačila. Na Švedskem morajo delodajalci
z vsaj 25 zaposlenimi vsaka tri leta sestaviti izvedbeni načrt glede enakosti plačila. Tak
izvedbeni načrt mora nakazati ukrepe, ki jih je treba izvesti za vzpostavitev enakega
plačila za enakovredno delo, vključno z oceno stroškov in časovnim načrtom, ki ne
presega treh let (Evropske komisija, 2014j).
Omenimo naj še uspešen projekt, ki ga izvajajo na Švedskem, t. i. »Battle of the
numbers« (Bitka številk), s katerim želijo v 10 največjih švedskih podjetjih ustanoviti
takšna poslovna okolja, v katerih bo več žensk na vodilnih mestih. Prvi rezultati s strani
vseh teh podjetij v glavnem poudarjajo, da je za spremembe na področju odstotka žensk
na vodilnih pozicijah nujna zavezanost in predanost top vodstva. Zavedajo se, da je
večja spolna uravnoteženost pomembna ne samo zaradi pravičnosti, ampak tudi zaradi
konkurenčnosti in donosnosti podjetja (Vključi.vse 2014b, str. 4).

4.4 Dokumenti za enakopravnost spolov
Čas, ko je bila hierarhična razvrstitev spolov v podjetju in v vsakdanjih dejavnostih
samoumevna in v celoti institucionalno varovana, se je začel iztekati s prvimi boji žensk
za priznanje enakopravnosti z moškimi. Bil je prvi nujen korak, ki so mu v zadnjih dveh
stoletjih sledili mnogi dodatni potrebni ukrepi. Pravijo, da odpravljanje spolne
neenakosti ne more temeljiti na želenem in pogosto pristranskem videnju preteklosti in
sedanjosti, ampak to zahteva uvid v resnično dogajanje, katerega ključna podlaga je
empirično raziskovanje. S tem se lahko ugotovi, kako daleč in kako obsežno je
preobražanje, kam je treba usmerjati prizadevanja, da bi se odpravile ovire in dosegel
cilj enakosti spolov. Odpravljanje diskriminacije žensk je dolgotrajen, zapleten in
razgiban proces, ki ga določa vrsta med seboj povezanih dejavnikov na različnih
področjih in ravneh. Tudi s strani EU je značilen dejaven pristop, ki se je razvil od
enostranske tržne do celovite strategije za zagotavljanje enakosti med spoloma (Jogan
2004, str. 265, 266).
V nalogi smo že omenili, da je enakopravnost spolov urejena s številnimi predpisi,
zakoni, direktivami in strategijami, katere bomo sedaj tudi predstavili. Najprej bomo
navedli zakonsko podlago v Sloveniji, nato še dokumente s strani EU.
4.4.1 Zakonska podlaga v Sloveniji
Enakopravnost žensk in moških v Sloveniji je omenjena že v sami Ustavi Republike
Slovenije, ki v 14. členu zagotavlja enake človekove pravice in temeljne svoboščine ne
glede na katero koli osebno okoliščino, vključno s spolom (URS 1991). Temeljna načela
ustave ne dopuščajo nobene oblike diskriminacije in zagotavljajo tudi mehanizme za
odpravo posledic kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Tako je enakost
žensk in moških priznana kot osnovno načelo demokracije in spoštovanja človekovih
pravic in kot taka pogoj za socialno pravično in pravno državo (MDDSZ, 2014d).
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Slovenski pravni red je z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM
2002), sprejetim leta 2002, dobil krovni zakon, ki določa skupne temelje za izboljšanje
položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti spolov na posameznih področjih
družbenega življenja. Naloga celotne družbe je ustvarjanje enakih možnosti, ki pomeni
odstranjevanje ovir za vzpostavljanje enakosti spolov, zlasti s preprečevanjem in
odpravljanjem neenakega obravnavanja spolov kot oblike diskriminacije.
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO-UPB1 2007), sprejet
maja 200439, je nadgradil pravno podlago na tem področju in določa skupne temelje in
izhodišča za zagotavljanje enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju njegovih in
njenih pravic in obveznosti ter pri uresničevanju človekovih pravic in temeljnih
svoboščin. Z zakonom so določeni subjekti, ki z ukrepi v okviru svojih pristojnosti
ustvarjajo pogoje za uresničevanje tega načela ter skrbijo za osveščanje diskriminiranih
oseb in domnevnih kršiteljev kot tudi družbe kot celote. Vzpostavljajo tudi
institucionalne pogoje za delovanje zagovornika/zagovornice načela enakosti, ki z
obravnavo primerov domnevnega neenakega obravnavanja po določbah tega zakona
nudi pomoč diskriminiranim osebam. Določa tudi skupne posebnosti, ki veljajo za
pravno varstvo diskriminiranih oseb v sodnih in upravnih postopkih, sproženih zaradi z
zakonom določene kršitve prepovedi diskriminacije na podlagi osebnih okoliščin.
Na podlagi Zakona o enakih možnostih žensk in moških je bila sprejeta Resolucija o
nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005-2013
(ReNPEMZM 2005). To je strateški dokument, ki določa cilje in ukrepe ter ključne
nosilce politik za uresničevanje enakosti spolov na posameznih področjih življenja
žensk in moških v Republiki Sloveniji za obdobje od leta 2005 do leta 2013. Temeljni
namen te resolucije je določiti splošne prioritete za izboljšanje položaja žensk oziroma
zagotavljanje trajnostnega razvoja enakosti spolov. Resolucija opredeljuje glavne
usmeritve politike enakih možnosti spolov na vseh pomembnih področjih družbenega
življenja. Konkretne naloge in aktivnosti za doseganje ciljev in izvajanje ukrepov bodo
opredeljene v periodičnih načrtih, ki so izvedbeni akt nacionalnega programa, s
katerim se za dveletno obdobje določijo prioritetne naloge in dejavnosti za doseganje
ciljev na posameznih področjih nacionalnega programa. Periodični načrt bolj natančno
opredeljuje potrebna sredstva za izvedbo, časovni rok ter način izvedbe posameznih
dejavnosti.
Za enakopravno zastopanost spolov na vodilnih mestih je bolj pomemben Zakon o
delovnih razmerjih (ZDR-1 2013). Ta zakon so sprejeli leta 200240 in je prinesel
številne novosti z vidika enake obravnave in enakih možnosti žensk in moških. Z
zakonom so urejena delovna razmerja, ki se sklepajo s pogodbo o zaposlitvi med
delavcem in delodajalcem. Našteli bomo nekaj razmerij, ki so pomembna za temo,
obravnavano v magistrski nalogi. Prepovedana je diskriminacija na delovnem mestu,
prepovedano je spolno in drugo nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu. Pri
sklepanju pogodb o zaposlitvi je obvezna enaka obravnava glede na spol, možno je delo
s krajšim delovnim časom. Opredeljeno je varstvo žensk, varstvo delavcev zaradi
nosečnosti in starševstva. Pomemben se nam zdi predvsem 133. člen tega zakona, ki
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Uradno prečiščeno besedilo je bilo sprejeta 27. 9. 2007.
Razglašen je bil 5. marca 2013.
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obravnava enako plačilo žensk in moških, in sicer je delodajalec dolžan za enako delo in
za delo enake vrednosti izplačati enako plačilo delavcem, ne glede na spol.
Pomemben je tudi Kazenski zakonik (KZ-1 2008), kadar delodajalec ne zagotavlja
enakih možnosti in ne preprečuje diskriminacije, saj je zato lahko kaznovan v skladu z
določbami tega zakonika. Tovrstno ravnanje obravnava v skupini kaznivih dejanj zoper
človekove pravice in svoboščine ter kaznivih dejanj zoper delovno razmerje in socialno
varnost.
V procesu sprejemanja pa je trenutno Predlog zakona o enakosti žensk in moških, ki
povzema ključne rešitve obstoječega Zakona o enakih možnostih žensk in moških.
Spremembe so v določenih členih, navedene so novejše definicije ravnanj, ki pomenijo
diskriminacijo, ki je tudi bolj jasno opredeljena. Spremenjeno je tudi samo ime predloga
zakona, da bi bil že z imena razviden cilj zakona – enakost spolov; da so ženske in
moški enako prepoznani, imajo enako moč in so enako udeleženi na vseh področjih
javnega in zasebnega življenja (MDDSZ, 2014d).
Omenimo naj še Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, sprejeto leta
1979 s strani Organizacije združenih narodov, ki je osrednji pravno zavezujoči
instrument za varstvo pravic žensk, ki posega na vsa področja javnega in zasebnega
življenja. Ta konvencija obvezuje Slovenijo, da sprejme vse potrebne ukrepe, vključno s
pozitivnimi ukrepi, da se odpravi diskriminacija in zagotovi polna enakopravnost spolov
na vseh področjih, predvsem političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem
(MDDSZ, 2014e).
Opisali smo glavne zakone, ki obravnavajo enakost med spoloma. Področje, ki se
navezuje na položaj žensk, pa je podprto tudi z drugimi zakoni, kot so Zakon o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Zakon o urejanju trga dela in Pravilnik o
varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih
delavk.
4.4.2 Predpisi Evropske unije
Enakost med moškimi in ženskami je eno temeljnih načel EU, ki ima začetke že v letu
1957, ko je načelo enakega plačila za enako delo postalo del Rimske pogodbe. Kljub
temu, da neenakost še vedno obstaja, je EU v zadnjih desetletjih naredila pomemben
korak naprej, predvsem zaradi zakonodaje za enako obravnavanje moških in žensk,
vključevanja načela enakosti med spoloma in zaradi specifičnih ukrepov za podporo
ženskam. Dosežki EU pri spodbujanju enakosti med spoloma so pomagali izboljšati
življenje številnim evropskim državljanom in nekateri spodbudni trendi kažejo porast
števila žensk na trgu dela in napredek pri zagotavljanju boljše izobrazbe in
usposabljanja za ženske (Evropska komisija, 2014c).
Pravna ureditev v EU je opredeljena predvsem s pogodbami, uredbami in direktivami.
Direktive so obvezni pravni akti EU, to pomeni, da jih morajo države članice uveljaviti
v svojih nacionalnih zakonodajah. Kako jih bodo uveljavile, pa je prepuščeno državam
samim. Določbe pogodb so, poleg direktiv, natančneje opredeljene še z uredbami, ki
imajo značaj zakona in za države članice začnejo veljati takoj ob uveljavitvi. Potem so
tu še odločbe, ki so obvezujoče za tiste, na katere se nanašajo in so lahko naslovljene na
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posamezno ali na vse države članice, na pravne osebe ali posameznice/posameznike
(Gavez in drugi 2012, str. 13).
Kot eno od temeljnih načel EU je v Amsterdamski pogodbi iz leta 2007 poudarjena
enakost žensk in moških na vseh področjih politike. Razdeljeno je na področje enakega
plačila, enakega obravnavanja in socialne varnosti (prav tam, str. 13).
Omenili bomo nekaj direktiv s področja enakopravnosti spolov (MDDSZ, 2014f):
 Direktiva 79/7/EGS o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja
moških in žensk v zadevah socialne varnosti.
 Direktiva 86/613/EGS o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk,
ki se ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom, ali pa so samozaposleni,
ter o varstvu samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom.
 Direktiva 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju
varnosti in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile
ali dojijo.
 Direktiva 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in
žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi. V sklopu te direktive so
nastale Smernice za uporabo na področju zavarovanja v skladu s sodbo Sodišča
Evropske unije v zadevi C-236/09 (Test-Achats).
 Direktiva 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega
obravnavanja žensk in moških pri zaposlovanju in poklicnem delu.
 Direktiva 2010/41/EU, Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi načela
enakega obravnavanja moških in žensk, ki opravljajo samostojno dejavnost, in o
razveljavitvi Direktive Sveta 86/613/EGS.
 Direktiva Sveta 2010/18/EU o izvajanju revidiranega okvirnega sporazuma o
starševskem dopustu, sklenjenega med BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP
in ETUC in o razveljavitvi Direktive 96/34/ES.
Našteli bomo še nekaj direktiv, ki so neposredno povezane z zaposlovanjem žensk, te so
(Černigoj Sadar in Verša 2002, str. 414, 415):
 Direktiva 75/117/EEC o enakem plačilu za moške in ženske, ki izhaja v prvem
členu iz načela, da je treba za enako delo ali za delo, ki se mu pripisuje enaka
vrednost, odpraviti vsakršno diskriminacijo na podlagi spola pri vseh vidikih in
pogojih plačila.
 Direktiva 76/207/EEC o enakem obravnavanju moških in žensk glede dostopa
do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter delovnih pogojev.
 Direktiva 96/34/EC o starševskem dopustu.
Pomembno dopolnilo k tem direktivam je tudi Resolucija Evropskega sveta o varovanju
dostojanstva žensk in moških na delovnem mestu (90/C157/02). Vse direktive
poudarjajo pravno varstvo osebe, ki sproži pritožbeni postopek v primeru kršenja načel,
zato je bila sprejeta posebna Direktiva Evropskega sveta o dokaznem bremenu v
postopkih zaradi diskriminacije na podlagi spola (prav tam, 415).
Z Evropskim paktom za enakost spolov naj bi spodbujali ukrepe na ravni držav članic
in Unije na vseh področjih politik. Predvsem ukrepe za odpravo razlik med spoloma in
boj proti stereotipom, povezanih s spolom, na trgu dela, ukrepe za promocijo večje
usklajenosti poklicnega in zasebnega življenja za vse ter ukrepe za boljše oblikovanje
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politik z vključevanjem načela enakosti spolov in boljšega spremljanja (Svet Evropske
unije 2006, str. 27, 28). V okviru tega pakta sta nastali dve strategiji, in sicer strategija
Evropa 2020 in Strategija za enakost med ženskami in moškimi 2010-2015.
Strategija Evropa 2020 vključuje krovni cilj, da se stopnja delovne aktivnosti žensk in
moških med 20-64 letom starosti dvigne na 75 %, kar pomeni, da je treba pri izvajanju
strategije prednost nameniti odpravi ovir za udeležbo žensk na trgu dela. Smernice za
zaposlovanje te strategije poudarjajo pomen izvajanja, ocene in spremljanja politik
zaposlovanja, ki spodbujajo enakost spolov ter usklajevanje poklicnega in zasebnega
življenja (Svet Evropske unije 2011).
Evropska komisija je leta 2010 pripravila Strategijo EU za enakost med ženskami in
moškimi, da bi torej zvišali delež žensk na najvišjih vodilnih mestih. Ta strategija
predstavlja program Evropske komisije glede enakosti med spoloma za obdobje 20102015. Je obsežen projekt, ki spodbuja enakost med spoloma v vseh politikah na petih
prednostnih področjih (Evropska komisija 2014c):
 Enaka ekonomska neodvisnost za moške in ženske41
 Enako plačilo za enako zahtevano delo42
 Enakopravnost pri odločanju43
 Dostojanstvo, celovitost in konec nasilja nad spoloma44
 Spodbujanje enakosti med spoloma zunaj EU45
V tej strategiji je obravnavanih tudi več pomembnih horizontalnih vprašanj, povezanih z
vlogo spolov, zakonodajo, upravljanjem in orodji za enakost spolov. Poudarjen je
prispevek enakopravnosti med spoloma h gospodarski rasti in trajnostnemu razvoju ter
podpira uvajanje enakosti med spoloma v strategiji Evropa 2020. Strategija temelji na
prednostnih nalogah Listine žensk in na izkušnjah v zvezi z Načrtom za enakost med
ženskami in moškimi. Vsako leto poročajo o napredku, ki ga predstavljajo v Poročilu o
enakosti med spoloma (Evropska komisija, 2014c).
Med pomembne dokumente, ki vplivajo na izboljšanje uravnotežene zastopanosti
spolov v evropskih upravnih odborih, štejemo tudi poziv Komisije in Evropskega
parlamenta »Women on the Board Pledge for Europe«46 iz leta 2011. Za uresničitev te
strategije je evropska komisarka za pravosodje, temeljne pravice in državljanstvo

41

Nekateri ukrepi: Spodbujanje ženskega podjetništva in samozaposlovanja žensk. Podpiranje
spodbujanja enakosti spolov pr izvajanju vseh vidikov in vodilnih pobud strategije Evropa 2020 prek
tehnične podpore ter strukturnih skladov in drugih pomembnejših programov financiranja (Evropska
komisija 2010, str. 5).
42
Nekateri ukrepi: Uvedli bodo vsakoletni evropski dan enakega plačila, ki bo pripomogel k ozaveščanju,
koliko dlje morajo ženske delati za enak zaslužek kot moški. Spodbujali bodo ženske k izbiri
netradicionalnih poklicev (npr. inovativni sektor). Podpirajo pobudo za enako plačilo na delovnem mestu
(prav tam, str. 6).
43
Nekateri ukrepi: Proučili bodo usmerjanje pobud za bolj uravnoteženo zastopanost spolov pri
odločanju. Podpirajo spodbujanje sodelovanja več žensk pri volitvah v Evropski parlament, vključno z
njihovo kandidaturo (prav tam, str. 7).
44
Eden izmed ukrepov je sprejeti strategijo na ravni celotne EU za bolj proti nasilju nad ženskami (prav
tam, str. 8).
45
Nekateri ukrepi: Izvajanje akcijskega načrta EU za enakost spolov in krepitev vloge žensk pri razvoju.
Premislek o spolih še bolj vključevati pri humanitarni pomoči EU (prav tam, str. 10).
46
MEMO/11/487.
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Viviane Reding47 marca leta 2011 pozvala evropska podjetja, ki kotirajo na borzi, da
prostovoljno podpišejo »Izjavo o večji zastopanosti žensk v upravah evropskih
podjetij48«. Gre za prostovoljno zavezo podjetij, s katero naj bi povečali delež žensk v
upravnih odborih na 30 % do leta 2015, oz. 40 % do leta 2020. Leto po tem pozivu je
Komisija pripravila poročilo, katero je pokazalo, da po vsej Evropi v upravnih odborih
še vedno prevladuje en spol49. Da bi lahko oblikovala primerne ukrepe za odpravljanje
trajno neuravnotežene zastopanosti spolov v upravnih odborih podjetij, ki kotirajo na
borzi, je Komisija v letu 2012 sprožila tudi javno posvetovanje. Tako je lahko lažje
sprejela odločitve glede nadaljnjega ukrepanja (Evropska komisija 2012).
Nazadnje pa je Evropska komisija novembra 2012 predlagala ukrep 40 % prisotnost
premalo zastopanega spola med neizvršnimi direktorji, ki se nanaša na podjetja, ki
kotirajo na borzi, ki imajo več kot 250 zaposlenih in letni promet višji od 50 milijonov
EUR50. Ne nanaša se na mala in srednja podjetja. Cilj naj bi dosegli do leta 2020, za
javna podjetja pa je cilj do leta 201851. Direktiva se nanaša torej na neizvršna
direktorska mesta (nadzorni svet) in na nove kandidate oziroma kandidatke (prednost
pri izbiri novozaposlenih naj bi imeli kandidati oziroma kandidatke nezadostno
zastopanega spola, če je ta oseba enako kvalificirana v smislu primernosti,
usposobljenosti in poklicnih izkušenj). Ta predlog vključuje dopolnilni ukrep, in sicer
«prilagodljivo kvoto«. To je obveznost, ki zavezuje podjetja, ki kotirajo na borzi, da si
sama določijo in regulirajo individualne cilje v zvezi z zastopanostjo obeh spolov na
najvišjih položajih, ki naj bi jih izpolnili do leta 2018 oziroma 2020. Glavno merilo pri
zaposlitvi na te položaje bodo še vedno kompetence in zasluge. S to direktivo uvajajo
minimalne uskladitve zahtev glede upravljanja podjetij, saj bodo imenovanja morala
temeljiti na objektivnih merilih glede usposobljenosti. Države članice bodo morale
določiti ustrezne kazni za podjetja, ki bi to direktivo kršile. Tiste države, ki že imajo
učinkovite sisteme, bodo le te lahko tudi ohranile, če so ti enako učinkoviti kot
predlagani sistem, prav tako se lahko same odločijo za ukrepe, ki bi jim omogočali
preseči predlagani sistem. To bi bil le začasni ukrep zaradi načela boljše priprave
zakonodaje in bo prenehal veljati leta 2028. Viviane Reding pravi, da naj bi ukrep hitro
pripeljal do enakosti spolov v upravnih odborih evropskih podjetij in da ne bo več
potreben, ko bo dosežen napredek na tem področju (prav tam).
S strani Evropske Komisije je v letu 2013 nastal projekt »Enakost se obrestuje«
(Equality Pays Off). Gre predvsem za odpravo razlike v plačilu med spoloma. V okviru
tega projekta organizirajo delavnice in usposabljanja v pomoč delodajalcem pri
odpravljanju razlike v plačilu med spoloma. Letno dajejo priporočila za posamezne
države, ki jih izdajajo v okviru evropskega semestra in s katerimi države članice
opozarjajo na potrebe po obravnavi razlike v plačilu, organizirajo dneve enakega
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Podpredsednica Evropske komisije v obdobju 2010-2014.
MEMO/11/124.
49
Izjavo je po letu dni podpisalo le 24 podjetij v celotni Evropi.
50
Pričakujejo, da bo predlog veljal za približno 5000 podjetij v EU, ki kotirajo na borzi. Od tega je
približno 20 uvrščenih na borzo v Sloveniji.
51
V Sloveniji zakonodaja velja samo za podjetja v državni lasti. Velja za imenovanje ali postavitev
vladnih predstavnikov v javnih podjetjih in drugih subjektih javnega prava, vključno z upravo in
nadzornimi sveti družb v državni lasti. V primeru nespoštovanja tega načela ni predpisanih nikakršnih
sankcij (Evropska komisija, 2013b).
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plačila52, izmenjujejo dobre prakse ter financirajo pobude držav članic preko strukturnih
skladov in delovanja civilne družbe (Evropska komisija, 2014i).
Poleg dokumentov, ki smo jih sedaj predstavili, obstajajo še druga priporočila,
resolucije in drugi, manj obvezujoči dokumenti, ki opredeljujejo enake možnosti spolov
tudi na drugih področjih, kot sta izobraževanje in spolno nadlegovanje.

4.5 Napredek v zvezi z enakostjo žensk in moških v Evropski uniji
V tej točki bomo glede na predstavljene dokumente podali napredek, ki je bil dosežen
predvsem glede večjega števila žensk v upravnih odborih evropskih podjetij in napredek
pri odpravljanju razlik v plačilih med spoloma.
Slika 10: Prebijanje steklenega stropa za ženske v upravnih odborih

Vir: (Evropska komisija, 2014k).

Poročila o enakosti spolov kažejo, da so se razlike v zadnjih letih precej zmanjšale,
vendar pa napredek ni enak v vseh državah članicah. Na različnih področjih so razlike
še vedno prisotne, kar pa škodi evropskemu gospodarstvu. Napredek pri doseganju
večje enakosti spolov je hitrejši zaradi ukrepanja EU, predvsem zaradi petih prednostnih
področij iz Strategije za enakost med ženskami in moškimi iz leta 2010. Temu
dokumentu je leta 2011 sledil poziv k prostovoljnemu podpisu izjave o večji
zastopanosti žensk v upravah evropskih podjetij, marca 2012 je Komisija izdala
poročilo o napredku, nazadnje pa je bila novembra 2012 predlagana nova direktiva, ki
določa minimalni cilj 40 % zastopanost za nezadostno zastopan spol. Na sliki 10 so vsi
ti pomembni dokumenti razvidni, kakor tudi napredek žensk v upravnih odborih od leta
2010 do danes. Ravno zaradi zadnjega predloga direktive, ki napreduje v zakonodajnem
postopku in je bila novembra 2013 deležna močne podpore Evropskega parlamenta, se
število žensk v upravnih odborih nenehno povečuje. Kot je razvidno iz slike 10, se je
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To je vseevropski dogodek, ki se obeležuje na tisti dan v novem koledarskem letu, od katerega dalje
ženske dejansko prejemajo enako plačilo za svoje delo kot moški. Opozarja nas, da so ženske na trgu dela
še vedno slabše plačane. Prvič se je priredil 5. marca 2011. Letošnje kot tudi lansko leto se je obeležil 28.
februarja.
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število žensk v upravnih odborih evropskih podjetij z 11,9 % iz leta 2010 povečalo na
17,8 % v letu 2013 (Evropska komisija, 2014k). Stopnja napredka je znašala 5,9
odstotne točke v treh letih oziroma povprečno 2,0 odstotne točke na leto. V obdobju
2003-2010 se je delež žensk v upravnih odborih povečal z 8,5 % na 11,9 %, to je za 3,4
odstotne točke oz. povprečno 0,5 odstotne točke na leto. Torej je bila stopnja napredka
od leta 2010 dalje štirikrat večja kot med letoma 2003 in 2010 (Evropska komisija,
2014l).
V treh letih, to je od oktobra 2010 do oktobra 2013, je delež žensk v upravnih odborih
zrasel v 22-ih od 28 držav članic EU. Največji porasti odstotnih točk so bili zabeleženi v
Franciji (17,4), Sloveniji (11,8), Italiji (10,4) Nizozemski (10,2) in Nemčiji (8,8). Delež
žensk je najbolj upadel v Romuniji, in sicer za 13,5 odstotne točke. Ti podatki so
razvidni iz slike 11, kjer lahko vidimo še podatke za ostale države članice EU. Dejstvo
pa je, da je bilo najbolj bistveno izboljšanje v državah, ki so uvedle zakonodajo ali
razmišljale o uvedbi le te, ali pa so imele intenzivne javne debate na to temo (Evropska
komisija, 2014l).
Slika 11: Spremembe napredka v upravnih odborih od 2010-2013
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Prirejeno po: (Evropska komisija, 2014l).

Napredek je viden tudi v zmanjšanju razlike v plačilu glede na spol, ki se na ravni
Evrope sicer še vedno giblje okoli 16 %, vendar je Evropska komisija na tem področju
še bolj dejavna. Kot smo že prej povedali, obeležujejo evropske dneve enakega plačila,
dodaten napredek pa se vidi iz priporočila, ki so ga marca letos podali državam
članicam, da bi si izboljšale preglednost plačil in se tako lotile odprave razlik v plačilu
(Evropska komisija, 2014k).
Zvišala se je stopnja zaposlenosti žensk53 v EU, in sicer z 58,8 % leta 2002 na 62,8 %.
Temu so pomagala sredstva EU, saj so iz strukturnih skladov v obdobju financiranja
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Starostna skupina od 20-64 let.
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2007-2013 dodelili 3,2 milijarde evrov za naložbe v ustanove za varstvo otrok54.
Precejšni učinek je imelo tudi spodbujanje vključevanja žensk na trg dela. V letu 2013
so sprejeli ukrepe za zaščito žensk in deklet pred nasiljem na podlagi spola v
zakonodaji, praktične ukrepe v zvezi s pravicami žrtev in celostni sveženj politik proti
pohabljanju ženskih spolnih organov. V okviru tega so sofinancirali tudi kampanje
nacionalnih vlad proti nasilju na podlagi spola ter projekte nevladnih organizacij.
Napredki, ki smo jih predstavili, so podani na podlagi petih prednostnih področij
Strategije za enakost žensk in moških 2010-2015 (prav tam).
Po raziskavah Global Gender Gap Reporta, ki meri enakopravnost spolov v 136 državah
sveta, je Slovenija v letu 2013 uvrščena na 38. mesto, kar navsezadnje ni tako slab
podatek. V primerjavi s prejšnjimi leti se je povzpela za nekaj mest, denimo v letu 2009
je bila uvrščena na 52. mesto. Leta 2013, kakor tudi v prejšnjih letih, so bile ženskam
najbolj prijazne skandinavske države: Islandija, Finska, Norveška in Danska. Vse od
leta 2006 dalje so se uvrščale do 10. mesta. Če pogledamo še naše najbližje sosede, se je
Nemčija v letu 2013 uvrstila na 14., Avstrija 19., Hrvaška 49., Italija 71. in Madžarska
87. mesto. Na zadnjih treh mestih te lestvice pa najdemo države Čad (Srednja Afrika)
ter islamski državi Pakistan in Jemen (World Economic Forum 2013, str. 8-10).
Izzivi kljub napredkom še ostajajo, saj bo ob sedanji stopnji napredka potrebnih skoraj
30 let, da bi dosegli cilj EU, ki je 75 % zaposlenost žensk55, 70 let za uresničitev enakih
plačil v praksi in 20 let za doseganje enakopravne zastopanosti spolov v nacionalnih
parlamentih, kjer je cilj najmanj 40 % vsakega spola56 (Evropska komisija, 2014k). Prav
tako bo trajalo naslednjih 20 let, da se bo v EU dosegla uravnotežena zastopanost žensk
in moških v upravah, kar pomeni najmanj 40 % vsakega spola.
Za zaključek tega poglavja bi navedli še dejstvo, ki sta ga navedli dve poslanki
Evropskega parlamenta57, ki pravita, da ne gre za to, kdo bo vodil podjetje, ampak
gre za to, da dobijo ženske priložnost, da zasedajo vsa delovna mesta. Dodajata, da
mora biti ravnotežje med moškimi in ženskami vzpostavljeno v celotnem podjetju in so
zato potrebni programi usposabljanja za ženske. Sta mnenja, da se je potrebno posvetiti
socialni infrastrukturi in načinom, po katerih ljudje v podjetjih napredujejo ter poiskati
načine za uskladitev kariere in družinskega življenja. S tem bodo ženske dobile več
prostora, postale bodo vidnejše in bodo uživale večji ugled. K temu dodajata tudi, da v
kolikor bi ženske bolje obravnavali že na nižjih stopnjah hierarhije, potem se ne bi
pogovarjali o ukrepih, kako lažje priti na sam vrh (Evropski parlament, 2013a). Za
učinkovito dosego uravnoteženosti spolov na vodilnih mestih pa so, poleg navedenega,
pomembne tudi spremembe posameznikov in pa navsezadnje spremembe celotne
družbe (Kecman 2014c, str. 2).
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Povečal se je delež otrok v uradnih ustanovah za otroško varstvo (s 26 % v letu 2007 na 30 % v letu
2011 pri otrocih mlajših od treh let ter z 81 % na 86 % pri otrocih med tretjim letom in šoloobvezno
starostjo).
55
Tak odstotek je zaposlenih moških v EU; za ženske smo že omenili, da je zastopanost 62,8 %.
56
Ženske zasedajo 27 % poslanskih mest v EU.
57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou in Evelyn Regner.
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5 RAZISKAVA: URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST
ŽENSK IN MOŠKIH NA VODILNIH MESTIH V
SLOVENSKIH PODJETJIH
Uravnotežena zastopanost žensk in moških na vodilnih mestih zagotavlja enakovredno
porazdelitev ekonomske, politične in družbene moči, kar je temelj vsake sodobne
demokratične družbe (MDDSZ 2012, str. 15).
Skozi celotno magistrsko delo smo obravnavali zastopanost žensk in moških na vodilnih
mestih, s poudarkom na ženskah in njihovih ovirah, ki jih doletijo na karierni poti,
obravnavali smo enakopravnost spolov na vodilnih mestih ter ukrepe za izboljšanje
položaja žensk. Pomemben podatek, ki smo ga v našem delu navedli in je bil tudi
osnova za našo raziskavo, je število žensk na vodilnih mestih, ki jih je nadpovprečno
malo, kljub temu, da ženske predstavljajo polovico prebivalstva in so v povprečju bolj
izobražene kot moški. Podjetja pa zaradi vse večje konkurence za svojo uspešnost
potrebujejo najboljši kader, različne talente, znanja, izkušnje ter ideje, kar je mogoče
doseči z raznolikim vodstvom, torej z moškimi in ženskami.
Sami smo v mesecu aprilu, delno tudi v maju, naredili raziskavo o uravnoteženi
zastopanosti spolov na vodilnih mestih v slovenskih podjetjih. Zanimalo nas je
predvsem, s kakšnimi ovirami se ženske srečujejo na svoji poklicni poti, ali imajo
podjetja za uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih sprejete kakšne ukrepe
ali interne akte, kakšno izvedljivost pripisujejo možnim ukrepom s strani Evropske
komisije ter kateri so razlogi, da podjetja ne dosegajo uravnoteženosti spolov na
vodilnih mestih. Med drugim nas je zanimalo tudi, kateri ukrepi bi najbolj spodbujali
enakost spolov na vodilnih mestih ter če se bo število žensk v prihodnosti povečalo.
Na anketo se je odzvalo malo število povabljenih. Zadostno število anketiranih smo
težko zbrali, saj ljudje verjetno neradi izpolnjuje tovrstne ankete. Morda je vzrok v
preobsežni anketi ali pri samem pristopu do ankete, kajti anketni vprašalnik smo
posredovali elektronsko po e-pošti. Glede na obravnavano temo se nam je ta pristop
zdel najprimernejši, saj je bila anketa namenjena vsem vodilnim v podjetju. Čeprav se
nam zdi elektronska oblika izpolnjevanja ankete v današnjem času najbolj primeren
način, saj nam vzame najmanj napora, pričakovanega odziva s strani podjetij ni bilo.
Nekaj podjetij je sodelovanje odklonilo, kot razlog so navedli, da prejemajo zelo veliko
podobnih prošenj, zato dajejo prednost njihovim štipendistom in zaposlenim, ki
študirajo ob delu. Sodelovanje pa so odklonili tudi iz razloga (pre)natrpanega urnika
njihovih sodelavcev. V nadaljevanju bomo predstavili rezultate te raziskave, potrdili
oziroma ovrgli hipoteze, ki smo si jih na začetku zastavili, ter podali predloge in ukrepe.
Hipoteze, ki jih bomo v magistrskem delu potrdili oz. zavrgli so:
 H1: Ženske težje napredujejo po hierarhični lestvici kot moški.
 H2: Ženske se v svoji karieri srečujejo z mnogimi ovirami, ki za moške ne
obstajajo.
 H3: Več kot polovica (50 %) anketiranih podjetij nima sprejetih ukrepov ali
internih aktov za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na vodilnih mestih.
 H4: Večina anketiranih ima negativna mnenja v zvezi z uvedbo kvot na vodilnih
mestih.
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5.1 Metode raziskovanja
Za dosego ciljev raziskave in potrditev ali ovržbe hipotez smo se odločili za metodo
elektronskega anketnega vprašalnika, ki smo ga posredovali preko e-pošte. Vprašanja so
se nanašala na uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih. Anketni vprašalnik
je bil anonimen in sestavljen iz treh delov. Splošni del anketirancev je zajemal
demografske podatke in podatke, ki se nanašajo na organizacijo. Drugi del se je nanašal
na ženske in moške na vodilnih mestih ter na ovire, s katerimi se srečujejo (sedem
vprašanj s trditvami petstopenjske numerične lestvice). Zadnji sklop vprašalnika pa je
bil sestavljen v zvezi z ukrepi za uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih
(štiri vprašanja zaprtega tipa z enim možnim odgovorom, eno vprašanje zaprtega tipa z
enim možnim odgovorom in dodatnim podvprašanjem, eno vprašanje z razvrščanjem
odgovorov ter eno vprašanje s trditvami petstopenjske numerične lestvice). Skupno je
bilo v anketni vprašalnik, poleg splošnih podatkov, zajetih 15 vprašanj. Anketa je bila
izdelana s pomočjo spletnega programa EnKlikAnketa-1ka spletne ankete, s pomočjo
katerega smo tudi analizirali podatke. V pomoč nam je bil tudi program Microsoft
Office Excel, kjer smo podatke statistično obdelali, prikazali pa jih bomo grafično in
tabelarično.
Zbiranje podatkov je trajalo en mesec in pol (od 3. 4. 2014 do 21. 5. 2014). V naš
vzorec je bilo zajetih 120 podjetij. Tu naj omenimo, da smo naleteli na težavo. Prvotno
smo nameravali vprašalnik posredovati 20-im podjetjem, ki so prejela priznanje
Managerkam prijazno podjetje. Zaradi majhnega odziva le teh, smo anketo posredovali
še 100 naključno izbranim podjetjem. Morali smo tudi podaljšati obdobje reševanja
ankete, iz prvotno enega meseca smo jo podaljšali za 18 dni. Kljub temu, da smo anketo
podaljšali in k sodelovanju povabili večje število oseb, smo pravočasno dobili vrnjenih
majhno število anketnih vprašalnikov, ki nam dajejo izredno omejen pogled na
preučevano populacijo. Od 120 zajetih podjetij je v anketi sodelovalo le 22 vodilnih
delavcev.

5.2 Splošni podatki o sodelujočih
Pod splošne podatke smo uvrstili spol, starost, zakonski status, število otrok, doseženo
izobrazbo, delovno dobo anketirancev, funkcijo, ki jo zasedajo v podjetju ter velikost
njihovega podjetja. Te podatke bomo sedaj predstavili, nekatere tudi grafično prikazali.
Podatki o spolu anketirancev
Od skupno 22 anketiranih je bilo 12 oseb (55 %) ženskega spola in 10 oseb (45 %)
moškega spola. Odstotek udeležencev raziskave po spolu prikazujemo na sliki 12, kjer
se tudi grafično vidi, da ni večjega odstopanja med spoloma. Sodelovalo je sicer nekaj
več žensk kot moških, kar je celo proti našemu pričakovanju, kajti predvidevali smo, da
bo v naši raziskavi sodelovalo več moških kot žensk. Sploh, če izhajamo iz področja
uravnotežene zastopanosti spolov na vodilnih mestih, kjer po preučevanih podatkih
prevladujejo moški. Gledano iz druge strani, pa je morda ravno zaradi prevlade moških
na vodilnih mestih, udeleženost v naši raziskavi majhna, ker so v večini ženske bolj
pripravljene sodelovati pri raznih raziskavah kot moški.
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Slika 12: Udeleženci raziskave po spolu
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Podatki o starosti anketirancev
Na sliki 13 smo grafično prikazali razvrstitev anketirancev glede na njihovo starost.
Anketiranci so imeli na voljo uvrstitev v tri skupine. Umestitev v skupino do 30 let je
odgovarjala eni osebi (5 %), največ anketirancev je bilo v skupini od 31-50 let, in sicer
16 (72 %), v skupino nad 51 let pa se je umestilo pet oseb (23 %). Kot smo tudi
pričakovali, je bilo največ anketiranih v starosti od 31 do 50 let58.
Slika 13: Starost anketirancev
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Spletna stran Forbes sicer navaja, da se povprečna starost vodilnih v največjih svetovnih podjetjih
močno znižuje. Leta 1995 je bila povprečna starost predsednika uprave 50,4 leta. V letu 2001 pa je
povprečna starost padla na 48,8 leta in se iz leta v leto znižuje. V hitro rastočih panogah, kot je
informacijska tehnologija, se je povprečna starost predsednika uprave spustila na 45 let (24ur.com 2009).
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Podatki o zakonskemu statusu anketirancev in številu otrok
Preverjali smo tudi podatke o zakonskemu statusu anketirancev in številu otrok, ker tudi
to na nek način vpliva na odločitev za najvišje delovno mesto. Od vseh anketiranih
skupaj je največ poročenih oseb, 13 (59 %), v izvenzakonski skupnosti živi osem oseb
(36 %), ena oseba je samska (5 %), med vprašanimi ni nobena oseba ločena. Med vsemi
vprašanimi tri osebe (14 %) nimajo otrok, tri osebe (14 %) imajo enega otroka, največ,
to je 12 oseb (54 %), jih ima dva otroka, tri ali več otrok pa imajo štiri osebe (18 %). Iz
teh podatkov lahko razberemo, da je možno osebno življenje in delo uskladiti, saj je
največ anketiranih poročenih in ima dva ali celo tri in več otrok. Na sliki 14 in 15 smo
te podatke prikazali grafično v odstotkih.
Slika 14: Število otrok anketirancev
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Slika 15: Zakonski status anketirancev
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Podatki o dokončani izobrazbi
Največji delež anketiranih oseb ima univerzitetno izobrazbo (50 %), kar predstavlja 11
oseb. Sledi višješolska izobrazba, ki jo imajo štiri osebe (18 %), srednješolsko
izobrazbo imajo tri osebe (14 %), magisterij imata dva (9 %) od anketirancev, prav
toliko jih ima visokošolsko izobrazbo, nihče od vseh anketiranih pa nima doktorata. Na
sliki 16 je prikazan odstotek anketirancev po njihovi dokončani izobrazbi.
Slika 16: Dokončana izobrazba anketiranih
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Podatki o delovni dobi
Po pričakovanjih ima največ anketiranih nad 21 let delovne dobe (deset oseb), malo
manj je tistih, ki imajo od 11 do 20 let delovne dobe (osem oseb), tri osebe imajo od 6
do 10 let delovne dobe, do 5 let delovne dobe pa ima samo ena oseba. Podatke v
odstotkih prikazujemo na sliki 17.
Slika 17: Delovna doba anketirancev
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Podatki o funkciji anketiranih v podjetju
Anketirance smo vprašali tudi po funkciji, ki jo v podjetju zasedajo. Pri naši raziskavi je
sodelovalo največ oseb iz višjega managementa, kar 53 % (11 oseb). V to kategorijo
spadajo direktorji, predsedniki uprav ter izvršilni direktorji. Srednji management
predstavlja 33 % anketiranih (sedem oseb), v to kategorijo spadajo vodje
organizacijskih enot. Najmanj anketiranih je bilo iz nižjega managamenta (vodja
skupine ali oddelka), sodelovalo jih je 14 % (tri osebe). Podatki so v odstotkih prikazani
tudi na sliki 18.
Slika 18: Funkcija anketiranih v podjetju
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Podatki o velikosti podjetja anketirancev
V anketo smo vključili tudi vprašanje o velikosti podjetja anketirancev. Največ
anketirancev, tj. 36 %, prihaja iz velikega podjetja (251 in več zaposlenih), v srednje
velikem podjetju (51-250 zaposlenih) deluje 32 % anketiranih. Iz malega podjetja (1150 zaposlenih) je sodelovalo 23 % anketirancev, le 9 % pa jih deluje v mikro podjetju
(1-10 zaposlenih).
Slika 19: Velikost podjetja anketirancev
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51-250
251 in več

5.3 Analiza rezultatov raziskave
Analizo rezultatov smo razvrstili v dva dela. Najprej bomo podali ugotovitve o trditvah
in stališčih žensk in moških na vodilnih mestih, nato še ugotovitve v zvezi z ukrepi za
uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih.
5.3.1 Stališča o ženskah in moških na vodilnih mestih
Strinjanja s trditvami o ženskah in moških na vodilnih mestih
S sliko 20 prikazujemo, kako so anketiranci ovrednotili nekatere trditve o ženskah in
moških na vodilnih mestih. Po statistiki sodeč je namreč na vodilnih mestih manj kot 30
odstotkov žensk. Anketiranci so trditve ovrednotili zelo različno, pomen mejnih
vrednosti je bilo pri 1 - nikakor ne drži, pri 5 - popolnoma drži. Izpostavili bi trditev, da
so ženske pogosteje odsotne z dela kot moški, saj jih je skoraj polovica temu pritrdila.
Je pa nekaj takih, ki so to trditev zanikali, povprečje je tako nekje vmes (povprečje je
3,1). Tudi trditev, da so ženske premalo samozavestne, so različno ovrednotili, večina
jih meni, da to ne drži, vendar jih je veliko tudi mnenja, da to drži (povprečje je 2,9).
Večina nasprotuje trditvi, da vzgoja otrok, materinstvo in zasedanje vodilnega mesta
niso združljivi (povprečje je 2,2). Najbolj so se strinjali s trditvijo, da imajo ženske
enako motivacijo za delo kot moški (povprečje je 3,8). Kar 81 % anketirancev pa je
zanikalo, da ženske predstavljajo večje tveganje za podjetje (povprečje je 1,8).
Slika 20: Stališča o ženskah in moških na vodilnih mestih
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Strinjanja s trditvami o vodenju
Pomembne se nam zdijo trditve o vodenju, predvsem tiste, ki se navezujejo na žensko
poklicno kariero. Rezultate podrobno prikazujemo v tabeli 2, kjer lahko razberemo, da
imajo anketiranci različna mnenja. Polovica se jih je strinjala s trditvijo, da spol ne igra
vloge pri napredovanju na višje položaje. Večina pa se jih ni strinjala s trditvijo, da so
ženske mnogo manj predane delu in naklonjene poklicni karieri kot moški. S trditvijo,
da se morajo za napredovanje na delovnem mestu ženske bolj dokazati kot moški, se jih
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je 40 % strinjalo in prav toliko se jih s to trditvijo ni strinjalo. Enako mnenje imajo
anketiranci o trditvi, da ženska potrebuje več časa za dosego želene kariere. Nekaj več
anketirancev se je strinjalo, da moški lažje napredujejo na višje položaje, prav tako se
jih je nekoliko več opredelilo, da moški za enako opravljeno delo ne dobi višjega plačila
od ženske.
Tabela 2: Trditve o vodenju
Prosim ocenite strinjanje s trditvami o vodenju: (pomen mejne vrednoti:1-sploh se ne strinjam, 5-povsem se strinjam)
Podvprašanja

Odgovori

Pri vodenju so pomembni le rezultati.
Med moškim in ženskim vodenjem ni
razlik.
Za enako opravljeno delo dobi moški
višjo plačo kot ženska.
Ženske se morajo za napredovanje na
delovnem mestu bolj dokazati kot
moški.
Ženske so mnogo manj predane delu in
naklonjene poklicni karieri kot moški.
Spol ne igra vloge pri napredovanju na
višje položaje.
Moški lažje napredujejo na višje
položaje.
Ženska potrebuje več časa za dosego
želene kariere.

Sploh se ne
strinjam

Se ne
strinjam

Niti niti

Se strinjam

Povsem se
strinjam

Povprečje

5%

25 %

15 %

30 %

25 %

3.5

0%

50 %

20 %

30 %

0%

2.8

10 %

35 %

20 %

25 %

10 %

2.9

5%

35 %

20 %

15 %

25 %

3.2

50 %

20 %

30 %

0%

0%

1.8

0%

25 %

25 %

25 %

25 %

3.5

10 %

20 %

30 %

30 %

10 %

3.1

5%

35 %

20 %

30 %

10 %

3.1

Ovire na poklicni poti žensk
Slika 21: Ovire na poklicni poti žensk
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Eno od pomembnejših vprašanj, ki smo ga anketirancem zastavili, je bilo, s katerimi
ovirami se srečajo ženske na svoji poklicni poti. Stališča so ovrednotili od 1 - sploh se
ne strinjam do 5 - povsem se strinjam. Kot lahko razberemo iz slike 21, so se najbolj
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strinjali s prekinjanjem poklicne kariere ter, kot smo tudi pričakovali, s težavami pri
usklajevanju dela in zasebnega življenja. Ostalih dejavnikov ne štejejo kot oviro za
žensko kariero. Za podane ovire, kot je odnosi s sodelavci, pomanjkanje usposabljanja
in izobraževanja ter spolno nadlegovanje, se je večina anketirancev opredelila s trditvijo
Se ne strinjam.
Dejavniki žrtvovanja za doseganje želenega položaja
Anketirance smo vprašali, kaj od navedenega so morali žrtvovati za dosego želenega
položaja v podjetju. Trditve, ki smo jih navedli, so ocenili z 1 - sploh ni vplivalo do 5 vplivalo v zelo veliki meri. Zanimalo nas je predvsem, če bodo moški in ženske različno
ocenili te dejavnike. Na sliki 22 zato grafično prikazujemo, kako je kakšen dejavnik
vplival na dosego želenega položaja glede na spol. Kot vidimo, v veliki meri ni vplival
nobeden od navedenih dejavnikov. Za dosego želenega položaja je tako pri moških kot
ženskah najbolj vplival osebni (prosti) čas. Malo so morali žrtvovati časa za družabnost
(prijateljstva), časa za družino ter časa za partnerja. Zanimivo pa je, da za dosego
njihovega položaja ni vplivalo to, da bi se odrekli otrokom ali da bi z njimi odlašali.
Med spoloma torej večjih razlik ni, tako moški kot ženske za dosego položaja niso kaj
dosti žrtvovali.
Slika 22: Dejavniki žrtvovanja za dosego želenega delovnega položaja glede na spol
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Vpliv zunanjih obveznosti na kariero žensk in moških
Zanimalo nas je tudi, koliko so različne obveznosti zunaj službe ovirale kariero žensk in
moških. Anketiranci so ocenili dejavnike od 1 - sploh ni vplivalo do 5 - vplivalo v zelo
veliki meri. Pri tem vprašanju so bile ocene žensk in moških nekoliko različne. Po
njihovih ocenah nobena od navedenih obveznosti ni bila velika ovira v njihovi karieri.
Vse ocene so precej nizke, vendar je večina obveznosti za ženske malo večja ovira kot
za moške. Največ obveznosti za ženske predstavlja skrb za otroke in sorodnike, sledijo
druge družinske obveznosti, druge obveznosti, partnerjeva kariera, gospodinjske
obveznosti ter nerazumevanje partnerja. Na sliki 23 lahko vidimo tudi, kako so
povprečno ocenjevali obveznosti moški.
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Slika 23: Ovire v karieri moških in žensk
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Trditve o zastopanosti žensk in moških na vodilnih mestih
V teoretičnem delu magistrskega dela smo prišli do ugotovitve, da je udeležba tako
žensk kot moških na vodilnih mestih povezana s poslovnim uspehom podjetja. Tudi
anketirance smo vprašali, kako se strinjajo s trditvami o zastopanosti obeh spolov na
vodilnih mestih. Največ anketiranih se strinja, da so podjetja, ki imajo na najvišjih
vodilih mestih tako ženske kot moške, boljša v razumevanju strank, imajo
organizacijsko kulturo in način vodenja, ki ustreza novim zahtevam poslovnega okolja.
Veliko anketiranih je bilo v dvomih pri trditvi, da zastopanost obeh spolov izboljša
finančne rezultate. Iz rezultatov, predstavljenih na sliki 24, lahko v povprečju rečemo,
da so se anketiranci strinjali z navedenimi trditvami, kar pomeni, da je udeležba obeh
spolov na vodilnih mestih povezana z uspešnostjo podjetja.
Slika 24: Trditve o zastopanosti žensk in moških na vodilnih mestih
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Primerjava žensk in moških v poslovnem svetu
Žensko in moško vodenje se razlikuje, saj ima vsakdo drugačne talente, znanja in
veščine. Povedli smo že, da so ženske vodje osredotočene na ljudi in odnose, moški
vodje pa na rezultate, naloge in cilje. Anketirance smo vprašali, ali so v določenih
kategorijah boljši moški ali ženske. Raziskava kaže, da so ženske boljše v osebnem
razvoju in pridobivanju novih veščin. Prav tako jih več kot polovica meni, da so ženske
učinkovitejše v upravljanju s kadri. Večina anketirancev meni, da so ženske in moški
enako sposobni, predvsem v doseganju finančnih rezultatov, pri spoprijemanju s
poslovnimi izzivi in pri napredovanju. Izpostavili bi napredovanje, kjer rezultati kažejo
v prid moškim. Splošno gledano pa rezultati anketiranih prikazujejo, da moški v nobeni
kategoriji niso boljši od žensk. S sliko 25 prikazujemo podatke v grafični obliki bolj
podrobno.
Slika 25: Primerjava žensk in moških v poslovnem svetu
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5.3.2 Ukrepi za uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih
Podatki o sprejetih ali načrtovanih ukrepih v podjetju
Zaradi majhnega števila žensk na vodilnih mestih, so s strani EU in države predlagani
določeni ukrepi, nekatera podjetja pa imajo sprejete svoje interne akte. Anketirance smo
vprašali, ali ima njihovo podjetje sprejete kakšne ukrepe za uravnoteženo zastopanost
žensk in moških na vodilnih mestih. Samo eno podjetje ima sprejet interni akt ali ukrep,
kar 95 % anketirancev pa deluje v podjetjih, kjer ukrepov nimajo sprejetih. Nobeno
podjetje pa sprejema ne načrtuje, kar se grafično vidi tudi na sliki 26.
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Slika 26: Sprejeti ukrepi za uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih
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V sklopu tega vprašanja nas je tudi zanimalo, kakšni so razlogi za sprejetje ali odsotnost
teh ukrepov. Podjetje, ki ima sprejet interni akt ali ukrep, je kot razlog za ta sprejem
navedlo, da gre za zavezo organizacije k izvajanju nediskriminatorne politike
zaposlovanja in napredovanja. Tista podjetja, ki ukrepov nimajo sprejetih, navajajo, da
dosegajo uravnoteženo zastopanost spolov in o tem še niso razmišljali. Le 6 % jih v tem
ne vidi nobenega smisla, toliko je tudi tistih, ki so navedli druge razloge. Nihče izmed
anketiranih ni navedel, da pričakuje pobudo in navodila s strani države. S sliko 27 te
razloge tudi grafično prikazujemo.
Slika 27: Razlogi odsotnosti ukrepov za uravnoteženost spolov na vodilnih mestih
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Opomba: Pod razlog »drugo« so navedli, da je dejavnost bolj zanimiva za moške.
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Mnenja o možnih ukrepih
S strani Evropske komisije so bili predlagani ukrepi, ki naj bi jih podjetja sama sprejela.
Eden izmed ukrepov je, da naj bi do leta 2015 za 30 % in do leta 2020 za 40 % povečali
delež žensk v upravah podjetij. Zanimalo nas je, kakšnega mnenja so anketiranci glede
možne izvedbe tega ukrepa. Kot lahko vidimo na sliki 28, polovica anketirancev
ocenjuje, da je za to možnost in prav toliko jih meni, da za sprejetje ukrepa ni možnosti.
Slika 28: Možnost izvedbe ukrepa povečanja števila žensk v upravah do leta 2015 za 30
%, do leta 2020 za 40 %.

Možnosti za ukrepe (30 % žensk v
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Slika 29: Možnost izvajanja zakonsko določenih spolnih kvot
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Evropska komisija je predlagala tudi zakonske uvedbe tako imenovalnih spolnih kvot
(določitev minimalnega deleža vsakega izmed spolov) na najvišjih mestih odločanja v
gospodarstvu. Anketirance smo vprašali o možnosti izvajanja zakonsko določenih kvot.
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Veliko (47 %) jih je ocenilo, da je izvedba tega ukrepa možna. Več pa je tistih, ki
menijo, da za to obstaja zelo majhna in majhna možnost. Nihče pa ni mnenja, da je za to
izvedbo zelo velika možnost. Na sliki 29 smo ocene tudi grafično prikazali.
V naši raziskavi nas je tudi zanimalo, katere ukrepe bi bilo potrebno sprejeti za
spodbujanje enakosti spolov na vodilnih mestih oz. kateri ukrepi od navedenih bi
najmanj in najbolj spodbujali enakost spolov. Navedli smo devet ukrepov, ki so jih
anketiranci razvrstili po rangu od 1 - najbolj do 9 - najmanj. Pri spodbujanju enakosti
spolov na vodilnih mestih večina najbolj podpira ukrepe, kot so: prilagojeni cilji in
programi zaposlovanje glede na spol, programi za uravnovešanje poslovnega in
zasebnega življenja ter programi za spodbujanje ženskega povezovanja in povezovanja
z vzornicami. Po oceni anketirancev pa bi najmanj spodbujali enakost spolov na
vodilnih mestih ukrepi ohranjanja stikov z dlje časa odsotnimi sodelavci (nemoten
prehod na/z porodniškega dopusta), ukrepi iz skupine storitev za družine (vrtec v
podjetju) ter programi mentorstva za mlajši ženski kader. Ukrepi, ki bi najbolj vplivali
na spodbujanje enakosti spolov na vodilnih mestih, so na sliki 30 razvrščeni od zgoraj
navzdol.
Slika 30: Ukrepi za spodbujanje enakosti spolov na vodilnih mestih
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3,9

Programi za spodbujanje ženskega …

4,1

Kadrovanje (od treh kandidatk vsaj ena …

4,2

Ukrepi s področja delovnega časa (gibljiv;…
Določitev ciljnega deleža žensk v vodstvu…

4,4
5,3
5,5

Programi mentorstva za mlajši ženski kader

Ukrepi iz skupine storitev za družine (vrtec v…
Ohranjanje stikov z dalj časa odsotnimi …

6,3
6,8

Ovire pri doseganju uravnotežene zastopanosti spolov na vodilnih mestih
Ker veliko podjetij ne dosega uravnotežene zastopanosti spolov na vodilnih mestih, nas
je zanimalo, kaj so glavni razlogi za to. Največ anketirancev, tj. 44 %, kot razlog navaja
panogo, torej primernost delovnega mesta glede na spol. Nekaj manj, 31 %, jih pravi, da
celotno vodstvo v podjetju predstavlja samo ena oseba, torej eno najvišje mesto. Le 13
% jih meni, da med ženskami ni dovolj izkušenj in primernih kandidatk. Nihče pa ni
ocenil, da med moškimi ni primernih in izkušenih kandidatov. Da je razlog nekje drugje,
navaja 13 % anketirancev, vendar nihče ni pripisal dejanskega drugega razloga. Na sliki
31 so vsi razlogi po odstotku tudi prikazani.

80

Slika 31: Ovire pri doseganju uravnotežene zastopanosti spolov na vodilnih mestih

Ovire za doseganje uravnotežene
zastopanosti spolov na vodilnih mestih
44%
31%

13%

13%
0%

Panoga

Eno najvišje
mesto

Ni izkušenih
žensk

Drugo

Ni izkušenih
moških

Število žensk na vodilnih mestih v prihodnosti
Veliko je ugibanj, kaj se bo dogajalo s številom žensk na vodilnih mestih v prihodnosti.
Kot smo že prej navedli, jih je namreč na teh mestih zelo malo. Iz poslovnih in tudi
drugih razlogov pa bi bilo dobro, da bi se to število povečalo, morda celo uravnotežilo s
številom moških. Kar 68 % anketirancev je mnenja, da se bo število žensk na vodilnih
mestih v prihodnosti povečalo, 32 % pa jih vseeno meni, da se število le teh ne bo
spremenilo. Odgovore prikazujemo tudi na sliki 32.
Slika 32: Število žensk na vodilnih mestih v prihodnosti

Število žensk na vodilnih mestih v
prihodnosti
32%
Se bo povečalo
68%
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Se ne bo povečalo

Strinjanje s trditvami o kvotah na vodilnih mestih
Nazadnje pa smo od anketirancev želeli izvedeti, kako se strinjajo s trditvami o kvotah
na vodilnih mestih. Na to temo je bilo veliko razprav v negativnem in pozitivnem
smislu. V naš vprašalnik smo tako vključili argumente proti in argumente za uvedbo
kvot ter nekatere predsodke o kvotah. Anketiranci so trditve ocenili z 1 - sploh se ne
strinjam do 5 - povsem se strinjam. Iz predhodnega vprašanja o možni izvedbi zakonsko
določenih spolnih kvot smo ugotovili, da jih je veliko mnenja o nemožni izvedbi le teh.
Hkrati ugotavljamo, da se jih večina (72 %) strinja, da ženske ne potrebujejo kvot, saj
napredujejo zaradi svoje sposobnosti. Veliko anketirancev (78 %) se strinja, da kvote
izničujejo izbor kadrov na podlagi odlik. Kar polovica se jih strinja, da morajo biti
kvote stvar podjetja in ne države. Prav tako se polovica anketirancev ni strinjala, da
podjetja z višjim deležem žensk na vodilnih mestih ne bi pridobila nič, kar pomeni, da
se anketiranci zavedajo, kako pomembne so za samo podjetje tudi ženske. Nekaj manj
(39 %) se jih ni strinjalo, da bi uvedba kvot vzpostavila pravičnejšo družbo, ki daje
priložnost potencialom in sposobnostim žensk. Tudi s trditvijo, da bi uvedba kvot
odpravila ovire za enako udeleženost žensk na vodilnih mestih, se jih 34 % ni strinjalo.
Na sliki 33 so rezultati prikazani tudi grafično.
Slika 33: Kvote na vodilnih mestih

Kvote na vodilnih mestih
Uvedba kvot stremi k demokratični vrednosti
Uvedba kvot bi odpravila ovire za enako …

11%
17%

22%

33%

17%

39%

17%
22%
0%
Kvote izničujejo izbor kadrov na podlagi odlik 6% 17%
Uvedba kvot bi bila nepravična

22%

Podjetja z višjim deležem žensk na vodilnih …

6% 11%
0%
Sposobne ženske ne potrebujejo kvot, saj … 6% 22%

Kvote morajo biti stvar podjetja, ne države

Sploh se ne strinjam

Se ne strinjam

Niti niti

11%
33%

33%
28%

28%
22%

33%

Se strinjam

6%
17%

17% 11%

44%
33%

6%

11% 6%

67%
44%

17% 6%

6%

22%

44%

Uvedba kvot bi vzpostavila pravičnejšo …

Zaradi kvot bodo ženske dobile vodstvene … 6% 11%

28%

6%

39%
Povsem se strinjam

5.4 Zaključne ugotovitve raziskave
5.4.1 Preverjanje hipotez
H1: Ženske težje napredujejo po hierarhični lestvici kot moški.
Pri hipotezi ena smo predvidevali, da ženske težje napredujejo po hierarhični lestvici
kot moški. Za preučitev te hipoteze smo si pomagali z vprašanjem o vodenju ter
vprašanjem, kjer smo primerjali ženske in moške v poslovnem svetu. Hipoteza je delno
potrjena. Anketiranci so sicer mnenja, da so pri napredovanju ženske in moški enako
sposobni. V povprečju se tudi strinjajo, da spol ne igra vloge pri napredovanju na višje
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položaje. Da ženske za dosego želene kariere potrebujejo več časa, ter da se mora
ženska za napredovanje na delovnem mestu bolj dokazati kot moški, so anketiranci
neopredeljeni. Vendar so mnenja, da moški lažje napredujejo na višje položaje. Glede na
rezultate hipoteze torej ni mogoče popolnoma potrditi ali ovreči.
H2: Ženske se v svoji karieri srečujejo z mnogimi ovirami, ki za moške ne
obstajajo.
Pri hipotezi dva smo predvidevali, da se ženske v svoji karieri srečujejo z mnogimi
ovirami, ki za moške ne obstajajo. Da bi hipotezo potrdili ali ovrgli, smo preučili
vprašanje o ovirah žensk na poklicni poti, vprašanje o dejavnikih žrtvovanja za dosego
položaja žensk in moških ter vprašanje kako so različne obveznosti zunaj podjetja
vplivale na kariero žensk in moških. Anketiranci so se v povprečju strinjali, da oviro za
ženske predstavlja prekinjanje poklicne kariere ter težava pri usklajevanju dela in
zasebnega življenja. Lahko bi rekli, da se ravno s tema dvema ovirama kaže razlika med
moškimi in ženskami. Moški svojo kariero zelo redko prekinejo ali pa je sploh ne
prekinejo, medtem ko so ženske, če se odločijo za otroke, k temu primorane. Tudi v
uskladitvi dela in zasebnega življenja se kaže, da za moške to ne predstavlja večjih
težav. Ženske zaradi vseh obveznosti, ki jih imajo doma, ter zaradi otrok velikokrat
delajo s krajšim delovnim časom, kar pa ne zadostuje za vodilna mesta. Po ugotovitvah
iz teoretičnega dela pa ovire za ženske predstavlja tudi razlika v plačilu. Ženske so v
povprečju manj plačane od moških, nimajo toliko neformalnih vez, pri zaposlovanju,
napredovanju in vodenju so večkrat diskriminirane. Oviro prestavlja tudi spolno
nadlegovanje in nekateri stereotipi o ženskah. S pomočjo raziskave smo primerjali, kaj
so morale ženske in moški žrtvovati za dosego želenega položaja. Ugotovili smo, da
med spoloma ni večjih razlik, tako moški kot ženske za dosego položaja niso kaj dosti
žrtvovali. Preverjali smo tudi, kako so različne obveznosti zunaj službe ovirale kariero
žensk in moških. Pri tem vprašanju so bile ocene žensk in moških nekoliko različne,
vendar nobena od navedenih obveznosti ni predstavljala velike ovire v njihovi karieri.
Rezultati pa so se nagibali za nekaj več ovir na področju obveznosti žensk. Na podlagi
teh rezultatov, podprtih s teorijo, hipotezo potrjujemo.
H3: Več kot polovica (50 %) anketiranih podjetij nima sprejetih ukrepov ali
internih aktov za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na vodilnih mestih.
Pri hipotezi tri smo predvidevali, da več kot polovica anketiranih podjetij nima sprejetih
ukrepov ali internih aktov za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na vodilnih
mestih. To hipotezo lahko z gotovostjo potrdimo, saj kar 95 % anketiranih nima
sprejetih kakšnih ukrepov ali internih aktov za uravnoteženo zastopanost žensk in
moških na vodilnih mestih.
H4: Večina anketiranih ima negativna mnenja v zvezi z uvedbo kvot na vodilnih
mestih.
Pri hipotezi štiri smo predvidevali, da ima večina anketiranih negativna mnenja v zvezi
z uvedbo kvot na vodilnih mestih. Hipotezo smo preučili s pomočjo vprašanja, ki se
nanaša na trditve o kvotah, z vprašanjem razvrščanja ukrepov za spodbujanje enakosti
spolov na vodilnih mestih ter z vprašanjem o možni izvedbi spolnih kvot v podjetjih.
Negativna mnenja se vidijo v tem, da se anketiranci povprečno strinjajo, da uvedba kvot
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ne bi odpravila ovire za enako udeleženost žensk na vodilnih mestih. Prav tako uvedba
kvot ne bi vzpostavila pravičnejšo družbo, ki daje priložnost potencialom in
sposobnostim žensk. Anketiranci se strinjajo, da uvedba kvot ne stremi k demokratični
vrednosti enakosti spolov. Da imajo anketiranci negativno mnenje o kvotah na vodilnih
mestih, se kaže tudi s trditvami strinjanja, da kvote izničujejo izbor kadrov na podlagi
odlik, uvedba kvot bi bila nepravična in ženske bi zaradi kvot dobile vodstvene
položaje, čeprav zanje niso usposobljene. Pri razvrščanju ukrepov, ki bi spodbujali
uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih, so anketiranci ukrep določitev
ciljnega deleža žensk v podjetju, torej kvote, razvrstili šele na šesto mesto od devetih.
Tudi pri vprašanju, če je možna izvedba zakonsko določenih kvot, je več kot polovica
anketirancev to izvedbo zanikala. Glede na rezultate lahko to hipotezo v celoti
potrdimo.
5.4.2 Preverjanje zastavljenih ciljev
Podajamo ključne ugotovitve naše raziskave glede na zastavljene cilje. Najprej smo
želeli ugotoviti poglavitne ovire, s katerimi se srečujejo ženske pri napredovanju na
vodilna mesta. Po mnenju anketirancev predstavljajo za ženske oviro težave pri
usklajevanju dela in zasebnega življenja ter prekinjanje poklicne kariere. Vendar pa
moramo opomniti, da sta ta dva razloga prejela manjšo oceno, vendar zadosti, da jo
lahko štejemo pod oviro. Z ostalimi ovirami, ki smo jih navedli, se niso strinjali. Tudi
vpliv obveznosti zunaj organizacije anketiranim ženskam ne predstavlja oviro, največ je
bila ocenjena skrb za otroke in sorodnike, vendar ne zadosti, da bi jo lahko šteli za
oviro.
Naslednji cilj je bil analizirati in ugotoviti, zakaj najvišje položaje v gospodarstvu še
vedno zasedajo pretežno moški. Prišli smo do ugotovitve, da se morajo ženske za
napredovanje na delovnem mestu bolj dokazati kot moški. Kljub temu pa v primerjavi
moških in žensk v poslovnem svetu, po mnenju naših anketirancev, oboji dosegajo
enake rezultate in so enako sposobni. Ženske so celo učinkovitejše pri upravljanju s
kadri in boljše pri osebnem razvoju in pridobivanju novih veščin. Veliko anketirancev se
je strinjalo, da so ženske pogosteje odsotne z dela kot moški in je torej tudi to vzrok za
majhno število žensk.
Cilj je bil tudi preveriti, ali imajo podjetja sprejete ukrepe ali interne akte za
uravnoteženo zastopanost spolov na vodilnih mestih. Ugotovili smo, da teh ukrepov
večina nima sprejetih. Vendar je spodbuden podatek, da veliko teh, ki ukrepov nima
sprejetih, v podjetju dosega uravnoteženo zastopanost. Sicer jih je tudi enako število
navedlo, da o tem še niso razmišljali, nekaj pa je bilo takih, ki v tem ne vidijo nobenega
smisla. Zanimiv pa je odgovor anketiranca, ki navaja, da je dejavnost bolj zanimiva za
moške. Eno samo podjetje ima te ukrepe sprejete, in sicer zaradi zaveze organizacije, da
izvaja nediskriminatorno politiko zaposlovanja in napredovanja. Anketiranci vidijo
vzrok za nedoseganja uravnotežene zastopanosti žensk in moških na vodilnih mestih
podjetja predvsem v sami panogi podjetja in zaradi enega samega najvišjega mesta.
Eden naših ciljev je bil ugotoviti, kateri ukrepi bi imeli največji vpliv na povečanje
števila žensk na vodilnih mestih. Prišli smo do ugotovitve, da bi na povečanje števila
žensk na vodilnih mestih najbolj vplivali prilagojeni cilji in programi zaposlovanja
glede na spol, programi za uravnovešanje poslovnega in zasebnega življenja ter
programi za spodbujanje ženskega povezovanja in povezovanja z vzornicami. Na zadnji
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dve mesti so anketiranci uvrstili ukrepe iz skupine storitev za družine (vrtec v podjetju)
ter ohranjanje stikov z dlje časa odsotnimi sodelavci (nemoten prehod na/z
porodniškega dopusta).
Zadnji naš cilj je bil ugotoviti mnenja anketirancev o možnosti za izvajanje zakonsko
določenih spolnih kvot. Več kot polovica anketirancev je mnenja, da za to izvedbo ni
veliko možnosti. Po mnenju anketirancev sposobne ženske ne potrebujejo kvot, saj
napredujejo zaradi svoje sposobnosti; so tudi mnenja, da kvote izničujejo izbor kadrov
na podlagi odlik. Strinjali so se tudi, da uvedba kvot ne bi odpravila ovir za enako
udeleženost žensk na vodilnih mestih. Kljub temu pa so mnenja, da se bo število žensk
v prihodnosti povečalo. Izvedbi predloga o povečanju deleža žensk v upravah za 30 %
do leta 2015 in za 40 % do leta 2020 polovica pripisuje možnost, in prav toliko jih meni,
da za sprejetje tega ukrepa ni možnosti.
Z dosego ciljev smo zadovoljni. Za boljše rezultate bi morali nekaj navedenih trditev v
posameznih vprašanjih zamenjati z bolj konkretnimi dejstvi. Opomniti moramo tudi, da
je bil naš vzorec anketirancev majhen in predvidevamo, da bi bili rezultati ob večjem
številu anketiranih verjetno malo drugačni in bolj relevantni.

5.5 Predlogi in ukrepi
Glede na rezultate naše raziskave ukrepi za uravnoteženo zastopanost spolov na
vodilnih mestih, ki so bili predlagani s strani Evropske komisije, ne bi bili uspešni.
Podjetja, ki želijo biti enakopravna glede moških in žensk, morajo torej sama uvesti
določene ukrepe in programe. Po naših ugotovitvah bi bili najbolj uspešni prilagojeni
cilji in programi zaposlovanja glede na spol in programi za spodbujanje ženskega
povezovanja in povezovanja z vzornicami. Najbolj pomemben pa se nam zdi program
za uravnovešanje poslovnega in zasebnega življenja. Predloge, ki so jih podali pri
Združenju Manager v okviru Vključi.vse, smo predstavili v teoretičnemu delu. Navedli
so šest glavnih ukrepov, ki so lahko v pomoč podjetjem. Ti ukrepi so torej: določitev
ciljnega deleža žensk v vodstvu podjetja, izobraževalni programi za ženske, karierno
mentorstvo za ženske, sponzorstvo, kadrovanje in spremljanje po učinku. Tudi sami
predlagamo, da si podjetja pomagajo s temi ukrepi ter da se zgledujejo tudi po drugih
podjetjih, ki imajo sprejete kakšne ukrepe ali programe za boljšo zastopanost žensk na
vodilnih mestih. Dobro bi bilo pogledati tudi prakse tujih podjetij, ker so na tem
področju bolj izkušena in aktivna. Pomembno je, da si podjetja zastavijo cilje glede
enakosti spolov, da so pri teh ciljih vztrajna, odločna in prepričljiva v zagonu programa.
K sodelovanju naj povabijo vse zaposlene, saj so pomembne povratne informacije, ki so
ključne pri ugotavljanju, če ukrepi, ki jih je podjetje uvedlo, tudi prinašajo želeni
učinek.
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6 SKLEP
Vodenje je eden pomembnejših dejavnikov uspešnosti podjetja. Vodje morajo usmeriti
zaposlene v pravo smer, jih motivirati, spodbujati in jim pomagati pri njihovih
prizadevanjih. Pri tem si lahko pomagajo z različnimi modeli, stili in načini vodenja.
Modeli vsebujejo različne dejavnike, ki opisujejo, kateri način vodenja naj bi bil pod
določenimi pogoji boljši. Kateri način bi najbolj ustrezal, pa je odvisno tudi od
organizacijske klime posameznega podjetja. Izbrati je treba različne oblike vodenja
glede na obstoječi položaj, glede na značilnosti kadrov in glede na značilnosti samega
vodje.
Osnova dobrega vodenja pa je čustvena inteligenca, saj čustva pomembno vplivajo na
motivacijo zaposlenih ter posledično tudi na uspešnost podjetja. Pomembno je, kako
vodje vrednotijo sami sebe, saj spoštovanje samega sebe spodbuja spoštovanje drugih.
In navsezadnje je pri vodenju pomembna osebnost človeka, njegove značilnosti in
vodstvene kompetence. Vse bolj pa je v podjetjih pomembno izobraževanje, saj so na
trgu dela prisotne nenehne spremembe. V sedanjem poslovnem okolju pa je pomembna
tudi raznolikost zaposlenih, kajti moško in žensko vodenje se razlikuje. Ženske so bolj
usmerjene k ljudem in odnosom, medtem ko so moški bolj osredotočeni na cilje, naloge
in rezultate podjetja. Ker se odnosi in rezultati medsebojno prepletajo in so soodvisni, je
torej pomembno, da sta na vodilnih mestih zastopana oba spola.
Dejstvo je, da je žensk na vodilnih mestih veliko manj kot moških, čeprav predstavljajo
polovico prebivalstva in dosegajo višjo izobrazbo. Razlogi so predvsem v nevidnih
ovirah, kot so stereotipi, ki ustavljajo in onemogočajo napredovanje določenim
družbenim skupinam, kamor sodijo tudi ženske. Te ovire so trdno zasidrane kot nevidni
del organizacijske zgradbe in jih je težko predreti. V bistvu se ovire pojavljajo takrat,
kadar se potencialno neugodni dejavniki, ki vplivajo nanje (materinstvo, tradicija,
socializacija) prekrivajo s pričakovanji menedžmenta, ki jih sprožijo podzavestni moški
koncepti in stereotipi. Za ženske je to nepremagljiva ovira, medtem ko za moške to ne
obstaja. Oviro predstavljajo tudi diskriminacija v zaposlovanju, napredovanju in
vodenju ter spolno nadlegovanje. Bistvenega pomena je uskladitev družinskega in
poklicnega življenja. Ženske pogosto izbirajo med poklicem in družino, saj je delo na
vodilnih mestih zahtevno in za njih večkrat predstavlja preobremenjenost. Tudi
življenjska pot žensk je drugačna; pridobitev zaposlitve, vstop v zakonski stan in
ustvarjanje družine pri moških poteka skoraj neodvisno drug od drugega, medtem ko so
pri ženskah življenjski prehodi bolj težavni in se velikokrat izključujejo. Večinoma so
ženske za isto delo tudi manj plačane kot moški. Pri tem moramo povedati, da je sicer v
Sloveniji najmanjša razlika plačila med spoloma v celotni EU. Težave za ženske pa
predstavlja tudi pomanjkanje mentorjev, sponzorjev in pomanjkanje povezanosti. Kajti
ženske potrebujejo nekoga, ki jim omogoči, da se dokažejo znotraj podjetja na najvišjih
ravneh. Prav tako je pomembno mreženje, ki povezuje ljudi in je učinkovit način za
pospešitev kariere in osebnostnega razvoja. Zato je treba nenehno vzpostavljati, graditi
in ohranjati svoje socialne vezi in poznanstva.
Na področju spodbujanja žensk na vodilnih mestih se ukvarja več organizacij.
Izpostavili bi Sekcijo managerk Slovenije, ki je zelo dejavna. Poleg drugih aktivnosti,
podeljujejo priznanje Managerkam prijazno podjetje in priznanje Artemida, kar se kaže
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v Sloveniji kot dobra praksa. Učinkovit je tudi certifikat Družini prijazno podjetje, ki se
podeljuje s strani Zavoda Ekvilib. Med najaktivnejšimi vladnimi institucijami se s
področjem enakih možnosti žensk in moških ukvarja Služba za enake možnosti in
evropsko koordinacijo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti. Slovenija se lahko zgleduje tudi po drugih državah in podjetjih, ki so na teh
področjih bolj aktivna. Enakost spolov je urejena z raznimi zakoni, s strani EU pa so
podani določeni ukrepi, direktive in predpisi.
Spodbujanje žensk mora biti naravnano v opogumljanje le teh, da se bodo lažje odločile
za vodstvene kariere, kajti le tako se bo lahko uravnotežila moč med ženskami in
moškimi na najvišjih vodstvenih mestih. Za zagotavljanje enakih možnosti spolov je
zato temeljnega pomena ustvarjanje pogojev za lažje in kakovostnejše usklajevanje
družinskih in poklicnih obveznosti. Pomembna so zakonska določila s strani države in
tudi določila s strani delodajalcev. Podjetja morajo spodbujati enakost sistematično,
svoje programe za enakost spolov pa morajo kar se le da konkretizirati.
S pomočjo raziskave smo potrdili hipoteze in analizirali cilje, ki smo si jih za začetku
zastavili. Hipotezo, da ženske težje napredujejo po hierarhični lestvici kot moški, smo
sicer delno potrdili. Ostale tri hipoteze pa smo potrdili v celoti. To pomeni, da se ženske
v svoji karieri srečujejo z mnogimi ovirami, ki za moške ne obstajajo. Več kot polovica
anketiranih podjetij nima sprejetih ukrepov ali internih aktov za uravnoteženo
zastopanost spolov na vodilnih mestih. Večina ima negativna mnenja v zvezi z uvedbo
kvot (ciljnega deleža žensk v vodstvu podjetja). Pri doseženih ciljih bi izpostavili
ugotovitve glede ukrepov, ki bi najbolj vplivali na povečanje števila žensk na vodilnih
mestih. Ti ukrepi naj bi bili prilagojeni cilji in programi zaposlovanja glede na spol ter
programi za uravnovešanje poslovnega in zasebnega življenja. Glede ukrepa uvedbe
spolnih kvot v podjetjih se ne strinjajo. V dvomih so glede možne izvedbe predloga o
povečanju deleža žensk v upravah za 30 % do leta 2015 in za 40 % do leta 2020. Vzrok
za nedoseganje uravnotežene zastopanosti žensk in moških na vodilnih mestih vidijo
anketiranci predvsem v sami panogi podjetja in zaradi enega samega najvišjega mesta.
Večina pa jih meni, da se bo število žensk v prihodnosti povečalo.
V zaključku bi navedli, da ni pomembno, ali je vodja moški ali ženska. Pomembno je,
da imajo za dosego tega mesta oboji enake možnosti. Enakost spolov je vrednota,
načelo in cilj sodobnih družb in pomeni enako prepoznavnost, moč in udeležbo žensk
ter moških na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Uravnoteženost spolov na
vodilnih mestih pa se bo najbolj učinkovito dosegla s sistematičnim upravljanjem
talentov, z uvedbo določenih programov v podjetjih, s spremembami posameznika in
navsezadnje s spremembami celotne družbe.
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1

Priloga 1: Pomembni mejniki v boju za pravice žensk na Slovenskem

Vir: (Meta, 2014).

2

Priloga 2: Seznam dobitnikov priznanja Managerkam prijazno podjetje

2013

•Plastika Skaza d. o. o.

2012

•Bisnode d. o. o.

2011

•Petrol Energetika d. o. o.

2010

•Henkel Slovenija d. o. o.

2009

•Terme Maribor d. o. o.

2008

•Mercator d. d.

2007

•Trimo d. d.

2006

•G&P hoteli Bled d. o. o.

2005

•Livar d. d.

2004

•SKB Banka d. d., Sociate Generale Group

2003

•Adriatic zavarovalna družba d. d., Koper

2002

•Meblo Jogi d. o. o.

2001

•Probanka d. d.

2000

•Autocommerce d. d.

1999

•Lek Ljubljana d. d.

1998

•Fructal Ajdovščina d. d.

1997

•ETI Elektroelement d. d., Izlake

1996

•Napredek d. d., Domžale

1995

•Elkroj d. d., Mozirje in Krka d. d., Novo mesto

1994

•Svila d. d., Maribor

1993

•Komet d. d., Metlika

1992

•A Banka d. d., Ljubljana

1991

•Odeja d. d., Škofja loka

Opomba: Do leta 2002 je bilo priznanje poimenovano Ženskam prijazno podjetje.
Vir: (Združenje Manager, 2014e).
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Priloga 3: Dobitnice priznanja Artemida

2014

•Lea Benedejčič, Mimo Vrste
•Romana Dernovšek, Loterija Slovenije
•Irma Gubanec, Delo
•Mojca Kunšek, Ajpes
•Janja Pavšič, Piranska občinska uprava
•Melita Rozman Dacar, SŽ - tovorni promet
•Genovefa Ružič, Statistični urad
•dr. Metka Tekavčič, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani

2013

•mag. Vida Vukovič, Predilnica Litija

2012

•mag. Meta Berk Skok, Triglav zdravstvena zavarovalnica
•Marija Milojka Kolar Celarc, Vzajemna
•Lučka Žižek, Zavod RS za zaposlovanje
•Sonja Anadolli, Deželna banka Slovenije
•Maria Borkovič, Gorenje GTI

2011

•Irena Šinko, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
•Mateja Glazer, F.A., Maik skupina d. o. o.
•Marta Kelvišar, Adria Plus. d. o. o.

2010

•Simona Mele, Kompas
•Mateja Duhovnik, DARS
•mag. Anita Vrabič, Mariborske lekarne

2009

•dr. Božena Lipej, direktorica Geodetskega zavoda Slovenije
•Polona Javornik, direktorica Omnicommediagroup

2008

•Mojca Šubic, Svilanit
•Medeja Lončar, Siemens
•Nataša Belingar, Kmetijsko – gozdarska zbornica
•Milica Simonič Steiner, Mestna uprava Mestna občina
Maribor

2007

•dr. Jožica Rejec, Domel
•Tanja Tuš, Engrotuš
•Tatjana Vošinek Pucer, Emona Obala
•Biljana Weber, IBM

2006

•prof. dr. Andreja Kocijančič, Univerza v Ljubljani
•mag. Nada Marija Slovnik, Jelovica
•Mateja Perger, Paloma
•mag. Simona Potočnik, Cetis
•Marjeta T. Vesel, Pristop

2005

•Pia Barborič Jurjaševič, Tobačna Ljubljana

Vir: (Združenje Manager, 2014h).
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Priloga 4: Neenakost med spoloma na trgu dela

Vir: (Evropski parlament, 2013b).

5

Priloga 5: Anketni vprašalnik o uravnoteženi zastopanosti žensk in moških na vodilnih
mestih
Spoštovani!
Sem Simona Pšeničnik, študentka podiplomskega magistrskega programa Ekonomske in poslovne vede
(študijske usmeritve: Management in organizacija poslovanja) na Ekonomsko-poslovni fakulteti v
Mariboru. V sklopu magistrske naloge, ki jo pišem pod mentorstvom dr. Sonje Treven, želim ugotoviti
mnenja vodilnih delavcev v podjetjih na področju uravnotežene zastopanosti žensk in moških na vodilnih
mestih. Anketa vam bo vzela 10 minut časa. S pomočjo izpolnjenega anketnega vprašalnika bom prišla do
želenih rezultatov, zato vas prosim za sodelovanje. Anketa je anonimna, rezultati ankete so namenjeni
izključno za raziskavo magistrskega dela.
Hvala za Vašo pomoč in sodelovanje!

SPLOŠNI DEL
Spol:
Moški
Ženski
Starost:
do 30 let
31 do 50 let
51 let ali več
Zakonski stan:
Samski (nikoli poročen)
Poročen
Ločen
Izvenzakonska skupnost
Število otrok:
0
1
2
3 ali več
Dosežena izobrazba:
Srednješolska
Višješolska
Visokošolska
Univerzitetna
Magisterij
Doktorat
Delovna doba:
do 5 let
od 6 do 10 let
od 11 do 20 let
nad 21 let
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Funkcija, ki jo zasedate v podjetju:
Višji management (direktor/direktorica, predsednik/predsednica uprave, izvršilni direktor/direktorica)
Srednji management (vodja organizacijskih enot)
Nižji management (vodja skupin, oddelkov)
Število zaposlenih v podjetju:
1-10
11-50
51-250
250 in več

STALIŠČA O ŽENSKAH IN MOŠKIH NA VODILNIH MESTIH
Po statistiki sodeč je na vodilnih mestih manj kot 30 % žensk. Ovrednotite naslednja stališča:
(pomen mejne vrednosti: 1-nikakor ne drži, 5-popolnoma drži)
Nikakor
ne drži

Ne drži

Niti niti

Drži

Popolnom
a drži

Primarna družbena vloga ženske je družina.
Ženske so premalo samozavestne.
Ženske se same ne odločajo za vodilna mesta.
Ženske so pogosteje odsotne z dela kot moški.
Ženske imajo enake motivacije za delo kot
moški.
Ženske predstavljajo večje tveganje za
podjetje.
Vzgoja otrok, materinstva in zasedanje
vodilnega mesta niso združljivi.

Prosim ocenite strinjanje s trditvami o vodenju: (pomen mejne vrednoti:1-sploh se ne strinjam, 5povsem se strinjam)
Sploh se
ne
strinjam
Pri vodenju so pomembni le rezultati.
Med moškim in ženskim vodenjem ni razlik.
Za enako opravljeno delo dobi moški višjo
plačo kot ženska.
Ženske se morajo za napredovanje na
delovnem mestu bolj dokazati kot moški.
Ženske so mnogo manj predane delu in
naklonjene poklicni karieri kot moški.
Spol ne igra vloge pri napredovanju na višje
položaje.
Moški lažje napredujejo na višje položaje.
Ženska potrebuje več časa za dosego želene
kariere.
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Se ne
strinjam

Niti niti

Se
Povsem se
strinjam strinjam

S katerimi ovirami se po vašem mnenju srečajo ženske na svoji poklicni poti? Ovrednotite
naslednja stališča: (pomen mejne vrednosti: 1-sploh se ne strinjam, 5-povsem se strinjam)
Sploh se
Se ne
ne strinjam strinjam

Niti niti

Se
Povsem se
strinjam strinjam

Težave pri usklajevanju dela in zasebnega
življenja
Diskriminacija na delovnem mestu
Pomanjkanje vzornic
Premajhna vključenost v neformalne mreže
Pomanjkanje usposabljanj in izobraževanj
Spolno nadlegovanje
Negativna mišljenja in stereotipi
Prekinjanje poklicne kariere
Odnos s sodelavci

Kaj od navedenega ste morali žrtvovati za dosego želenega položaja, ocenite: (pomen mejne
vrednosti: 1- sploh ne, 5- v zelo veliki meri)
Sploh ne

Malo

Mogoče

Veliko

V zelo
veliki meri

Ne imeti otrok, odlašati z otroki
Osebni (prosti) čas
Čas za družino
Čas za družabnost (prijateljstva)
Čas za partnerja

Koliko so različne obveznosti zunaj službe ovirale vašo kariero, ocenite: (pomen mejne vrednosti: 1sploh ne, 5-v zelo veliki meri)
Sploh ne
Nerazumevanje partnerja
Skrb za otroke/sorodnike
Druge družinske obveznosti
Druge obveznosti
Partnerjeva kariera
Gospodinjske obveznosti
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Malo

Mogoče

Veliko

V zelo
veliki meri

Kako se strinjate z naslednjimi trditvami (pomen mejne vrednosti: 1- sploh ne drži, 5- popolnoma
drži). Podjetja, ki imajo na najvišjih mestih odločanja tako ženske kot moške:
Sploh ne
drži

Ne drži

Niti niti

Drži

Popolnom
a drži

Izboljšujejo finančne rezultate.
So boljša v razumevanju strank.
So bolj pripravljena na izzive demografskih
trendov.
So boljša v privabljanju najboljših kadrov.
Upoštevajo vrednote novih generacij.
Imajo organizacijsko kulturo in način vodenja,
ki ustreza novim zahtevam poslovnega okolja.

Če primerjamo ženske in moške v poslovnem svetu, kateri mislite, da dosegajo boljše rezultate v
naslednjih kategorijah: (pomen mejne vrednosti: 1- moški dosegajo precej boljše rezultate, 5- ženske
dosegajo precej boljše rezultate)
Precej
boljši
moški

Boljši
moški

Enako
sposobni

Boljše
ženske

Precej
boljše
ženske

Ohranjanje ravnovesja med poslovnim in
zasebnim življenjem
Napredovanje
Učinkovito upravljanje s kadri
Doseganje finančnih rezultatov
Sprejemanje odločitev pod pritiskom
Spoprijemanje s poslovnimi izzivi
Osebni razvoj in pridobivanje novih veščin
Izvajanje dolgoročnega strateškega razvoja
podjetja
Prizadevanje za položaj podjetja na
konkurenčnem trgu
UKREPI ZA URAVNOTEŽENO ZASTOPANOST SPOLOV NA VODILNIH MESTIH
Ali ima podjetje sprejete ukrepe za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na vodilnih mestih?
Imamo sprejet interni akt ali ukrep
Sprejem še načrtujemo
Nimamo sprejetih ukrepov
Če jih imate ali jih še načrtujete, kateri so razlogi za sprejem teh aktov?
Organizacija želi dati priložnost potencialu žensk
Zaveza organizacije, da izvaja nediskriminatorno politiko zaposlovanja in napredovanja
Drugo:
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Če jih nimate ali jih tudi ne načrtujete, kateri so razlogi za to?
O tem še nismo razmišljali
Pričakujemo pobudo in navodila s strani države
V tem ne vidimo nobenega smisla
Dosegamo uravnoteženo zastopanost
Drugo:
Evropska komisija je predlagala samoregulativne zaveze organizacije, da do leta 2015 (za 30 %)
oziroma 2020 (za 40 %) povečajo delež žensk v upravah. Kakšna je mošnost za to zavezo?
Zelo majhna možnost
Majhna možnost
Možnost
Zelo velika možnost
Evropska komisija je predlagala tudi zakonske uvedbe tako imenovanih spolnih kvot (določitev
nujnega minimalnega deleža vsakega izmed spolov) za najvišja mesta odločanja v gospodarstvu.
Kakšna je možnost izvajanja zakonsko določenih kvot?
Zelo majhna možnost
Majhna možnost
Možnost
Zelo velika možnost
Kateri od naštetih ukrepov bi najbolj oz. kateri najmanj spodbujal enakost spolov na vodilnih
mestih (razvrstite po rangu: od 1- najbolj do 9- najmanj):
Določitev ciljnega deleža žensk v vodstvu podjetja (ženske kvote)
Programi mentorstva za mlajši ženski kader
Kadrovanje (od treh kandidatk vsaj ena ženska)
Programi za spodbujanje ženskega povezovanja in povezovanja z vzornicami
Ukrepi s področja delovnega časa (gibljiv; skrajšan delovni čas, lokacija dela)
Ukrepi iz skupine storitev za družine (vrtec v podjetju …)
Ohranjanje stikov z dalj časa odsotnimi sodelavci (nemoten prehod na/z porodniškega dopusta …)
Programi za uravnovešanje poslovnega in zasebnega življenja
Prilagojeni cilji in programi zaposlovanja glede na spol
Kakšen je razlog, da podjetja ne dosegajo uravnotežene zastopanosti žensk in moških na vodilnih
mestih?
Panoga (primernost delovnega mesta glede na spol)
Eno najvišje mesto
Ni izkušenih žensk
Ni izkušenih moških
Drugo:
Ali menite, da bo v prihodnosti več žensk na vodilnih mestih?
Da
Ne
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Kako se strinjate z naslednjimi trditvami o kvotah na vodilnih mestih? (pomen mejne vrednosti: 1sploh se ne strinjam, 5- povsem se strinjam)
Sploh se
ne
strinjam
Sposobne ženske ne potrebujejo kvot, saj
napredujejo zaradi svoje sposobnosti.
Kvote morajo biti stvar podjetja, ne države.
Podjetja z višjim deležem žensk na vodilnih
mestih ne bodo pridobila nič.
Uvedba kvot bi bila nepravična.
Zaradi kvot bodo ženske dobile vodstvene
položaje, čeprav zanje niso usposobljene.
Kvote izničujejo izbor kadrov na podlagi odlik.
Uvedba kvot bi vzpostavila pravičnejšo družbo,
ki daje priložnost potencialom in sposobnostim
žensk.
Uvedba kvot bi odpravila ovire za enako
udeleženost žensk na vodilnih mestih.
Uvedba kvot stremi k demokratični vrednosti
enakosti spolov.
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Se ne
strinjam

Niti niti

Se
Povsem se
strinjam strinjam

Priloga 6: Življenjepis
Osebni podatki:
Ime in priimek:
Naslov:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Državljanstvo:
E-naslov:

Simona Pšeničnik
Šentjanž 12, 2373 Šentjanž pri Dravogradu
25. 9. 1986
Slovenj Gradec
slovensko
simona.psenicnik@gmail.com

Izobrazba:
2001-2005

Poklicna in srednja ekonomska šola Slovenj
Gradec
Smer: Ekonomski tehnik
Matura: 6. 7. 2005

2005-2010

Fakulteta za upravo Ljubljana
Smer: Visokošolski program uprava – 1. stopnja
Izobrazba: Diplomantka upravnih ved
Diploma: 9. 9. 2010

2010-(2014)

Ekonomsko – poslovna fakulteta Maribor
Bolonjski magistrski program 2. stopnja
Smer: Management, organizacija in človeški viri,
Modul A: Management in organizacija poslovanja

Delovne izkušnje:
2004 (72 delovnih ur)
2008 (160 delovnih ur)

redna praksa na Upravni enoti Dravograd
redna študijska praksa v Občini Dravograd

Ostala študentska dela:

delo v trgovini, proizvodnji, gostinstvu, cvetličarni

Računalniška znanja:

MS Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet;
uporaba elektronske pošte, Windows

Znanje jezikov:
Angleški jezik
Nemški jezik

Razumevanje
osnovno
zelo dobro

Govorjenje
osnovno
zelo dobro

Pisanje
osnovno
dobro

Socialna znanja in kompetence:

veselje za delo z ljudmi, pomembni so mi dobri
medsebojni odnosi med sodelavci

Ostala znanja:
Osebnostne lastnosti:

desetprstno slepo tipkanje
poštenost, natančnost, organiziranost,
komunikativnost

Bibliografija del:

Diplomsko delo: Pokojninska reforma v Sloveniji
in primerjava s skandinavskimi državami
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