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POVZETEK
Problematika neenakopravnosti žensk je aktualna že dolgo časa. Spremembe, ki so se
bolj opazno začele pojavljati po sprejetju volilne pravice za ženske, so danes dosegle
povsem nove razsežnosti. Če so nekoč ženske lahko samo volile, so danes lahko tudi
izvoljene. Ker pa je črno na belem pogosto samo formalni zapis, v praksi pa se stvari
izkažejo drugače, smo se v tem magistrskem delu osredotočili na to temo. Vključevanje
žensk na vodilne položaje predstavlja velik premik za gospodarstvo in globalno okolje
kot tudi za žensko kot osebo. Vodenje naj bi bila domena moškega posameznika, kar pa
je v današnjih časih sporno z načeli demokracije in s tem tako opevane enakopravnosti
spolov. Položaj, ki ga lahko dosežejo ženske danes, je po kvaliteti dela povsem
enakopraven moškemu. V tej magistrski nalogi smo tako začeli z obravnavo
managementa, ki nam je služil kot izhodiščni dejavnik pri opredelitvi naslednjega
poglavja o vodenju. Predstavili smo različne definicije vodenja, kaj obravnava, kako ga
opredeljujejo različni avtorji ter opisali tudi stile vodenja in modele vodenja. Nadalje
smo se posvetili vodji kot osebi in iskali lastnosti, ki iz posameznika ustvarijo dobro
vodjo. Ker je vodja lahko moškega ali ženskega spola, smo prikazali tudi razlike med
moškim in ženskim vodenjem. Ženska in moški se razlikujeta tako po bioloških faktorjih,
kot tudi po družbenih. Povzeli smo tudi tipično ženske lastnosti, zaradi katerih naj bi
bilo žensko vodenje več kot uspešno. V četrtem poglavju je osrednja tema
neenakovreden položaj spolov. Razlike se pojavljajo na vseh področjih javnega in
zasebnega življenja, mi pa smo v tem delu predstavili predvsem razlike med plačami,
izobrazbo, upokojitvijo in odprli temo tudi o aktualnem problemu žensk, to je vprašanje
o materinstvu. Kasneje smo iskali načine usklajevanja med delom in družino. V
naslednjem, petem poglavju pa je glavna beseda tekla o napredku žensk. Danes je
položaj žensk mnogo boljši kot je bil nekaj desetletij nazaj. Ker pa enakopravnost spolov
v praksi kljub urejeni zakonodaji še vedno ni takšna, kot je na papirju, smo osvetlili
ukrepe za povečanje žensk na vodilnih položajih. Izpostavili smo uvedbo kvot, ki velja za
enega izmed uspešnejših mehanizmov za vključevanje žensk na vodilne položaje.
Prikazali smo tudi napredek žensk v številkah, torej kako se je število žensk na vodilnih
položajih spreminjalo izpred nekaj let do današnjih dni. V zadnjem poglavju pa je tema
namenjena primerom uspešnih žensk v Evropi, ki trenutno delujejo na vodilnih
položajih in ki so kljub neenakopravni obravnavi, o kateri smo predhodno govorili,
uspele zgraditi svojo kariero. Predstavili smo tudi nekaj uspešnih žensk v Sloveniji.
Pogledali smo še, kakšno je stanje žensk na vodilnih položajih v Sloveniji ter nenazadnje
podali svoje ugotovitve. Na koncu smo predstavili še predloge za izboljšave, ki lahko
služijo kot dobra iztočnica za prihodnje cilje k boljšemu doseganju enakopravnosti
spolov.
Ključne besede: Vodenje, ženske, vodilni položaji, neenakost spolov, kvote

ABSTRACT
The issue of women's equality is topical for a long time. Changes that are more clearly
began to emerge after the adoption of voting rights for women, today reached a
completely new dimension. Where once women can only vote for, today can also be
elected. Written within documents is only a formal record, but in practice things turn
out differently. In this thesis, we are focused into this topic. Integration of women into
leadership positions represents a major shift in the economy and the global
environment, as well as for the woman as a person. Leadership should be a domain of
the individual man, which is nowadays common ground with the principles of
democracy and therefore with so praised gender equality. Leadership positions that
women can reach today, are by the quality of work completely equal to men. In this
master thesis, we also started to deal with management, which has served us as a
starting factor in defining the next chapter on governance. We presented different
definitions of leadership, what deals with, how is defined by different authors and last
but not least described leadership styles and models. Furthermore, we focused on the
leader as a person and searched for the qualities of itself that are creating a good
leader. As the leader can be male or female, we have also shown the differences
between male and female leadership. Women and men are different by biological
factors, as well as social. We also summarized the typical female characteristics which
should be an advantage for women in management. The fourth chapter is the central
theme of unequal position of the sexes. Differences appearing in all fields of public and
private life, but we represented only particular differences, such as salaries, education
and retirement. We opened the topic of the current issue of women as well-question
of motherhood. In the next, fifth chapter, the main word is focused on the progress of
women. Today, the situation of women is much better than it was a few decades ago.
However, since gender equality in practice despite governed by the law is still not the
same as on paper, we highlighted measures to increase women into the leadership
positions. We highlighted the introduction of quotas as well, which are considered as
one of the most successful mechanisms for the integration of women into the
leadership positions. We have shown the progress of women in numbers, therefore,
how the number of women in leading positions changed from a few years ago to now
days. In the last chapter, the subject is intended to examples of successful women in
Europe, who are currently working in a leading positions and who, despite the unequal
treatment, which we have previously spoken, managed to build their career. We
represented some successful women in Slovenia as well. We also gave attention to the
positions of women in Slovenia and later on represented our conclusions. Finally, we
have presented proposals for improvements that can serve as a good starting point for
future goals to improve the achievement of gender equality.
Key Words: Leadership, women, leadership positions, gender inequality, quotas
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1 UVOD
1.1 Opis področja in opredelitev problema
V magistrski nalogi je osrednja tema o ženskah na vodilnih položajih, ki izhaja iz
področja managementa. Management kot poslovodenje, ravnanje, včasih tudi
upravljanje organizacij, se je začel kot družbena tehnologija in strokovna disciplina
uveljavljati v drugi polovici prejšnjega stoletja. Njegove naloge so planiranje,
organiziranje, vodenje, nadziranje in kadrovanje (Bernik in drugi 2000, 22). Vodenje
torej predstavlja eno izmed funkcij managementa. V okviru področja managementa
bomo nekaj besed namenili tudi temu, bolj podrobno pa smo se v tej nalogi posvetili
izključno vodenju.
Vodenje opredeljujemo kot proces, kjer je vodja s svojimi besedami in dejanji zmožen
vplivati na druge z načinom, da ga bodo upoštevali. Če smo bili skozi zgodovino priča
vodenju predvsem moških, so se stvari sčasoma spremenile. Vedno več je namreč
opaziti tudi žensk na vodstvenih položajih po vsem svetu. Ne le, da se je že dolgo let
nazaj s sprejetjem volilne pravice žensk marsikaj obrnilo na bolje v prid le-tem, temveč
se je celoten trend vodenja na vseh področjih začel spreminjati. Velike spremembe
ponavadi vstopajo neopazno, vendar vztrajno. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo so
se razširile možnosti napredovanja žensk in čeprav je danes moč govoriti o ženskah na
vodstvenih položajih, nam to na žalost še vedno ne daje povsem jasnega pogleda na
vključevanje žensk na vodilne položaje. Je ženska kot oseba dovolj sposobna za
vodenje? Kakšne so njene lastnosti vodenja? In kako učinkovita in uspešna je kot vodja?
V magistrski nalogi smo poskušali raziskati, koliko so jim možnosti napredovanja v
smislu vodilnih položajev res dostopne. Razlogi, zakaj je na vodilnih položajih še vedno
moč opaziti več moških kot žensk, so namreč večplastni. Kljub temu, da ima Evropa na
področju enakopravnosti spola urejene akte, praksa prikazuje različne probleme. Kje se
kaže neravnovesje spola po različnih državah Evrope? Tema ostaja zelo kočljiva tudi z
vidika napredovanja in s tem plačilnega razreda. V pričujočem delu smo pozornost
posvetili tudi statističnim podatkom o udeležbi žensk na vodilnih položajih po Evropi.
Osvetlili smo tudi možnosti povečanja števila žensk na vodilnih položajih in ukrepe, ki
jih predlaga Evropa. Vključevanje žensk na vodilne položaje se namreč kaže kot rezultat
njihovih aktivnosti, urejene zakonodaje in nenazadnje v samem napredku kariere.

1.2 Namen, cilji in hipoteze raziskave
Za izbrano temo smo se odločili na podlagi aktualne problematike napredovanja kariere
žensk na vodilne položaje, predvsem v poslovnem svetu. Namen je bil raziskati pojav
neravnovesja spolov na vodilnih položajih, prikazati žensko kot sposobno vodjo in
osvetliti dosedanji napredek žensk na vodilnih položajih v Evropi. Podali smo tudi
primere najuspešnejših žensk, ki trenutno zasedajo vodilna mesta po Evropi in poudarili
prednosti žensk kot vodij.

1

Cilji magistrske naloge so naslednji:








predstaviti razlike med moškim in ženskim načinom vodenja,
predstaviti žensko kot sposobno vodjo,
opozoriti na neravnovesje spola, ki je posledica manjšega števila žensk
(v primerjavi z moškimi) na vodilnih položajih,
raziskati trenuten položaj žensk na vodilnih položajih,
predstaviti ukrepe uvajanja obveznih kvot za ženske v Evropski uniji,
podati pregled najuspešnejši žensk na vodilnih položajih v Evropi,
podati lastno analizo predlogov za izboljšanje stanja.

V magistrski nalogi smo raziskali naslednje temeljne raziskovalne hipoteze:





H1: Ženske za enako opravljeno delo prejemajo nižje plačilo kot moški.
H2: Število žensk in njihova vloga na vodilnih položajih se povečuje.
H3: Napredna zakonodaja pozitivno vpliva na večjo enakopravnost žensk.
H4: Ukrep uvajanja obveznih kvot se izkazuje za uspešnega.

1.3 Predpostavke in omejitve
Magistrsko delo temelji na naslednjih predpostavkah:








ženske so enako sposobne za vodenje kot moški,
vodilne položaje zasedajo predvsem moški,
kljub urejanju zakonodaje je moč zaznati neenakopravnosti med spoloma,
število žensk in njihova vloga na vodilnih položajih narašča,
ženske se morajo za svoj položaj dokazovati bolj kot moški,
materinstvo se pojavlja kot ovira pri napredovanju na vodilni položaj,
položaj žensk na vodilnih položajih se z uvajanjem obveznih kvot izboljšuje.

Pri magistrskem delu smo naleteli na različne omejitve. Pri pisanju te naloge smo bili
omejeni s časom, saj je pisanje naloge obsegalo približno pol študijskega leta, zato
naloga ne predstavlja celotne slike izbrane problematike. Zaradi uporabe spoznanj,
vključenih v različnih virih, lahko pride do morebitnih odstopanj, v smislu prikazovanja
različnih odstotkov ali različnih definicij. Osredotočili smo se predvsem na ekonomski
vidik vključevanja žensk na vodilne položaje, tako da lahko na področju drugih ved
prihaja do neskladja. Kljub temu da smo kar se da uporabljali novejše podatke, lahko
zaradi raziskav v preteklih letih dandanes prihaja do odstopanj. Uporabili smo
sekundarno bazo podatkov.
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1.4 Predvidene metode raziskovanja
V magistrskem delu smo se poslužili deskriptivnega pristopa. V okviru le tega smo
uporabili metodo deskripcije za ponazoritev dejstev in pojavov na področju ekonomije.
Prvenstveno gre v tem magistrskem delu za poslovno-ekonomski vidik raziskovanega
pojava, saj smo se osredotočili na vključevanje žensk na vodilne položaje prav na tem
področju. Komparativna metoda nam je služila za primerjavo položaja med ženskami in
moškimi, saj je bilo veliko besed namenjenih ravno neravnovesju spolov nasploh.
Uporabili smo tudi metodo kompilacije, saj smo nekatere ugotovitve in mnenja drugih
avtorjev le povzeli. Vključili smo tudi metode induktivnega in deduktivnega sklepanja,
ki so nam omogočale preučevanje posameznih pojavov in medsebojnih vplivov
posameznih analiz. Uporabili smo tudi zgodovinsko metodo, ki nam je omogočala
proučevanje bližnje preteklosti na ravni opisovanja vzročnega razlaganja.
Na koncu smo podali študijo primerov, s katero smo predstavili najuspešnejše ženske
po Evropi in v Sloveniji. Teoretična spoznanja, pridobljena skozi celotno delo smo
dopolnili z lastnim razmišljanjem ter na koncu podali predloge za izboljšanje trenutnega
stanja. Tako je bil obravnavan pristop k celovitejšemu raziskovanju pojavov in procesov
s pomočjo proučevanja posameznih primerov. Izbran primer smo podrobneje in bolj
celovito opisali ter analizirali. Uporabili smo študijo družbenih entitet glede na naravo
izbranega primera, glede na sestavljenost enot pa smo sestavljene enote prikazali. V
delu smo uporabljali predvsem sekundarne vire, saj so bile tovrstne študije že
predstavljene, mi pa smo jih interpretirali na novo.
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2 MANAGEMENT
Današnje organizacije so v nenehnem iskanju optimalnega managementa. Svet, ki se
hitro spreminja in ne dopušča negotovosti, spodbuja organizacije k neprestanemu
prilagajanju okolju in k vpeljevanju sprememb, ki bi omogočale kvalitetno ter predvsem
dolgoročno uspešnost. Management kot tak se je skozi čas razvil predvsem skozi prakso
in se tudi danes nenehno spreminja in dopolnjuje. V poglavju managementa se bomo
tako osredotočili na njegov pomen oziroma ga bomo podrobneje opredelili, kasneje pa
predstavili njegove funkcije. To nam bo služilo kot dobra podlaga za lažje razumevanje,
kakšno vlogo predstavlja management v današnjem poslovnem svetu in zakaj je
vodenju potrebno posvetiti več pozornosti.

2.1 Opredelitev managementa
Izvor angleškega glagola »to manage« si avtorji razlagajo različno. Nekateri ga
povezujejo z latinskim izrazom »manu agere«, ki pomeni delati z roko. Kljub različnim
teorijam se v večini držav uporablja beseda management. Besedo bi v slovenskem
jeziku nekako lahko nadomestili z besedno zvezo upravljanje in vodenje, čeprav je to
preveč posplošeno (Kramar Zupan 2009, 18).
Naloga managementa je obvladovanje organizacije kot instrumenta in kot skupnosti
interesov ljudi (Tavčar 2009, 372). Tako ga nekateri povezujejo kot proces doseganja
organizacijskih ciljev ob pomoči ostalih članov organizacije. Pojavlja se kot proces
planiranja, organiziranja, vodenja in nadaljnje kontrole članov v organizaciji ter tudi kot
uporaba organizacijskih virov za dosego zastavljenih ciljev. Spet drugi ga opisujejo kot
proces, v katerem ena skupina usmerja delovanje drugih v smeri doseganja ciljev. Kot
najpogostejši elementi v različnih definicijah tako nastopajo besede kot so procesi, cilji,
viri, vodenje, usklajevanje in podobno (Kramar Zupan 2009, 20).
V strokovni literaturi tako obstajajo številne definicije managementa, vendar je moč
opaziti, da imajo veliko skupnih elementov. Slovenska avtorja Rozman in Kovač (2012,
18) poudarjata, da je bistvo managementa v omogočanju in zagotavljanju smotrnega
delovanja vseh ljudi v organizaciji ter v usklajevanju in odločanju o najusodnejših
zadevah v organizaciji. Management predstavlja sinergijo za smiselno delovanje s čim
večjim doprinosom. Ne gre za reševanje problemov, ampak za preprečevanje. Torej
dober management deluje tako, da prepreči problem, še preden se pojavi.
Po besedah Kralja (2003, 14) management predstavlja proces vodenja podjetja k
želenim izidom. Proces se nanaša na preskrbovanje sredstev in ravnanje z njimi, na
zaposlovanje ljudi in njihovo usmerjanje po poteh za dosego cilja. Namen je čim bolj
optimalno pridobiti pozitivne izide, ki bodo večji od vložkov.
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Tudi tuji avtorji gledajo na pojem managementa podobno. Med drugim Harold Koontz
trdi, da je management umetnost doseganja ciljev skozi delo drugih, formalno
organiziranih skupin. Frederik Taylor se strinja, da gre pri managementu za umetnost,
le, da veš kaj želiš narediti in da to po najboljši poti tudi realiziraš. Peters in Plowman
poudarjata, da gre za proces, kjer sta namen in cilji določene skupine jasna in efektivna.
Theo Haimann in Willian Scott pa management definirata kot socialni in tehnični
proces, ki uporablja vire, vplive, človeške dejavnike in spremembe zato, da bi izpolnil
cilje organizacije (Whatishumanresource.com).
Ameriška avtorja Stoner in Freeman (1992, 4) sta podala opredelitev managementa z
naslednjimi besedami: »Management je proces planiranja, organiziranja, vodenja in
kontrole članov organizacije ter uporaba vseh organizacijskih resursov za doseganje
postavljenih ciljev.«
Daft opredeljuje management kot doseganje ciljev organizacije na učinkovit in uspešen
način skozi proces planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja virov, ki jih ima
določena organizacija na razpolago. Iz definicije tako izhajata dve ugotovitvi. Prva je, da
proces managementa sestoji iz štirih temeljnih funkcij, ter druga, da osrednja naloga
managementa potemtakem zadeva doseganje ciljev obstoječe organizacije na učinkovit
in uspešen način. S tem razumemo, da gre za usklajevanje dejavnosti ciljev organizacije,
seveda s pomočjo človeških virov (Dimovski 2008, 8).
Management se torej v končni fazi osredotoča na ljudi. Gre za večnamenski organ, ki
upravlja podjetje, ljudi in delo. Namen je doseči prednosti ljudi kot učinkovite in
pomanjkljivosti nepomembne. To predstavlja celoten smisel managementa in tudi
razlog, zakaj je velikokrat vodenje ljudi kritični faktor pri poslovanju organizacije. Ker se
management ukvarja z ljudmi, je precej odvisen tudi od kulture v kateri deluje. Kaj
vodje počnejo v Nemčiji, Braziliji ali Sloveniji gre v bistvu za isto stvar, razlika pa je v
tem, na kak način to počnejo (Drucker 2001, 15).

2.2 Zgodovinski razvoj managementa
Velikokrat smo že slišali stavek, da moramo za razumevanje sedanjosti poznati
preteklost. Tudi na področju managementa se s tem lahko strinjamo, zato je smiselno
posvetiti nekaj besed samemu razvoju, saj nam bo tako lažje razumeti trend razvoja
managementa v sedanjem času.
Na sam razvoj managementa je vplival preplet družbenih, političnih in ekonomskih sil.
Temelje managementa lahko zasledimo že pri Starih Grkih, v Egiptu in tudi na
Kitajskem. Pomemben mejnik v novejši zgodovini predstavlja industrijska revolucija ob
koncu 18. Stoletja. Z industrializacijo so se namreč začele pojavljati potrebe po bolj
učinkovitem organiziranju in nadzorom nad delom. Med prve osebe, ki so se posvetili
proučevanju managementa, štejemo Adama Smitha, ki je v svojih delih močno
poudarjal pomen tehnične in družbene delitve dela. Zagovarjal je tako imenovano
nevidno roko trga, ki najbolje poskrbi za učinkovitost in za najboljšo razporeditev virov
ob delovanju racionalnih posameznikov (Dimovski in drugi 2003, 38-42).
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Klasični pristop precej zagovarja dognanja Adama Smitha in obenem dojema
organizacije kot stroje, zaposlene v njih pa kot orodje, ki deluje po načrtovanih poteh.
Bistvo je v doseganju učinkovitosti znotraj organizacije, ki pa ne upošteva zunanjega
okolja. Kasneje, ko se je s prehodom iz obrtniških delavnic v tovarne management začel
soočati z novimi izzivi, so se pojavile tri klasične teorije managementa, in sicer
znanstveni management, administrativni management in teorija birokratske
organizacije. Te so kasneje pomembno vplivale na razvoj sodobnih teorij managementa
(Prosen 2013).
Prelomnico v razvoju teorije managementa gre vsekakor pripisati tudi F. W. Taylor-ju,
saj velja za snovalca znanstvenega managementa. Taylor je management pozval k
raziskovanju in preizkušanju ustreznih standardov, procesov kot tudi principov, ki bi
omogočili večji zaslužek ob hkratnem zmanjševanju stroškov. Po njegovem delu pa so
se začela pojavljati prizadevanja po splošnih principih managementa, nakar je Henry
Fayol predstavil svojo teorijo managementa, v kateri poudarja, da se dober
management ne ukvarja le z izboljšanjem rezultatov dela in zaposlenimi, temveč
predvsem z lastnim usposabljanjem. S tem je odprl vrata administrativnemu
managementu. V poznem 19. stoletju pa je Max Weber postavil poudarjanje
managementa na neosebni, razumski ravni (prav tam).
Med drugim je Marx Weber proučeval avtoriteto, saj je verjel, da bo organizacija z
izboljšanjem avtoritete bolj učinkovita in prilagodljiva. Weberju je birokracija
predstavljala racionalno in legitimno obliko organizacije. Od prejšnjih oblik se je
razlikovala po mehanski težnji postavljanja pravil in procesov. Ideje Maxa Weberja še
danes navdihujejo različne razprave v modernem managementu (Prosen 2013).
Zaradi izzivov v sodobnem okolju pa se je razvila tako imenovana peta generacija
managementa. Savage navaja, da gre za princip, kjer mora biti management v skladu z
vizijo organizacije, njenim znanjem in mislimi. Organizacije morajo oblikovati time, ki se
usmerjajo na točno določene naloge in obenem vpeljati horizontalni način delovanja.
Poudarek pete generacije managementa je v učinkovitem vodenju, medsebojnem
spodbujanju, usposabljanju ter v razvijanju znanja skozi celotno organizacijo (Dimovski
in ostali 2003, 68).
Vstop v novo tisočletje je vsekakor zaznamovala drugačna vrsta managementa kot so jo
poznali prej omenjeni avtorji. Svet organizacij se namreč drastično spreminja in s tem
postavlja nove premike v iskanju nove vrste managementa. Cilj je, kot je že znano,
dosegati čim višjo produktivnost ob čim nižjih stroških. Vendar pa v sodobnem okolju to
predstavlja nemalo razprav (prav tam).

2.3 Funkcije managementa
Med temeljne funkcije managementa štejemo planiranje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje dela v organizaciji in s tem v zvezi vse naloge in aktivnosti, ki jih zaposleni
opravljajo. Gre za usklajevanje nalog in dejavnosti za dosego postavljenih ciljev (Možina
et al. 2002, 14-16).
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Funkcijo planiranja razumemo kot vnaprejšnje razmišljanje in odločanje o prihodnosti v
želji vplivati na dogodke. Gre za skrb, da se vsi procesi stvarno izvedejo v skladu z
zamišljenim planom (Lipovec 1995, 225). Osnovna naloga je poskrbeti, da bo
organizacija dosegala svoje temeljne cilje. Pri tem je seveda pomembno, da poslovanja
ne prepustimo naključju, temveč se vnaprej določijo podrobnejši cilji za določeno
obdobje. Gre za neprekinjen proces priprave podjetniških odločitev, kjer je potrebno
poznavanje svojega okolja in dobro predvidevanje (Kramar Zupan 2009, 36).
Druga funkcija je organiziranje. Organiziranje je razvijanje resursov organizacije, da bi
dosegli strateške cilje, postavljene s funkcijo planiranja. Lahko rečemo, da funkcija
organiziranja definira, kako izvesti in na kakšen način, da bi podjetje doseglo
postavljene strateške cilje (Dimovski et al. 2003, 126). Pri organiziranju je zelo
pomembno, da člani strmijo k skupnemu cilju organizacije in da vsak pozna svojo
nalogo. Brez usklajenega delovanja bodo člani težko dosegli skupno pot. Pomembna je
dobra komunikacija in usklajenost delovanja. Pomembno je tudi, da so člani primerno
usposobljeni in motivirani (Kramar Zupan 2009, 53).
Namen funkcije vodenja je vplivanje na delo in poslovanje z usmerjanjem ter
motiviranjem sodelavcev k doseganju želenih ciljev (Možina et al. 2002, 542). Gre za
pomembno vlogo v sklopu managementa, saj predstavlja glavno pot od začetka do
konca želenega cilja organizacije. Tako vodja kot njegovi podrejeni morajo biti
pripravljeni na sodelovanje in skupno pot. V tej magistrski nalogi bomo tej funkciji
namenili največ pozornosti, zato se bomo opredelitvi le-te bolje posvetili v naslednjem
poglavju.
Zadnjo temeljno funkcijo predstavlja kontroliranje. S kontroliranjem vrednotimo delo in
imamo pod nadzorom celotno nit poslovanja. Funkcija kontroliranja mora biti zasnova
tako, da pravočasno opozori na morebitne pomembnejše odmike doseženega od
planiranega. Gre za kontinuiran proces. Kaže se v merjenju in vrednotenju aktualnih
rezultatov podjetja (Bernik e tal. 2000, 46-53). Pomembna naloga je, da se vnaprej
poskušajo preprečiti večja odstopanja in predvsem, da so le-ta hitro odkrita. Ker se v
hitro spreminjajočem okolju stvari lahko obrnejo v drugo smer od pričakovane, mora
ta funkcija zagotavljati tudi ustrezne korektivne aktivnosti v primerih odstopanj.
Hitrejše kot je ukrepanje, manjše so lahko posledice (prav tam).
Nekateri avtorji med pomembne funkcije managementa uvrščajo tudi management
človeških virov. Pod pojmom človeški viri razumemo zaposlene ljudi v organizaciji,
zraven pa prištevamo tudi sposobnosti ki jih imajo, motiviranost in pripravljenost na
sodelovanje. Pri managementu človeških virov gre za prepletanje različnih programov
in dejavnosti, s katerimi bomo dosegli korist tako pri posamezniku kot tudi pri
organizaciji (Možina 2002, 7). Gre za obravnavo delovne sile organizacije kot
najpomembnejši dejavnik doseganja ciljev organizacije (Schuler 1992, 16). Nanaša se
na politike, prakse in sisteme, ki vplivajo na vedenje zaposlenih v organizaciji in tudi na
njihov odnos do dela ter s tem posledično na uspeh (Noe 2003, 5).
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2.4 Vloge managerja
V strokovni literaturi je moč zaslediti zelo različne opredelitve o dejavnosti vodilnega
osebja. Najpogosteje omenjena in najbolj poznana je delitev managerskih vlog po
Mintzbergu. Mintzberg je podrobno preučil vzorce nekaj direktorjev iz srednjih in
velikih podjetij. Vse osebe je obiskal sam in z njimi preživel po teden dni v določeni
organizaciji. Na podlagi svojih izsledkov je tako definiral deset delovnih vlog, ki so
pomembne v dejavnosti vsakega vodilnega. Vse navedene managerske vloge, ki jih
bomo predstavili v nadaljevanju, v praksi nastopajo v medsebojni interakciji in jih zato
ni mogoče ločeno obravnavati (Možina in ostali 2000, 14).
a) Medosebne vloge
- Predstavnik. Ljudje na visokih položajih morajo opravljati veliko formalnih
obveznosti. Mednje štejemo obiske ceremonij, slovesno podpisovanje
dokumentov, sprejem obiskovalcev…
- Povezovalec. Da bi organizacije uspešno delovale je pomembno, da je vsak
njen del dobro povezan, prav tako pa ne smemo zanemarjati povezanosti z
okoljem.
- Vodja. Usmerja in motivira podrejene. Vodja mora ustvariti pogoje, da lahko
delavci uspešno uresničujejo cilje, ki si jih je organizacija zadala.
b) Informacijske vloge
- Sprejemalec. Išče in sprejema informacije ter vzdržuje osebne stike.
Informacije so potrebne za analizo pri delu.
- Posredovalec. Zaradi dostopa do informacij, ki niso dostopne podrejenim,
ima vodja možnosti le-te posredovati in jih razumno podati naprej.
- Zastopnik. Nastopajo kot predstavniki svojega dela in organizacije.
c) Vloge odločanja
- Podjetnik. Podaja iniciativo za nove projekte, skrbi za potrebna sredstva in
delegira njihovo izvajanje.
- Odpravljalec motenj. Predvsem v kriznih situacijah je pomembno reševanje
krize, soočanje z odpuščanjem in prilagajanje novim spremembam.
- Razdeljevalec virov. Odloča o denarju, materialu in osebju ter ima nadzor
nad terminskim planom.
- Pogajalec. Nobena pogajanja ne morejo potekati brez prisotnosti
managerja. Srečuje se z različnimi člani in skuša dosegati dogovore.

2.5 Kompetence managerja
Bagonova (2016) navaja, da so kompetence tiste lastnosti, ki managerju omogočajo
uspešno in učinkovito opravljanje dela. Med te lastnosti štejemo sposobnosti, znanja,
veščine, motivacijo, socialno vlogo in samopodobo.
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika pod besedo kompetenca najdemo naslednjo
razlago: »obseg, mera odločanja, določena navadno z zakonom; pristojnost,
pooblastilo« (SSKJ 2014).
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Kompetenten pa pomeni: »1. Nanašajoč se na kompetenco; pristojen, pooblaščen. 2. Ki
temeljito pozna, obvlada določeno področje; usposobljen, poklican« (SSKJ 2014).
Vsekakor je pomembno, da manager predstavlja usposobljeno osebo za svoje delovno
mesto. Avtorji različno preferirajo kompetence, ki bi jih naj uspešni managerji razvijali.
Močno poudarjajo sposobnost ustvarjanja dobrih socialnih odnosov, veliko željo po
dosežkih ter sposobnost razreševanja problemov, pripravljenost na spremembe in
strateško planiranje. Hron (2004, 9-12) loči tri skupine kompetenc, ki bi jih naj
posedoval sodobni uspešni manager:
-

Socialne in osebne kompetence: mednje uvrščamo sposobnosti poslušanja,
skupinskega sodelovanja, sposobnost empatije, kreativnost in močno voljo.

-

Kulturne kompetence: poleg poznavanja lastnega okolja in kulture, tudi
poznavanje širšega obzorja ekonomske in politične situacije v svetu in s tem
zmožnost prilagajanja in spoštovanja drugih kultur.

-

Akcijske kompetence: imeti močno željo po doseganju ciljev, sprejemati
nove izzive in biti pripravljen na soočenje s posledicami svojih dejanj.

Med drugim Cimerman (2003, 31) navaja štiri skupine karakteristik uspešnega
managerja:
-

Strateške karakteristike: vizionar, ciljno usmerjen, strateg, odločevalec.

-

Organizacijske karakteristike: organizator, kadrovalec, delegator.

-

Operativne vodstvene karakteristike: komunikator, motivator, pogajalec,
timski vodja.

-

Osebnostne karakteristike: etičen, karizmatik, odprtih nazorov.

Vodilni strokovnjaki svetovnega projektnega združenja IPMA pa so v sklopu programa
certificiranja opredelili kar 46 kompetenc, ki bi jih naj posedoval uspešen manager.
Kompetence so razdelili na tri področja, in sicer na kompetence okolja, tehnične
kompetence in vedenjske kompetence. Ker se v obsegu naše magistrske naloge
osredotočamo na osnove managementa v nadaljevanju izpostavljamo le vedenjske
kompetence: voditeljstvo, pripadnost in motivacija, samoobvladovanje, vztrajnost,
sprostitev, odprtost, ustvarjalnost, usmerjenost k rezultatom, učinkovitost,
posvetovanje, pogajanje, konflikti in krize, zanesljivost, upoštevanje vrednost in etika
(ipma.world).
Po besedah Možine (2002, 29) je uspešen manager aktiven vodja, ki ustvarja pozitivno
delovno okolje, kjer imajo zaposleni možnosti spodbujanja razvoja in visokih dosežkov
ter priložnosti za svoj razvoj.
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Kompetence managerjev je proučeval tudi Ichak Adizes, ki je v svojem delu poudaril, da
so managerji osebe, ki zmorejo početi več stvari hkrati. Izpostavil je štiri vloge
managerja, ki jih je označil z začetnimi črkami besede v angleščini (Lipičnik 1998, 317):
-

P: Performance - Proizvajalec: Gre za dojemanje osebe kot proizvajalca
boljših rezultatov. Kot manager mora imeti sposobnosti, da doseže končni
cilj.

-

A: Administration - Administrator: Ta vloga zahteva veliko znanja in energije,
saj je ključnega pomena da obvlada planiranje, izvedbo in nadzor.

-

E: Enterpreneurship - Podjetnik: Kot podjetnik mora biti sposoben odločanja,
strateškega planiranja in pametne presoje za dobrobit organizacije.

-

I: Integration - Integrator: Dosegati mora usklajevanje svojih ciljev s cilji
podrejenih.

Adizes (1996, 31) zatrjuje, da popolni PAEI ne obstaja. Potrebno je sprejeti dejstvo, da
popolnosti ni in težiti k temu, da se trudimo dosegati čim boljše rezultate na vseh
ravneh. Da dosežemo svoj potencial je potrebno dodobra poznati samega sebe, kar se
velikokrat izkaže kot težka naloga. Napredovanje samo v eni smeri namreč ne prinaša
dolgoročnih rezultatov in nas vodi samo k nezadovoljstvu in izčrpanosti.
Gruban (2008) je v svojem delu ločil kompetence managerjev na prirojene in priučene.
Prirojene:
-

prilagajanje situacijam, posluh za okolje, ambicioznost, samozavest,
odločnost, dominantnost, vpliv na druge ljudi, energičnost, vztrajnost,
toleranca za stres, odgovornost.

Priučene:
-

inteligentnost, sposobnost koncentracije, diplomatskost, tekoče izražanje,
znanje, organiziranost, socialnost.

Ker je splošno znano, da je večina osebnostnih lastnosti prirojenih, daje to dejstvo
uspešnim managerjev le še dodatno motivacijo za razvoj nadgradnje z usposabljanjem
in prakso. Pomembna lastnost managerja je, kot že predhodno omenjeno, smisel za
organizacijo. Glede na to, da je manager tisti, ki upravlja z delovnim časom svojih
podrejenih, je ključnega pomena, da zna najprej dobro razporediti svoj čas. Pri svojem
strokovnem delu je pomembna tudi točnost in doslednost nalog in upoštevanje rokov
(Stare 2010, 60).
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Veliko vlogo uspešnega managerja igra tudi komunikativnost. Velikokrat se zgodi, da je
na sestankih ali določenih projektih pomembnejše neformalno sodelovanje, v
primerjavi z hladnimi birokratskimi odnosi. Sposoben manager mora biti pripravljen
komunicirati na vseh ravneh organizacije in tudi izven nje, pri čemer je pomembno, da
se zna prilagoditi določeni situaciji. Ker je delo managerja nenehno povezano z veliko
mero odgovornosti, med pomembnejše kompetence managerja štejemo čustveno
stabilnost in obvladovanje stresnih situacij (prav tam).
S kompetencami uspešnega managerja se je ukvarjal tudi Možina (2002, 29), ki v
svojem delu poudarja, da mora uspešen manager biti aktiven vodja, ki zna ustvariti
pozitivno delovno okolje za svoje zaposlene. V takšnem okolju zaposleni lažje dobivajo
priložnosti za svoje dosežke in obenem tudi spodbude na račun učenja in lastnega
razvoja. Na spodnji sliki si lahko ogledamo nazornejši prikaz.

Slika 1: Uspešen manager

Vir: Možina in ostali 2002, 29.
Spoznali smo osnovno področje managementa in njegovo delovanje. Glede na to, da so
pri managementu zelo pomembne različne kompetence in predvsem vloga managerja,
je prav, da je vso področje managementa med seboj povezano in da funkcije delujejo
skladno. V nadaljevanju pa si podrobneje oglejmo funkcijo vodenja, ki v našem
magistrskem delu predstavlja glavni faktor za raziskovanje izbrane naloge.
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3 VODENJE
V tem poglavju bo osrednja tema funkcija vodenja, ki jo bomo najprej podkrepili z
različnimi teorijami avtorjev. V nadaljevanju bomo na kratko predstavili modele
vodenja, prikazali različne stile vodenja, nakar pa bomo opisali tudi lastnosti, ki bi jih
dober vodja naj imel. Poglobili se bomo v razlike med ženskim in moškim načinom
vodenja in nazadnje predstavili tudi atribute, s katerimi ženske lahko enako dobro
posedujejo na vodilnih položajih kot moški.

3.1 Opredelitev vodenja
Voditi pomeni biti na čelu in s tem drugim kazati pravo pot. Pomeni usmerjati tok
dogodkov ter vplivati na vedenje ali mnenje drugih. Vodje moramo praktično biti vsi, ne
glede na položaj. Začeti je potrebno pri sebi, šele nato lahko imamo vpliv na druge, jih
usmerjamo, pomagamo in nenazadnje vodimo. S tem, ko se nekdo razvija v vodjo, se
razvija v izjemno učinkovitega človeka. Razvoj na področju vodenja je konec koncev
osebni razvoj. Vodenje se tako razkrije v naših dejanjih, vendar se vse začne v nas samih
(Clemmer 2008, 21).
Vodenje spada v eno izmed najpogosteje preučevanih področij življenja in dela ljudi. Že
najstarejši znani zapisi se ukvarjajo s proučevanjem uspešnosti vodenja, predvsem z
iskanjem odgovorov na vprašanja o zagotavljanju le-tega. Prva znanja o vodenju
namreč segajo daleč nazaj v zgodovino stare Kitajske, Egipta in ostalih starejših
civilizacij. Čeprav se je vodenje kot tako skozi čas spreminjalo, je kot glavna nit obdržalo
svoj namen (Ostrič 2009).
Vodenje pomeni vplivati na ljudi oziroma na zaposlene v podjetju tako, da bi
organizacija učinkovito dosegala zastavljene poslovne in druge cilje. Vodenje kot proces
vplivanja na zaposlene z namenom doseganja zastavljenih ciljev v organizaciji je proces
svetovanja, reševanja nasprotij, spodbujanja, motiviranja in ocenjevanja (Bernik et al.
2000, 24).
Ameriški raziskovalec Yukl (1994, 2-5; povzeto po Črepnjak 2009) je strnil besede
različnih avtorjev, ki so raziskovali vodenje in poskušali najti ustrezen pomen in
definicijo vodenja ter njegovo učinkovitost. Po njegovem mnenju vodenje tako
predstavlja:
-

Proces učinkovitega vplivanja na sodelavce,
izbiro organizacijskih ciljev ali ciljev skupine,
organizacijo potrebnih aktivnosti za uresničevanje zastavljenih ciljev,
motiviranje ljudi za doseganje ciljev,
strmljenje h kooperativnim odnosom v delovni skupini in ekipno delo,
posedovanje zunanje podpore za izbran team ali organizacijo ter vključevanje
zunanjih sodelavcev.
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Če pogledamo trditve nekaterih avtorjev, so si definicije bolj ali manj podobne. Tako na
primer Maxwell (1999, 13) trdi, da je vodenje vpliv. Vodja mora imeti sledilce, saj se
brez teh lahko samo sprehajamo. Vodenje obravnava kot zmožnost pridobivanja
sledilcev. Tudi Cole (Morden 1997, 519) trdi, da je vodenje dinamičen proces, kjer ima
posameznik moč vplivati na drugega in s tem dejanjem prispevati k uresničitvi
skupinskih nalog. Med drugim Ulmer (Sadler 1997, 21) poudarja, da je vodenje
aktivnost oziroma proces vplivanja, kjer si posameznik pridobi zaupanje drugih in jih
brez prisile pripelje do uresničevanja ciljev.
Nadaljujemo lahko z besedami Schermerhorna (1999, 262), ki vodenje dojema kot
proces navdihovanja drugih, da prizadevno delujejo za doseg določenega cilja. Tudi
slovenski avtorji so si blizu s tovrstnimi besedami. Tako na primer Kovač in soavtorja
(2004, 17) vodenje pojmujejo kot usmerjanje ljudi z vplivanjem na njihovo obnašanje in
tudi kot povezanost v skupini za doseganje ciljev.
Kot je že znano, vodenje ni nova tema današnjega časa, ampak se pojavlja že v
starodavni literaturi. Dejstvo je, da predstavlja vodenje temeljno vlogo organizacije, da
sledi pravi poti. Dandanes se s spreminjanjem družbenih vrednot razvija tudi vodenje.
Včasih so se zahodni teoretiki osredotočali na pomembnost avtokratičnega vodenja, ki
temelji na predpostavki, da vodja vse ve, njegovi podrejeni pa so zgolj naučeni in sledijo
navodilom. S pojavom teorije o medčloveških odnosih so se stvari začele spreminjati in
v ospredje je prišlo demokratično vodenje. Tako imenovana »duhovna revolucija« in
razvoj osebnosti vsakega posameznika narekuje vodjem, naj pri svojem delu
uporabljajo tudi teorije psihološke znanosti (Horvat 2010, 10).
Čeprav je o vodenju napisano že mnogo, obstaja ogromno opredelitev in razumevanj.
Če jih smiselno povzamemo, je vodenje razmerje in proces vplivanja vodje na druge
sodelavce za dosego zastavljenih ciljev. Vodenje je torej proces med vodjo in tistimi, ki
mu sledijo. Lahko jih poimenujemo tudi sledilci. Nadrejeni torej od svojih ljudi pričakuje
izvedbo oziroma doseganje ciljev, ki si jih je zamislil. Podrejeni pa na drugi strani
pričakujejo tudi doseganje svojih lastnih ambicij. V bistvu lahko o resničnem vodenju
govorimo takrat, ko sta prisotna oba vidika (Rozman in Kovač 2012, 353).

3.2 Modeli vodenja
Novejše raziskave so se od osebnostnih potez vodij oddaljile in dale poudarek k prikazu
obnašanj uspešnih vodij. Pomembni raziskovalni programi o obnašanju vodij so bili
izvedeni na državni univerzi v Ohiu, na michiganski in na teksaški univerzi. V
nadaljevanju bomo predstavili vsako izmed njih ter predstavili še ostale modele
vodenja.
3.2.1 Študija v Ohiu
V raziskavo so bile vključene različne razsežnosti obnašanj vodij. Ugotovitve so
pripeljale do dveh glavnih vrst obnašanj, in sicer upoštevanje in začenjanje. Pri
upoštevanju gre za vodenje, kjer vodja spoštuje svoje podrejene, upošteva njihove
ideje ter s tem zagotavlja medsebojno sodelovanje (Dimovski in Penger 2008, 124).
13

Vodja goji prijateljski odnos, razvija timsko delo, posreduje informacije in deluje v
dobrobit svojih ljudi. Pri začenjanju pa gre za stopnjo, kjer je vodja osredotočen na
naloge. Ponavadi daje svojim podrejenim inštrukcije, poudarja roke za določene cilje in
podaja eksplicitne urnike aktivnosti. Študija je zaključila, da je v večini primerov
najuspešnejši stil vodenja tisti, ki vključuje visoko raven upoštevanja podrejenih skupaj
z visoko ravnijo začenjanja (prav tam).
3.2.2 Michiganske študije
Tovrstne študije so se osredotočile na primerjanje obnašanj učinkovitih in neučinkovitih
vodij. Študija je pokazala dva stila vodenja, in sicer usmerjenost k sodelavcem in
usmerjenost k rezultatom. Kot najbolj učinkoviti so se izkazali tisti vodje, ki so usmerili
delo na človeške potrebe svojih ljudi, z namenom, da se doseže učinkovita delovna
skupina z visokimi cilji. Manj učinkoviti vodje so se v osnovi manj ukvarjali s človeškimi
potrebami in niso toliko skrbeli za nizke stroške, izvršitev dela v roku in učinkovitost
dela (prav tam).
3.2.3 Vodstvena mreža
Kombinaciji prej omenjenih modelov sta pripeljali do tako imenovane vodstvene
mreže. Ta model skuša najti ravnovesje med prej omenjenima modeloma in med
drugim opisuje pet različnih vrst vodenja, ki so sestavljeni iz različnih deležev pozornosti
vodje, bodisi k proizvodnji ali k ljudem. Te so: timski management, management
podeželskega kluba, management avtoriteta-privolitev, management srednje poti in
osiromašen management (Dimovski in Penger 2008, 124-125).
3.2.4 Fiedlerjeva kontingenčna teorija
Situacijska teorija Freda Fiedlerja je zbudila pozornost s tem, kako povezati stile
vodenja s situacijo, v kateri se organizacija nahaja. Iz tega sledi, da je za vsako situacijo
potrebno poiskati ustreznega managerja. Temelji na tem, da je vodja usmerjen v
odnose skrbi za ljudi. Fiedler je ločeval dva načina vodenja, in sicer usmerjenost k
nalogam in usmerjenost k zaposlenim. Da bi ugotovil, kateri stil vodenja je najboljši, je v
svoje ugotovitve podal tri spremenljivke: stopnjo dejanske moči vodje, stopnjo
strukturiranosti delovne naloge in kakovost povezave med vodjo in podrejenimi
(Fiedler 1999, 45-52).
3.2.5 Hersey-Blanchardova situacijska teorija
Ta teorija vodenja slovi kot podaljšek vedenjski teoriji. Določa ustrezno obnašanje
managerjev. Bistvo te teorije je v tem, da so si ljudje med seboj različni v stopnji
pripravljenosti. Ljudje z nizko stopnjo pripravljenosti potrebujejo drugačen stil vodenja
na račun manjših sposobnosti kot tisti, ki si lastijo visoko stopnjo pripravljenosti. Slednji
imajo namreč več spretnosti in želje po delu. Ta model vključuje le značilnosti
zaposlenih, ne pa tudi značilnosti vodij. Vodja mora podrejene znati ovrednotiti in
uporabiti potreben stil (Dimovski in Penger 2008, 128).
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3.2.6 Housejev model poti in ciljev
Vodja ima po tej teoriji nalogo, da povečuje motivacijo svojih ljudi do te stopnje, da
dosežejo lastne cilje in cilje organizacije. Vedenje vodje po tem modelu določata dve
sestavini: značilnosti dela in lastnosti zaposlenih. Vodja spodbuja in podpira člane tima
(prav tam).
Ta model loči štiri vrste vodenja (Možina in ostali 2002, 528):
-

izzivalni način
usmerjevalni način
svetovalni način
prijateljski način

Skozi čas so se razvili različni modeli vodenja, ki pa nam predstavljajo osnovo iz katere
so kasneje nastali različni stili vodenja. V nadaljevanju bomo tako pozornost namenili
le-tem.

3.3 Stili vodenja
Vsak vodja je pri svojem delu izpostavljen nenehnemu odločanju. Pri tem se lahko
zanaša sam nase ali pa se posvetuje z drugimi. Nekateri vodje želijo potrditve drugih
oziroma svojih podrejenih, medtem ko nekateri verjamejo, da se lahko vsak najbolje
odloči sam. Sposobnost odločanja je sicer pomembna lastnost vodje, saj mora v svojo
odločitev biti prepričan, tudi če se drugi ne strinjajo. Vendar menimo, da mora vedno
obstajati nek kompromis, saj je z večinskim odločanjem nekako lažje predvideti
pravilnejšo odločitev. Veliko avtorjev opisuje različne stile vodenja, mi pa bomo v
nadaljevanju predstavili najpogostejše.
3.3.1 Vodenje z ukazovanjem
Pri tem vodenju se podrejeni velikokrat počutijo neprijetno, včasih celo uporniško. Gre
za vodenje, kjer je vodja prepričan v svoj prav in daje ukaze brez kompromisov. Za svoje
odločitve ne čuti potrebe po razlaganju svojim podrejenim, pomembno mu je le, da so
zadeve čimprej opravljene. Komunikacija je predvsem enostranska. Kljub temu, da to
vodenje vzbuja neprijetne občutke, je marsikje prisotno. Velikokrat so ostanek starih
hierarhij v organizacijah, ki v svoje poslovanje ne vlagajo sodobnih načinov vodenja.
Niso osredotočeni na obvladovanje konfliktov, potrebe delavcev, pogajanja in čustveno
inteligenco. Se pa vodenje z ukazovanjem izkaže zelo uspešno v kriznih časih, še
posebej, ko je na nek dogodek potrebno reagirati hitro in brez pomislekov. Takrat zna ta
stil delovati celo motivacijsko, vendar resnično v zmernih odmerkih (Račnik 2010, 39).
3.3.2 Mentorsko vodenje
Vodja, ki uporablja mentorsko vodenje, deluje predvsem kot svetovalec. Svojim ljudem
pomaga pri njihovem razvoju in jim svetuje pri delu. Dobro pozna cilje in vrednote
svojih podrejenih in jim pomaga razvijati njihove sposobnosti (Račnik 2010, 42).
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Zna prepoznati šibke točke vsakega posameznika in mu pomaga, da svoje
pomanjkljivosti izboljša. Vodja, ki je obenem mentor, spodbuja zaposlene, da si
postavijo dolgoročne cilje. Načelo tega sloga je, da posameznik krepi tisto področje, ki
mu je všeč. Vodja mu nato postavi izzive, ki so malenkost nad sposobnostmi
posameznika, s čemer mu omogoči nenehen razvoj. Pripravljen je tudi sprejeti kritike
ali pohvale. Mentorski način vodenja ne poseduje pretiranega nadzora nad
zaposlenimi, saj bi se z njim spodkopala njihova samozavest, kar bi verjetno pripeljalo
do manjše storilnosti. Pri vsem tem je značilna odprta in spoštljiva komunikacija v vseh
smereh. Ta stil je primeren v organizacijah, kjer so zaposleni visoko motivirani za svoj
razvoj (prav tam).
3.3.3 Demokratično vodenje
Kot pove že sama beseda, je pri tem načinu vodenja potrebno sodelovanje in ekipno
delo. Vodja, ki svoje podrejene vodi demokratično, obvlada tehnike sodelovanja in se
poistoveti s svojimi člani ter jim zna prisluhniti. S tem poveča njihovo učinkovitost pri
delu. Ker so ljudje vključeni pri odločitvah, se počutijo koristne, zaradi česar so bolj
produktivni pri ustvarjanju novih zamisli. Počutijo se sprejete in so drug z drugim
odkriti. Komunikacija temelji na obojestranski ravni, kar se kaže tudi v procesu
odločanja. Na nek način so podrejeni enakopravni s tovrstno vodjo, saj vodja odločitve
sprejema z aktivnim sodelovanjem svojih podrejenih. S tem raste pripadnost podjetju
in se ustvarja pozitivna klima. Seveda ima tudi ta stil svoje pomanjkljivosti, ki se
največkrat kažejo v nestrinjanju vseh udeležencev. Posledica je, da se lahko v nedogled
premlevajo iste stvari, kar tudi vpliva na odlaganje pomembnih odločitev. Ko je
organizacija v težavah, nima smisla posegati po doseganju soglasja, saj takšni dogodki
zahtevajo takojšnje ukrepanje (Račnik 2010, 40).
3.3.4 Karizmatično vodenje
Zelo redko se zgodi, da je kakšen vodja karizmatičen. Vendar je tudi to mogoče. Pri tej
obliki vodenja gre za način, da podrejeni svojo vodjo dojemajo kot nekaj več, ne le kot
svojega nadrejenega. Izražajo poseben način komunikacije in znajo dobro predstaviti
svoje namene. Poleg delegiranja nalog namreč nedvomno verjamejo v njegove
odločitve, saj pri njih zbuja močne emocije in identifikacijo z vodjem. Ljudje se zaradi
močnega zaupanja še dodatno potrudijo pri delu. Po Hausovi teoriji naj bi karizmatični
vodje imeli veliko potrebo po moči. Imajo izraženo individualnost in prepoznavnost.
Navzven izražajo močno samozavest, motiviranje, prepričanost. Imajo jasno vizijo,
zaradi česar so podvrženi tveganjem. Podrejeni lahko postavljajo cilje organizacije celo
nad svojimi osebnimi. Negativni dejavniki pri karizmatičnih vodjih so to, da lahko
postanejo preveč manipulativni, želijo pretiran nadzor in zanemarjajo podrobnosti
(povzeto po Mestnik Jerina 2011).
3.3.5 Vodenje z narekovanjem tempa
Ta način se uporablja predvsem v tehničnih panogah, med zelo usposobljenimi člani z
visoko motivacijo. Vodje, ki pričakujejo od svojih podrejenih odličnost in so zanjo tudi
sami zgled, se radi poslužujejo tovrstnega vodenja (Račnik 2010, 41).
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Načeloma ta način vodenja prinaša odlične rezultate, predvsem v delovnih skupinah.
Delo je ponavadi opravljeno ravno ob pravem času. Člani zelo dobro poznajo svojo
vlogo v organizaciji, cenijo vrednote le-te in so zelo samoiniciativni. Smiselno ga je
uporabiti, kadar mora biti delo končano v kratkem roku. Potrebna je previdnost s strani
voditelja, saj se lahko zaposleni hitro počutijo pod prevelikim pritiskom. Zmeren in
občasen pritisk daje ljudem potreben zagon, nenehni pritiski pa se lahko obrnejo v
ohromelost članov. Negativni dejavniki se kažejo kot izčrpanost zaposlenih, saj so
venomer na vrhu svojih umskih in psihičnih zmogljivosti, kar se kaže tudi v povečanju
konfliktov tako v skupini kot tudi doma. Vodja od svojih podrejenih pričakuje lojalnost,
visoko motivacijo in osredotočenost na cilj. Ljudje tovrstno vodjo načeloma spoštujejo
(prav tam).
3.3.6 Avtentično vodenje
Avtentični vodja je tisti, ki ima razvito čustveno inteligenco pred tehničnim znanjem.
Ima sposobnost motivirati ljudi s svojo karizmo, poleg tega pa ima močno vizijo
podjetja. Delujejo na način, da najprej motivirajo ljudi in oblikujejo zaupanje. Gre za
način vodenja, ki omogoča hitro rast podjetja. Ključnega pomena je dobro poznavanje
samega sebe in pozitiven pristop k reševanju problemov. Vodja se osebno identificira z
organizacijo in s svojimi podrejenimi. Od drugih stilov vodenja se to razlikuje po tem, da
ne opredeljuje določenega sloga, temveč v ospredje postavlja osebnost vodje. Le-ta je
močno povezan s svojo notranjostjo, svojimi čustvi, načeli in želi opolnomočiti ljudi
(povzeto po Podkrajšek 2014).
3.3.7 Transakcijsko vodenje
Tovrstno vodenje se osredotoča na razčiščevanje ciljev, nagrad in pričakovanj. Če
zaposleni dobro opravlja svoje delo, bo za to tudi prejel različne ugodnosti. Vodja deluje
predvsem na načinu nagrajevanja. Najpogosteje se uporablja takrat, ko vodja upravlja s
posledicami opravljenega dela, lahko gre za nagrajevanje ali kaznovanje. V ospredju je
samo interes sledilcev. Vodja pogostokrat zaradi velike obremenjenosti spregleda
začetne znake težav in ukrepa šele, ko problem pride na dan. Še preden se reši en
problem, se lahko pojavi že nov. Zaradi hitrega ukrepanja in začasnih rešitev gre
predvsem za odpravljanje posledic in ne vzrokov, zato se problemi pojavljajo vedno
znova na različnih mestih. V določenih situacijah je tak način sicer nujen, še posebej, če
so stroški napačnih potez veliki. Pogosto podrejeni ne vedo natančno kakšne so njihove
naloge in tako delujejo na podlagi svojih prepričanj, ki so pogosto drugačna od njihove
vodje (Kramar Zupan 2009, 140-141).
3.3.8 Transformacijsko vodenje
Pri tem vodenju smo priča spodbujanju zaposlenih k moralnim vrednotam in izbranim
idealom, ki jih motivirajo za reševanje problemov pri delu. Vodja ne vpliva le na razum,
temveč tudi na srce podrejenega. Vodja predstavlja inspiracijo zaposlenim. Takšni vodje
svoje sledilce izzivajo, da dosežejo čim več. Gre za mogočne, karizmatične osebe, ki si s
svojim delom pridobijo zaupanje zaposlenih. Vendar obstaja razlika med karizmatičnim
in transformacijskim vodenje (Kramar Zupan 2009, 142-144).
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Prvi želi biti v središču pozornosti, zato pozornost usmerja nase in ne toliko na končni
cilj. Drugi pa pozornost sledilcev usmerja stran od sebe, pogosto stopi v ozadje in slavo
deli z vsemi člani skupine. Takšne vodje si prizadevajo za korist zaposlenih. Pogosto
navdihujejo svojo skupino, eksperimentirajo z novimi načini delovanja, jih spodbujajo in
vodijo z lastnim primerom. Za svoje sledilce so vzor. Cilj takšnega vodenja je preobraziti
svoje ljudi, jih spremeniti v umu in srcu ter poglobiti pogled v vizijo v skladu z
vrednotami (prav tam). Kavčič (1991, 229) trdi, da transformacijski vodja deluje na
podlagi lastne karizme, inspiracije, intelektualne stimulacije in na podlagi upoštevanja
vsakega posameznika.
Zaenkrat smo spoznali različne načine vodenja. Prav je, da vsak vodja najde svoj stil, ali
tudi kombinacijo ter v skladu s svojimi načeli in vrednotami deluje v dani situaciji. Ker
samo vodenje ne predstavlja takšnega izziva, menimo, da je še bolj pomembno, katere
lastnosti si vodja kot oseba lasti. Zato bomo v nadaljevanju predstavili lastnosti dobrega
vodje, pred tem pa predstavili še njegove kompetence.

3.4 Kompetence vodje
Predhodno smo opisali že kompetence managerja. Ampak ker razlikujemo managerja in
vodjo, bomo v nadaljevanju opisali tudi kompetence vodje. Avtorji razlike med njima
iščejo predvsem v obnašanju in lastnostih. Zupan in Kaše (2003, 104-105) trdita, da je
razlika v njunem izvoru moči. Manager ima po njegovih besedah legitimno moč, saj
kaznuje oziroma nagrajuje posameznika, medtem ko ima vodja referenčno in ekspertno
moč. Referenčna moč izhaja iz osebnih lastnosti, medtem ko ekspertna moč poseduje
veliko izkušenj in strokovnega znanja.
Ker smo že spoznali, da vodenje med drugim pomeni vplivati na ljudi, je pomembno, da
ima vodja prirojene in naučene kompetence, s katerimi bo svoje podrejene prepričal o
svojih sposobnostih. V knjigi Zgled vodje je avtor podal sedem dejavnikov, s katerimi
vodje pomembno izboljšajo svoje delo. Pa si jih poglejmo v nadaljevanju (Krause 1997,
9-98):
1.) Samodisciplina: Gre za pomembno lastnost samonadzora, da človek ne prevara
samega sebe, temveč vedno razmišlja kaj in kako počne ter sledi zastavljenim
ciljem. Ne ravna se po trenutnem razpoloženju, ampak ima nadzor nad svojimi
mislimi. Ker je svet poln preizkušenj in ker se situacije nenehno spreminjajo, je
pomembno ostati zvest svojim lastnim načelom.
2.) Namen: Vodja mora imeti dovolj močno željo za uresničitev vizije. Njegova
odločenost vpliva na delovno vnemo in zagnanost podrejenih. Namen se odraža
skozi samodisciplino, zanesljivost in znanje, odsotnost namena pa v
malomarnosti in površnosti.
3.) Dosežek: Vodja svoje rezultate dosega v tej meri, da ti zadovoljujejo potrebe
njegovih podrejenih. Vsakemu vodji so resnična preizkušnja njegova dejanja in
ne besede. Ne sme pretiravati z obljubami o uspehu, saj se lahko hitro izneveri.
Noben uspeh ni možen brez energije, odločnosti in dobre presoje.
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4.) Odgovornost: Vodja sprejema obveznosti, ki so mu bile dodeljene. Za svojimi
rezultati stoji in jih sprejme skupaj s posledicami. Vsak človek dela napake,
vendar je pomembno, da vodja za njih prevzame odgovornost.
5.) Znanje: Predstavlja temelj uspešnega vodenja. Znanje je posledica študija in
izkušenj in vsekakor zaseda pomembno kompetenco uspešnega vodje. Vodja
mora biti sposoben dobre presoje, predvidevanja nevarnosti, načrtovanja ciljev
in si širiti obzorja.
6.) Skladnost: Vodja mora sodelovati s svojimi podrejenimi, saj skupaj tvorijo
sinergijo za doseganje ciljev organizacije. Sinergijo lahko dosega s pomočjo
nagrad in tudi kazni, ki jih bodo njegovi podrejeni sprejeli kot upravičene in
pravične. Skladnost zahteva organizacijo, komunikacijo in sodelovanje.
7.) Zgled: Vodja mora biti zgled svojim podrejenim, saj bo tako dosegel visoko mero
spoštovanja in ga bodo ljudje upoštevali. V svojem pristopu mora delovati
profesionalno, iskreno in ostati dosleden v svojem namenu.
Poleg zgoraj opisanih kompetenc ne smemo pozabiti še na vrsto drugih. Tako po
besedah Mayerja izpostavljamo, da so številne študije, kjer so skušali izluščiti ključne
kompetence uspešnih vodij, pokazale nizko skladnost rezultatov. To je k večjemu le še
en dokaz, da je vodenje kompleksen proces, ki se v vsaki organizaciji in situaciji izkaže
različno. V praksi vsekakor ne moremo mimo naslednjih kompetenc (Mayer 2004):
-

Inteligentnost. Večina vodij je nadpovprečno inteligentnih, prav tako pa lahko
opravljajo več stvari hkrati. Hitro se odzivajo in prilagajajo spremembam.

-

Čustvena stabilnost. Le ta je dobrodošla v stresnih situacijah in je temeljni
dejavnik obrambe proti posledicam delovanja stresa, ki mu je vodja nenehno
izpostavljen. Ta lastnost omogoča, da se vodja precej hitro vrne v nevtralno
čustveno stanje.

-

Pri značaju vodje moramo posebej izpostaviti poštenost, odgovornost in
zanesljivost. S poštenostjo si vodja pridobi zaupanje, odgovornost se kaže v
sprejemanju posledic za svoja dejanja, zanesljivost pa pomeni, da se besede
vodje sprevržejo v dejanja.

-

Ustvarjalnost, ki se kaže kot izvirnost in duhovitost v besedah in dejanjih,
jasnem izražanju in v spodbujanju ustvarjalnega dela podrejenih.

-

Empatija. Gre za naravno danost, ki se je ni moč naučiti. Ta lastnost omogoča
razumevanje stališč drugih oseb in globlji pogled vase, ki pomembno vpliva na
osebnostno zorenje.

-

Pozitivna samopodoba. Človek, ki ima zaupanje vase in v svoja dejanja, je lahko
uspešen vodja. Negativen odnos do samega sebe namreč posredno vpliva na
slabšo naklonjenost do drugih.
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Čustveno inteligentni vodje dobro obvladujejo svoja čustva in se ne ujamejo v zanko
čustev trenutne situacije. Čustvena stanja in dejanja vodij pomembno vplivajo na to,
kako se bodo ljudje počutili in kako učinkovito bodo delali (Goleman in drugi 2002, 3948).
Sposobnost vodij obvladovati razpoloženja in vplivati na razpoloženja drugih je
dejavnik, ki prispeva k uspešnosti organizacije. Vodja mora znati ustvariti navdušenje,
optimizem in strast za delo ter negovati ozračje sodelovanja in zaupanja (prav tam).
Intuicija sodi med vedno bolj cenjene kompetence, saj se nanaša bolj na življenjsko
modrost kot na strokovno znanje. Nevrološke raziskave potrjujejo, da uglašenost lastnih
čustev z dejanji vodi k boljšim odločitvam. Po novem lahko trdimo, da so čustva del
razumnosti in ne njeno nasprotje. V poplavi podatkov se velikokrat zgodi, da je slika o
prihodnosti zamegljena in ravno takrat nam intuicija služi, da se odločimo na podlagi
šestega čuta (Goleman in drugi 2002, 61).
Komunikacija predstavlja vez med vodjo in njegovimi zaposlenimi. Vodja mora biti
odprte narave, biti pripravljen poslušati in govoriti. Komunikacija služi kot orodje za
sporočanje in informiranje, kot tudi za vplivanje in vodenje. Med komunikacijo štejemo
tudi nebesedno komuniciranje, saj vodja s svojimi kretnjami, pogledi oziroma mimiko
obraza prenaša nebesedna sporočila, ki jih podrejeni sprejemajo (Tavčar 2009, 405).
Tudi motiviranje sodi med kompetence brez katerih vodja težko shaja. Nemotivirani
ljudje so namreč lahko še tako sposobni, vendar kljub temu neučinkoviti pri svojem
delu. Če vodja pozna in obvlada motivacijske mehanizme, lahko vpliva na delovanje
svojih podrejenih. Vodja, ki daje svojim ljudem vzgled, ustvarja visoko raven
motiviranosti v organizaciji. Če k temu doda še razne spodbude, lahko doseže zelo
pozitivno vzdušje, ki bo dvignilo elan zaposlenih (Mayer in drugi 2004, 204-206).
Vodja je tudi nosilec visokega energetskega potenciala in dominantnosti, kar
predstavlja notranjo težnjo po spreminjanju statičnega v dinamično. Z visokim
energetskim potencialom vodja močno spodbuja aktivnosti sposobnih ljudi, medtem ko
manj učinkovite ljudi izčrpava. Pri svojem delu mora vodja nastopati odločno in biti
prepričan v svoja dejanja, saj za njih prevzema odgovornost. Odgovornost pa se ne kaže
kot prisila, temveč jo sprejema spontano in razumno (Mayer 2004).

3.5 Lastnosti dobrega vodje
V mnogih organizacijah je vodenje pravzaprav drugo ime za upravljanje. Med bistvene
dejavnosti lahko uvrstimo analiziranje, reševanje težav, postavljanje ciljev, meritve in
podobno. Vendar te dejavnosti, čeprav so pomembne, ne vplivajo na kakovost vodenja.
Zato torej potrebujemo človeka, ki bo dober vodja. Kakšne so lastnosti dobrega vodje?
Biti dober vodja je stvar čustev in občutkov. Povezano je z navdihom, strastjo in željami
(Clemmer 2008, 104).
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Pri dolgoročnem vodenju gre za razvijanje značaja voditelja. Oseba mora razviti značaj,
ki dovoljuje vplivanje na ljudi k soglasnemu namenu, ki za sabo pusti naslednike ali
zapuščino, ki lahko nadaljuje z nalogo, ki je večja od osebe. Nekateri posamezniki so
sicer nadarjeni, kar prispeva k njihovi zmožnosti vodenja, vendar se vodenja lahko tudi
priučimo z disciplino (Scobie 2009, 220).
Ko govorimo o lastnostih uspešnih vodij, je vsekakor pomembna lastnost, da vodja
spoštuje vrednote in da ima visoke etične standarde. Takšni ljudje imajo izostren
občutek za pomembnost poslovne etike in jim lahko popolnoma zaupamo. Pri vodenju
so vzor tudi sami, saj skušajo zastavljene cilje doseči ne glede na to, ali je njihovo delo
plod lastnih zamisli ali tujih. Najboljši vodje si postavijo visoke standarde in se tudi kdaj
zmotijo. Za svoje odločitve prevzemajo odgovornost in se venomer učijo. So tudi dobri
govorniki in poslušalci. Pod pritiskom se znajo prilagoditi in se ne predajo obupu. Zelo
je pomemben tudi pozitiven odnos. Zaznamujejo jih ustvarjalnost, vizija, učinkovito
razporejanje časa in tudi soočanje z neuspehom (Carnegie 2013, 29-36).
Vodja mora biti sposoben na eni strani dosegati zastavljene organizacijske cilje. To
pomeni, da na podlagi poznavanja sodelavcev in situacije mednje učinkovito razdeljuje
naloge. Pri tem mora seveda poznati pristojnosti vsake naloge in vedeti, kako delegirati
odgovornosti zaposlenih za posamezno funkcijo. Na voljo mora imeti dovolj časa za
usposabljanje sodelavcev, saj s tem pripomore k bolj učinkovitemu in uspešnemu
izvajanju delovnih nalog. Na drugi strani pa je zaželeno, da zna vodja kljub naporom
ustvariti dobro vzdušje v podjetju in poleg tega poskrbeti še za zadovoljstvo zaposlenih
(Horvat 2010, 12).
S pomočjo veščin uspešnega komuniciranja hitro in učinkovito rešuje morebitne
konflikte med zaposlenimi ter spodbuja pristne odnose, ki temeljijo na zaupanju. Da bo
pa delo opravljeno kar se da uspešno, mora vodja tudi obvladati različne pristope
motiviranja zaposlenih k delu, hkrati pa vzpostavljati učinkovit sistem njihove kontrole
(prav tam).
Pomembno je dejstvo, da ima vodja zelo dobro vizijo razvoja same organizacije in da se
zna osredotočiti na prihodnost. Pozitivna lastnost vodje je sposobnost navduševanja in
motiviranja svojih podrejenih. Ti bodo namreč sledili in zaupali vodji, ki je pozitiven,
dinamičen in spodbujajoč. V njem bodo videli osebo, ki prinaša rešitve. Seveda pa mora
dobri vodja obvladati tudi managerske sposobnosti, kamor spadata tudi zmožnost
kompleksnega reševanja problemov in veščine pogajanja (Hočevar in ostali 2003, 130137).
V današnjem nepredvidljivem okolju mora vodja v veliki meri razviti medosebne,
tehnične in komunikacijske spretnosti, prav tako pa ne sme zanemarjati ostalih veščin
voditelja, kot so delitev moči, dobra intuicija, sposobnost različnega načina dela in
podobno. Da lahko v globalnem okolju učinkovito vodi, se mora dobro motivirati za
delo, imeti mora željo po izražanju vodstvene moči in po usmerjanju svojih ljudi.
Smiselno je, da se ob vsem tem tudi vodja sam nenehno spreminja, raste in razvija
osebne lastnosti, ki dolgoročno doprinesejo k boljšemu delu zaposlenih in s tem
posredno k doseganju večjih ciljev organizacije (Turner 2004, 17-21).
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Po besedah Trevnove (2001, 156-157) večina strokovnjakov poudarja, da je seznam
želenih značilnosti vodje moč strniti na šest osebnostnih lastnosti uspešne vodje, ki jih
navajamo v nadaljevanju:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Inteligenca. Sem vključujemo široko obzorje znanja, ki vključuje tudi
vizionarstvo, ustvarjalnost, sposobnost predvidevanja prihodnjih dogodkov in
iznajdljivost v neznanem okolju.
Odprtost. Z odprtostjo kaže svoje interes za iskanje novih povezav v okolju in
njihovo vzdrževanje. Ekstrovertirani ljudje se počutijo dobro, ko so obdani s
skupino, vendar ima prevelika odprtost tudi nekaj slabih učinkov. Med slabe
vključujemo podcenjevanje in oviranje ljudi ter vsiljivost.
Dominantnost. Dojemamo ga kot samozavestno vedenje s pravo mero izražanja
moči. Vključuje tudi težnjo po prestižu in po doseganju vodilnega mesta v
izbrani skupini. Včasih je vključena tudi ukazovalnost in kruto vedenje.
Samozavest in zanesljivost. Gre za zaupanje v lastna dejanja in svoje odločitve.
Tudi skupina ga mora dojemati kot trdnega in zaupanja vrednega.
Iniciativnost. V to lastnost štejemo sposobnosti za spremembo dogodkov in z
njimi povezanimi akcijami. V odločilnih trenutkih je pomembna odločnost in
pripravljenost na prevzemanje odgovornosti za svoje odločitve.
Fleksibilnost. V nepredvidljivih situacijah morajo vodje biti sposobne na novo
prilagajanje ciljem, metodam, stališčem in sredstvom.

Tudi Rozman (2010, 37) navaja lastnosti dobre vodje: spoštljiv, pravičen, zanesljiv,
spodbujajoč, pozitiven, odločen, sodelujoč, dinamičen, komunikativen, razgledan,
usmerjen v prihodnost, motiviran, prilagodljiv, iznajdljiv, človeški, dostopen.
Med pomembnejše osebnostne lastnosti vodij strokovnjaki prištevajo tudi visoko
stopnjo energičnosti. Skupni so v besedah, da vodje tempo ne sme izčrpavati in da se
morajo počutiti dobro v delu z kompleksnimi, nestabilnimi in nepredvidljivimi pogoji. V
praksi je težje najti takšne ljudi, pri katerih je v idealni meri vsebovanih vseh sedem
omenjenih lastnosti. Nekateri sicer imajo več teh lastnosti, ampak to še vedno ni
zagotovilo, da bodo uspešni vodje. Ključnega pomena za uspešno reševanje izrecno
določene poslovne situacije je namreč sestav teh lastnosti (Treven 2001, 157).
Vodja se mora zavedati tudi svoje družbene odgovornosti, saj ima s svojimi dejanji
posreden pozitiven ali negativen vpliv tudi na razvoj življenja njihovih družin.
Ozaveščen vodja razume, da je vse minljivo, da nekaterih dogodkov enostavno ne gre
predvideti in da je želja po nadzoru vseh procesov pogosto le iluzija. Ta premik v zavesti
je ponavadi zelo težak, saj želijo vodje velikokrat imeti popolni nadzor. Vendar se mora
zavedati, da s pretiranim vmešavanjem odvzema priložnosti za učenje in razvoj svojih
podrejenih. Zato je pomembno, da se zna vodja postaviti v vlogo opazovalca kot celote
in daje usmeritve le takrat, ko so ogroženi zastavljeni cilji (Klopčič 2015, 201).
Vodja ceni in razvija svoje sposobnosti, saj se zaveda pomena samoobvladovanja. V
danih situacijah je potrebno nadzorovati samega sebe, svoje misli in reakcije in izbirati
aktivnosti, ki so skladne z našimi vrednotami ter prilagojene v danem času (prav tam).
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Čustva mu sicer narekujejo, kako zunanje spremembe vplivajo nanj, vendar pa se ne
prepusti avtomatskemu delovanju čustev, temveč izbira svoj odziv. S svojim vedenjem
namreč vpliva na soljudi (prav tam).
Močni in uspešni vodje praviloma uspešno prestanejo proces osebnostnega razvoja,
učenja in dozorevanja, s tem pa se naučijo razmišljati o sebi in izrabiti vse notranje
potenciale, s čemer krepijo svojo vodstveno sposobnost. S prepoznavanjem
osebnostnih značilnosti vodja lažje opogumlja zaposlene, da mu sledijo. Potrebno je
veliko spretnosti, znanj, izkušenj in notranje moči, da se lahko vodja povzpne na
najvišjo vodstveno raven v organizaciji. Vsaka višja stopnja sledi iz prejšnje in vsebuje
vsa njena znanja. Večino teh sposobnosti se vodja priuči skozi življenje, nekaj spretnosti
pa pridobi z rojstvom (Horvat 2010, 18).

3.6 Razlike med ženskim in moškim vodenjem
Dolga stoletja, ko je vodenje veljalo izključno za področje delovanja in ustvarjanja
moških, ni nihče pomislil na to, da bi se tudi ženske lahko pokazale v vlogi vodje. Sedaj
pa se najdejo avtorji, ki trdijo, da bi naj bile ženske zaradi svojih lastnosti celo bolj
primerne za vodenje kot moški (Gantar 2007, 28). V praksi je veliko nasprotujočih si
mnenj o tem, kdo je primernejši, vendar je naša naloga predstaviti le razlike v ženskem
in moškem stilu vodenja.
Če se najprej osredotočimo na spol, moramo poudariti, da se ženske in moški v osnovi
razlikujejo tako po biološkem spolu kot tudi po družbenih značilnostih. Poleg zunanjega
videza se torej razlikujejo tudi po razlikah v občutenju, doživljanju in čustvovanju.
Zaradi različne vzgoje, miselnih procesov, vrednot in kulture so se skozi čas oblikovala
različna pričakovanja oziroma prepričanja, ki ločujejo tipično ženske in moške vzorce
vedenja oziroma značilnosti (Prijon 2012, 62-66).
Ženske bi tako naj med drugim delovale bolj čustveno, bile manj zgovorne, skromne in
subjektivne. Za moške pa velja prepričanje, da mora biti močen, sposoben, tekmovalen,
dinamičen. Njihova samozavest bi se naj krepila ob pomoči nežnejšemu spolu. Ženskam
pripisujejo tudi več topline, razumevanja, medtem ko se za moškega smatrajo lastnosti
kot so racionalnost, agresivnost, dominantnost, vodenje. Moški naj bi se manj zanašali
na druge, nagnjeni so k individualizmu, se hitreje in lažje odločajo in delujejo bolj
direktno. Ženske na drugi strani so bolj altruistične, predane, sočutne, pripravljene
pomagati, skrbijo za druge in izkazujejo nežnost (Prijon 2012, 62-66).
Velikokrat je prevladovalo prepričanje, da je moški stil vodenja najučinkovitejši, saj naj
bi za optimalno vodenje bile potrebne karakteristike, ki so značilne za moške. Mednje
uvrščamo agresivnost, tekmovalnost, individualizem, avtoritarnost, ukazovanje in
kontrolo, samouresničevanje in odločnost, delovno orientiranost in podobno. To se
kaže tudi pri vodenju in prevzemanju odgovornosti pri samem delu (Linehan 2001, 95).
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Za moški stil vodenja je značilen tudi strog in izrazito odločen pristop do problemov,
analitična sposobnost za abstraktno razmišljanje, tvegano načrtovanje, sposobnost
odriniti osebna čustva v interesu uspešnega opravljanja nalog ter kognitivna premoč pri
izbiranju (prav tam).
Tako so moški zadovoljni s hierarhično zasnovano organizacijsko strukturo in si želijo na
vrhu organizacije ostati sami, saj se bojijo ogroženosti in konkurence. Ženske pa so bolj
naklonjene mrežno zasnovanim organizacijami, si prizadevajo biti v središču in tako
zmanjšati občutek izoliranosti. So bolj naklonjene sodelovanju, usposabljajo delavce, in
poudarjajo medosebne odnose (Suhadolnik 2006, 27).
Moški naj bi bili močnejši vodje, bolj neizprosni, medtem, ko bi naj ženske v tej vlogi
bile preveč popustljive in neodločne. Vir razlik med spoloma nekako razvijamo že v
otroštvu, saj dečki ponavadi želijo zmagovati, medtem ko deklice strmijo že k samemu
sodelovanju in k rasti dobrih odnosov (Miličnik 2011, 42).
Ženskam na vodilnih položajih ne uspeva zaradi popustljivosti ali neodločnosti, ampak
zaradi načina, kjer izpostavijo svoje izkušnje kot ženske. Ženske, za razliko od moških,
naj bi same sebe dojemale kot voditeljice (prav tam).
Ženske so že po naravi tako rekoč večopravilne. Tako so znanstveniki tudi potrdili, da se
pri komunikaciji pri ženskah sproži več možganskih centrov v nasprotju z moškimi.
Ženske skozi komunikacijo ustvarjajo zgodbo, kar posredno vpliva na boljše odnose.
Ženske tudi raje komunicirajo z osebami od katerih se lahko kaj naučijo in ki so različne
od njih (Brečko 2009).
Kot prednosti lahko opredelimo tudi večjo kreativnost, čustveno inteligenco, boljše
upravljanje odnosov in že prej omenjeno zmožnost opravljanja več nalog hkrati. Ženske
zaradi leve, logične hemisfere, ki je bolj povezana z desno hemisfero kot pri moških,
iščejo bolj ustvarjalne rešitve. Ravno to pa je v današnjem času velika prednost.
Medtem ko se moški na stresne situacije odzivajo bolj impulzivno, se ženske obnašajo
drugače. Njihov primarni način reševanja stresnih situacij je negovanje in povezovanje.
Imajo tudi zmožnost večje empatije in čustvene inteligence. Tudi to je v poslovnem
svetu še kako potrebno (Kos 2010).
Ženski stil vodenja temelji na načinu, ki je ovrednoten in prepoznan kot nežnejši. Je bolj
demokratičen in interaktiven. Delujejo bolj v smeri svojih čustev in znajo poskrbeti za
zadovoljstvo zaposlenih, kar izhaja predvsem iz njihove primarne vloge za družino. Na
podlagi prijaznosti in ljubečega pristopa oblikujejo dobre medsebojne odnose in rade
ponujajo pomoč. Obravnavane so kot zastopnice sprememb, vzpostavljajo
nehierarhično ureditev, izbirajo prave ljudi za prave položaje, zaposlene motivirajo in z
njimi delijo skupno vizijo. Zaposlenim so ves čas na voljo in tudi več časa namenijo
zbiranju podatkov in iskanju rešitev. Ženske vodje imajo nemalokrat različna etična
prepričanja, so odgovorne in dobro obvladujejo konflikte (Suhadolnik 2006, 26).
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Ženske imajo sposobnost, da zaposlene motivirajo na način, kjer moč in razvoj izvirata
iz njihovega karakterja, zaposlene pa na pravo pot pripeljejo s svojo karizmatičnostjo,
delovno vnemo ter s primernim vzdrževanjem stikov. Ženski stil vodenja potemtakem
temelji na povezovanju z ljudmi na pozitiven način. Na splošno so ženske bolj nagnjene
k sodelovanju in podpori. Organizacije, ki so odprte novim pristopom ali stilom
vodenja, so bolj fleksibilne v hitro spreminjajočem se okolju (Miličnik 2011, 42).
Med drugim je Kanjuo Mrčela (Mrčela 2001, 40-44) pojasnila, da so v sodobnem
managementu vse bolj zaželeni moški, ki upravljajo z ženskim stilom vodenja. Manager
torej začne uporabljati nove, sodobne, mehke in participativne prijeme, ki so v osnovi
ženske kompetence. Nasprotno pa se s porastom žensk na vodilnih položajih v
nekaterih večjih podjetjih poslužujejo pričakovanj, da bodo vodile po moškem stilu.
Konec koncev pa je pri vodenju pomemben le rezultat. Povzamemo lahko, da so si
managerji, tako ženski kot moški, v svojem vodenju podobni vsaj v karizmi, ki jo
predajajo organizaciji.

3.7 Atributi ženskega vodenja
Lastnosti ženskega vodenja postajajo dandanes vse bolj cenjene in iskane. Če je včasih
za red in disciplino veljala pretežno diktatorska vloga moškega na čelu organizacije, je
to danes vse prej kot zaželeno. Potreba po spoštovanju zaposlenih, cenjenost dela in
predvsem pozitivna atmosfera v organizaciji so dejavniki, ki so nujno potrebni za
dolgoročno uspešno poslovanje. Zato danes ženske kvalitete pridobivajo na vrednosti in
s tem ustvarjajo nov vidik poslovanja (Brumec 2006).
Zgrešeno je misliti, da ženskam na vodilnih položajih uspeva zaradi posnemanja moških
lastnosti. Ženske namreč delujejo na način, s katerim izpostavijo svoje izkušnje iz svoje
kože. Komunikacijske veščine so zelo pomembne za vzdrževanje in organizacijo dela.
Način povezave med levo in desno hemisfero in zato specifična organiziranost
možganov pri ženskah se tako izraža v boljši verbalni komunikaciji, hitrejši percepciji in
zaznavi, večji sprejemljivosti za neverbalno komunikacijo, boljši zaznavi mimike obraza,
tona glasu in načina, kako ljudje gledajo drug na drugega. Večja je tudi sposobnost
intuicije, podzavestna sposobnost predvideti možnosti in videti globalno sliko iz
perspektive lokalne situacije. Ženska komunikacija je intimna, kar omogoča nastajanje
prijateljstva in zmanjševanje vtisa superiornosti. Na žalost pa zaradi stereotipov za
ženske pri dosegu voditeljske funkcije veljajo dvakrat višji standardi kakor pri moških.
Kljub temu pa ne gre za vprašanje, ali so ženske primerne voditeljice (EnaA 2013).
Ženske imajo poleg dobrih pogajalskih lastnosti tudi zelo razvito vztrajnost in so zmožne
predlagati več možnih alternativ. Znajo trdo poprijeti za delo doma, v poslu pa izražajo
posebno zmožnost, ki jih naredi nepremagljive. Ogromno časa namenijo za neutrudno
delo in za dosego svojih ciljev. So tudi odlične administratorke. Njihova sposobnost biti
realne in natančne jim daje izjemno sposobnost pri upravljanju proračuna, kar je temelj
vodenja organizacije. Kot že rečeno, imajo naravno težnjo po komunikaciji in so
nedvomno najboljše prodajalke (Žagar 2011, 26).
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Poleg svoje karizmatičnosti, zgovornosti in nežnosti se nikoli ne vdajo. Ravnajo
previdnejše kot moški. Pri odločanju dlje časa in globlje razmišljajo o okoliščinah in
dejstvih ter posledično najdejo boljše alternative. To ne pomeni, da nikoli ne tvegajo, le
manj v primerjavi z moškimi, ki radi težijo k preseganju mej (Žagar 2011, 26).
Kot smo že omenili, ženske torej znajo opravljati več stvari hkrati. Da je temu tako, se
lahko zahvalimo predvsem materi naravi, ki je poskrbela, da se pri ženskah pri
komunikaciji sproži več možganskih centrov. Da je komunikacija glavnina pri vodenju pri
ženskah pa priča tudi to, da se ženske želijo od sogovornika kaj naučiti in slišati njegovo
plat zgodbe (Brečko 2009).
Značilnosti, ki so skupne ženskam na vodilnih položajih lahko strnemo v naslednjih
alinejah (Šmuc 2004; povzeto po Brumec 2006):
-

Ženske so doslednejše in temeljitejše pri svojem delu in to pričakujejo tudi od
sodelavcev.
Ženske so že po naravi naravnane k popolnosti, ravnajo bolj odgovorno in bolj
kritično, vendar hkrati prisluhnejo človeškim stiskam.
Ženski stil vodenja je na eni strani nežnejši in bolj razumevajoč kot moški, na
drugi strani pa bolj žilav in vztrajnejši.
Ženske so sicer naravnane k mehkejšemu načinu vodenja, predvsem zaradi
sposobnosti dialoga, spoštovanja in poslušanja vseh sodelavcev v organizaciji.

Veljajo za bolj kreativne, ustvarjalne, se lažje povezujejo v pogovoru in veljajo za
nežnejše. Ravno te kompetence postajajo v današnjem svetu zelo iskane in jih
managerji ocenjujejo kot veliko prednost. Medtem, ko je za moške značilna impulzivna
reakcija, ženske poskušajo ravnati bolj povezovalno in umirjeno. Imajo veliko empatije
in čustvene inteligence, kar jim pomaga, da se v stresnih situacijah bolj primerno
odzovejo in s tem zmanjšajo negativne posledice takrat, ko problemi minejo (Kos 2010).
Na področju vodenja se nekateri avtorji sprašujejo o slabostih ženskega vodenja. Avtor
Kets de Vries, ki se med drugim ukvarja tudi s psihoanalizo, poudarja, da je model
uspešnih ženskih vodij težje prepoznati oziroma posplošiti njihove razlike. Razlog za to
je moč iskati v tem, da so ženske v vlogi vodje časovno manj časa prisotne, poleg tega
pa jih je tudi precej manj kot moških. Poleg tega trdi, da obstajajo dokazi, da ima veliko
uspešnih moških voditeljev podpirajočo mater ter bolj oddaljenega očeta (Kets de Vries
2004, 66).
Kot v vodenju, se razlike med moškim in ženskim spolom pojavljajo tudi drugod. V
nadaljevanju bomo odprli poglavje o neravnovesju spolov, ki se tudi danes kaže kot
negativna plat razlike med moškim in žensko. Četudi, kot smo poudarili, so atributi
ženskega vodenja v današnjem času zaželeni in vedno bolj iskani, pa na žalost obstajajo
neenakosti, ki jih bomo v nadaljevanju podrobneje pogledali.
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4 NERAVNOVESJE SPOLOV V POSLOVNEM SVETU
Neravnovesje med spoloma se kaže na različnih področjih. Kljub temu, da je z zakonom
dandanes zagotovljena enakopravnost, praska kaže drugače. Ker se zaradi neenake
obravnave med spoloma pojavlja nemalo vprašanj, bomo v poglavju ki je pred nami,
osvetlili razlike v plačah za enako opravljeno delo in se dotaknili primerjave izobrazbe
med spoloma. Nadaljevali bomo z razlikami v upokojevanju kot posledica predhodne
delovne dobe ter predstavili materinstvo kot problematiko v sodobnem svetu. Kot
zadnje, bomo nekaj besed namenili še usklajevanju poslovnega in družinskega življenja.

4.1 Enaka plača za enako delo
Plače so izjemno občutljivo družbeno in politično področje tako s socialnega,
ekonomskega kot tudi motivacijskega vidika. Za veliko večino zaposlenih so glavni vir
dohodka, zaradi česar njihova višina pomembno vpliva na življenjski standard in
dostojnost življenja. Razliko v plači ženske in moškega pa najbolj nazorno pokaže
napredek in položaj žensk na trgu dela. Tudi za Slovenijo velja, da ženske v povprečju
zaslužijo manj kot moški, čeprav so bolj izobražene (Poje, Roksandić 2013).
Najprej moramo poudariti, da je razlika v plačilu med spoloma definirana kot
povprečna razlika bruto plačila na uro med moškim in žensko. Zakonu o delovnih
razmerjih na 133. členu veleva, da je delodajalec dolžan za enako delo in za delo enake
vrednosti izplačati enako plačilo delavcem, ne glede na spol(Uradni list RS, št. 42/2002).
V spodnji sliki lahko vidimo razlike v plačilu med spoloma med bruto plačami moških in
žensk v letu 2013 v Sloveniji in Evropi.
Slika 2: Plačna vrzel med moškimi in ženskami

Vir: Europa EU 2013
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Ženske v Evropski uniji v povprečju na uro zaslužijo 16 % manj kot moški. Če pogledamo
sliko, je lepo razvidno, da razlika v plačilu med spoloma po Evropi ni enaka. Največjo
razliko imajo v Estoniji, medtem ko je v Sloveniji najmanjša. Na Poljskem, Italiji,
Hrvaškem, Malti, Luksemburgu in Romuniji je manjša od 10 %, na Madžarskem,
Slovaški, Češki, Nemčiji, Avstriji in Estoniji pa presega 20 %. Čeprav se je povprečna
razlika v plačilu med spoloma v zadnjem desetletju zmanjšala, se v nekaterih državah
pravzaprav povečuje, npr. na Portugalskem. Razlika v plačilu med spoloma obstaja,
čeprav se ženske na vseh ravneh izobraževanja odrežejo bolje od moških. Zanimivo je,
da so razlike v plačah med ženskami in moškimi v Evropski uniji najmanjše prav v
Sloveniji, kjer so ženske v povprečju zaslužile 2,9 odstotka manj kot moški. Kot
zanimivost lahko dodamo, da je leta 2014 povprečna mesečna bruto plača znašala
1,678 € za moškega in 1,589 € za žensko (Europa.eu 2014).
Zakaj je temu tako gre pripisati dejstvu, da imajo Skandinavske države drugačno
zgodovino kot Slovenija. Slovenija je srednjeevropska država in je blizu Balkana, kjer
prevladuje drugačna kultura. Razlike izhajajo tudi iz gospodarskega sistema, saj je v
različnih državah prisotna drugačna oblika kapitalizma. Slovenija je v preteklosti iz
enorazredne družbe prešla v večrazredno. Koliko je to dobro za naše državljane pa bo
pokazal čas. V primerjavi z ostalimi evropskimi državami je Slovenija v dobrem položaju,
saj ženskam omogoča več možnosti kot jih imajo drugod (Morten Huse 2015).
»V zadnjih letih se je razlika v plačilu zmanjšala le za malenkost. Še resneje je, da gre
malenkostno zmanjšanje razlike v zadnjih letih večinoma pripisati gospodarski krizi,
zaradi katere so se zmanjšale plače moških, ne pa boljšemu zaslužku žensk«, je dejala
Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije in komisarka za pravosodje. »Čeprav
je enako plačilo za enako delo eno temeljnih načel EU, se žal še vedno ne odraža v
resničnem življenju žensk v Evropi« (Europa.eu 2014).
Kako ukrepa Evropa? Nekatere države so že sprejele ukrepe za spodbujanje enakega
plačila. Tako je belgijski parlament leta 2012 sprejel zakon, ki podjetjem nalaga, da
vsako drugo leto izvedejo primerjalno analizo plačne strukture. Francoska vlada je
okrepila obstoječe sankcije proti podjetjem z vsaj 50 zaposlenimi, ki ne spoštujejo
obveznosti glede enakosti spolov. Avstrijski zakon o enaki obravnavi od podjetij
zahteva, da pripravljajo poročila o enakem plačilu. Pravila se uvajajo postopno, tako
da jih morajo zdaj upoštevati podjetja z več kot 250, 500 in 1 000 zaposlenimi.
Portugalska resolucija z 8. marca 2013 vključuje ukrepe, ki zagotavljajo in podpirajo
enake možnosti in dosežke žensk in moških na trgu dela, vključno z odpravo razlike v
plačah. Ukrepi vključujejo poročanje o razliki v plačah med spoloma po dejavnostih.
Kje iskati vzroke za razlike? Na razlike vpliva več dejavnikov, mi smo v tem segmentu
osvetlili le najpogostejše (prav tam):


Diskriminacija na delovnem mestu: V nekaterih primerih moški in ženske ne
prejemajo enake plače, čeprav opravljajo enako delo ali delo enake vrednosti.
Vzrok za to je lahko tako imenovana „neposredna diskriminacija“, pri kateri so
ženske preprosto obravnavane manj ugodno kot moški.
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Pojav pa je lahko tudi rezultat politike ali prakse, ki žensk sicer ne diskriminira
namerno, pa vendar privede do tega, da niso obravnavane enako kot moški.
Obe vrsti diskriminacije sta po zakonodaji EU prepovedani, vendar sta žal na
nekaterih delovnih mestih še vedno prisotni.



Različna delovna mesta: ženske in moški opravljajo različna dela ter so pogosto
zaposleni v različnih sektorjih. V sektorju zdravstva predstavljajo ženske 80%
vseh zaposlenih. V sektorjih, kjer so večinoma zaposlene ženske, so plače nižje
kot v sektorjih, kjer prevladujejo moški. Ženske nosijo breme neplačanega dela
in skrbi za otroke, zato so pogosto zaposlene s krajšim delovnim časom. Na
splošno so zaposlene v sektorjih in poklicih, v katerih so delovna mesta
združljiva z njihovimi družinskimi obveznostmi. Zato so ženske pogosteje
zaposlene s krajšim delovnim časom in na slabo plačanih delovnih mestih ter
redkeje zasedajo vodilne položaje.



Plačni sistemi in različne obravnave: na primer v zvezi s poklicnim
napredovanjem in usposabljanjem. Zaradi različnih načinov nagrajevanja
zaposlenih (na primer z dodatki, nadomestili in nagradami za uspešnost) ter
same strukture plačnih sistemov so lahko stopnje plačil za ženske in moške
različne. Ta diskriminacija je pogosto posledica zgodovinskih in kulturnih
dejavnikov, ki vplivajo na način določanja plač. Tako imenovani „stekleni strop“
ženskam preprečuje, da bi se povzpele na najbolje plačane položaje.



Podcenjevanje dela in spretnosti žensk: Spretnosti in kompetence žensk
pogosto niso dovolj cenjene, zlasti v poklicih, kjer prevladujejo ženske. Zaradi
tega so stopnje plačil za ženske nižje. Fizična dela, ki jih večinoma opravljajo
moški, so na primer pogosto ovrednotena bolje od fizičnih del, ki jih opravljajo
ženske. Blagajničarka v supermarketu na primer zasluži manj kot delavec v
skladišču. Kadar ženske predstavljajo večji delež zaposlenih, kar se sicer dogaja v
manjšem številu poklicev, prejemajo nižje plače.



Malo žensk na višjih položajih: konec koncev je pomembno tudi dejstvo, da so v
politiki in gospodarstvu ženske slabo zastopane. Med znanstveniki in inženirji po
vsej Evropi je le ena tretjina žensk. Na vodilnih položajih, zlasti na najvišji ravni,
so ženske slabo zastopane celo v sektorjih, kjer prevladujejo.

4.2 Uspešnost v izobraževanju
Izobrazba danes predstavlja izhodišči dejavnik pri iskanju zaposlitve. Pa čeprav se nam
zdi kot nekaj samoumevnega, na žalost ni bilo vedno tako. Kljub temu, da imamo
trenutno v Evropi bolj kot ne na razpolago veliko možnosti za izobraževanje, je še vedno
moč opaziti nepotrebne razlike med državami kot tudi med moškimi in ženskami.
Osredotočili se bomo predvsem na terciarno, oz. tako imenovano posrednješolsko
izobrazbo, saj v našem delu posvečamo pozornost visoko izobraženim ženskam. Pa si
poglejmo več statistike na to temo.
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Evropska unija si je leta 2010 zadala cilj, da bo do leta 2020 vsaj 40 odstotkov
prebivalcev Evropske unije, med 30. in 34. letom, imelo končano terciarno izobrazbo.
Odstotek oseb s končano terciarno izobrazbo se tako vsako leto nenehno zvišuje, je pa
precej višji pri ženskah kot pri moških. Po sedanjih podatkih ima Litva največji delež
oseb s terciarno izobrazbo, kjer večino le teh predstavljajo ženske. Najnižji odstotek
oseb s terciarno izobrazbo pa ima Italija, ki jo zastopa tudi nizek delež terciarno
izobraženih moških. Na letni ravni se je število visoko izobraženih oseb najbolj povečalo
na Hrvaškem. Največja enakopravnost med spoloma, kar se tiče izobrazbe, je trenutno
v Nemčiji (Žlogar 2015).
Po podatkih iz leta 2014 je imelo je imelo 37,4 odstotka prebivalcev EU, starih med 30
in 34 let, končano terciarno izobrazbo. V primerjavi z letom 2013 je bilo v EU 0,8
odstotne točke več in v primerjavi z letom 2002 14,3 odstotne točke več populacije,
stare med 30 in 34 let, ki je dosegla terciarno izobrazbo. Končano terciarno izobrazbo
ima veliko več žensk kot moških, saj je leta 2014 le-to imelo 42,3 odstotka žensk in 33,6
odstotka moških (prav tam).
Litva se lahko pohvali z 62,7 odstotka terciarno izobraženih žensk, kar je največji delež
terciarno izobraženih žensk med državami EU. Najmanj, 27,2 odstotka pa ima
Romunija. Med državami z največ terciarno izobraženimi moškimi je največji delež z
49,8 odstotka imel Luksemburg, najmanj, z 18,8 odstotka pa Italija. Največjo razliko
med moškimi in ženskami je z razliko 24,5 odstotne točke opaziti v Latviji in najmanjšo,
za 1,2 točke, v Nemčiji. Nemčija je bila edina članica EU, kjer ima končano terciarno
izobrazbo v starostni skupini med 30. in 34. letom manj žensk kot moških (prav tam).
In kakšno je stanje v Sloveniji? Še pred desetimi leti je bilo v Sloveniji manj kot 20 %
ljudi s terciarno izobrazbo, v letu 2014 pa že skoraj 30 %. V zadnjih letih delež terciarno
izobraženih žensk izjemno narašča. Delež žensk s terciarno izobrazbo je bil v Sloveniji v
letu 2014 višji od povprečja Evropske unije, medtem ko je bil delež takšnih moških nižji
od povprečja Evropske unije. Za boljšo predstavo si lahko pogledamo naslednjo sliko.
Slika 3: terciarna izobrazba v Sloveniji

Vir: SURS 2014
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Kot kažejo podatki Statističnega urada RS za leto 2014, je med delovno aktivnimi
osebami 45,2 % žensk in 54,8 % moških. Med tistimi, ki so diplomirali na terciarni
stopnji pa kar 60 % žensk in 40 % moških. Zanimiv je tudi podatek, da med 20
največjimi podjetji, ki kotirajo na borzi, na predsedniških mestih uprav deluje le 10 %
žensk, v članstvu uprav pa 22 % (Uravnoteženost.si 2016).
V poslovnem svetu torej tudi v naši državi prevladujejo predstavniki moškega spola,
kljub temu, da so ženske v povprečju bolje izobražene in da jih ima celo višji delež
kakor moških diplomo ekonomske smeri. Razlogov za takšno nesorazmerje je sicer več,
mednje prištevamo tako osebne kot organizacijske in družbene. Med pomembnejše
razloge prištevamo položaje žensk na delovnih mestih, kjer je napredovanje zelo
omejeno, večjo obremenjenost z gospodinjskim oziroma skrbstvenim delom doma,
organizacijske prakse, ki spodbujajo kariero moških, stereotipne predstave in podobno
(prav tam).

4.3 Razlike v pokojnini
Ker izobrazba, službena pot in posledično upokojitev pomembno vplivajo na kakovost
življenja v starosti, predstavljajo razlike v upokojitvi pomemben predmet obravnave.
Starost prinese poleg splošnega slabšega zdravstvenega stanja tudi druge posledice,
zato je potrebno zavedanje, da delež mesečne pokojnine predstavlja velik faktor k bolj
kvalitetnemu življenjskemu slogu v starosti.
Ženske zaslužijo na uro v povprečju približno 16 odstotkov manj kot moški. Ta nižji
zaslužek je eden od razlogov, ki vplivajo na to, kakšne pravice iz pokojninskega
zavarovanja bodo uživale ženske v prihodnosti. Ta nižji zaslužek morda vpliva tudi na to,
da ženske v starosti pogosteje trpijo revščino v primerjavi z moškimi (Europa.eu 2014).
V Bruslju poudarjajo, da nižja stopnja zaposlenosti pri ženskah vpliva tudi na njihovo
upokojitev in da so razlike v pokojninah med moškimi in ženskami odvisne od trendov
na trgu dela. Največji pomen lahko pripišemo dejstvu, da je v primerjavi z moškimi
manj žensk zaposlenih. Če pa so zaposlene, pa delajo manj ur in posredno manj let. V
povprečju za svoje delo prejemajo tudi nižje plačilo. Pokojninski sistemi pri tem ne
predstavljajo samo popisa preteklih delovnih izkušenj posameznika, vendar pa lahko
zmanjšajo, ponovijo ali celo okrepijo neenakosti med spoloma na trgu dela in pri delitvi
družinskih obveznosti med spoloma (Dnevnik.si 2013).
Opozorili so še, da zakonska zveza in materinstvo povečujeta razlike v pokojninah med
spoloma. Razlike so sicer manjše za samske ženske, čeprav so še vedno velike in v
povprečju znašajo 17 odstotkov. Lahko bi rekli, da podatki apelirajo na "kaznovanje
zaradi materinstva", saj to za matere v skoraj vseh državah članicah pomeni slabše
pokojnine. V večini primerov se ta "kazen" poveča glede na število otrok (prav tam).
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Po podatkih iz leta 2012 so imele ženske v Evropski uniji v povprečju 38 odstotkov nižje
pokojnine kot moški. V Sloveniji ta razlika znaša 24 odstotkov. Najnižjo razliko, 5
odstotkov, so zabeležili v Estoniji in najvišjo v Nemčiji, kjer znaša kar 45 odstotkov
(RTVSlo 2015).
Ponavadi so ženske tiste, ki v večji meri prevzemajo skrbstvene obveznosti v družini,
tako za otroke kot ostarele in se posledično ravno zaradi tega odločajo za prekinitev
dela, skrajšani delovni čas pa tudi za manj odgovorna dela. Vse to se kasneje kaže v
njihovi pokojnini. Zato ne preseneča dejstvo, da je najvišja stopnja tveganja za revščino
ravno pri ženskah nad 75 let. Pri moških je stopnja tveganja revščine približno 9
odstotkov, medtem ko je pri ženskah kar 27 odstotkov. Med mlajšimi upokojenci je
videti nekoliko manjši razkorak v stopnji revščine, kar je mogoče pripisovati plačnim
nesorazmerjem in tudi predčasnemu upokojevanju, zlasti v tranzicijskem obdobju.
Celoten pokojninski sistem in sistemi socialnih zavarovanj temeljijo na pogodbi o
zaposlitvi (RTVSlo 2015).
Spodaj si lahko pogledamo sliko, ki prikazuje stopnjo tveganja revščine med starejšimi,
ki živijo v enočlanskih gospodinjstvih v Sloveniji. Podatki so veljali za leto 2014.
Slika 4: Stopnja tveganja revščine

Vir: SURS 2014
Poleg razlik v ekonomskem smislu pa ženskam veliko preglavic povzroča tudi vprašanje
o materinstvu. Na žalost so velikokrat soočene med izbiro kariere ali otroka. Ker gre za
pomemben vidik glede želje po ustvarjanju družine na eni, in po želji uspešne kariere
na drugi strani, se bomo v nadaljevanju soočili tudi s tem vidikom.

4.4 Materinstvo kot ovira
Izbiranje med starševstvom ali kariero je vprašanje, ki si ga nemalo žensk postavlja na
začetku svoje karierne poti. Odgovor je lahko samo enostranski, tako da so ženske
postavljene pred pomembno vprašanje. Predvsem v obdobju zgodnje odraslosti ženske
menijo, da materinstvo na njihove karierne priložnosti ne vpliva, vendar jih, po
podatkih raziskav, v omenjenem obdobju bolj skrbi vpliv, ki ga bo imelo rojstvo otroka
na njihovo kariero. V zadnjih letih se je odločitev za otroka pomaknila strmo navzgor
glede na starost ženske (Boštjančič 2008).
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Največjo razliko med moškim in ženskim ciklom je moč zaslediti v obdobju med 30. in
40. letom, ko biološka ura ženskam narekuje potrebo po odločitvi za materinstvo in s
tem odločilno vpliva na njihovo nadaljno življenjsko pot. Določene ženske se odločijo le
za kariero in postanejo zelo uspešne na svojem področju. Prav tako pa vedno več žensk
načrtuje nosečnost v začetku tridesetih let ali več, ko si ustvarijo stabilni delovni
položaj (prav tam).
Če osvetlimo pogled zadnjih petdesetih let, ostaja delitev dela med ženskami in
moškimi v zasebnem življenju izrazito asimetrična. Ženske namreč še vedno opravljajo
večino domačega dela. V Sloveniji je delovna aktivnost žensk nad evropskim
povprečjem, vloge v zvezi z gospodinjskim delom in skrbnostjo doma pa zelo
tradicionalne. Ženske oskrbi za družino namenijo namreč skoraj dvakrat toliko časa kot
moški. Tako se pojavlja problem usklajevanja kariere in družinskega življenja. Zaradi
tega se nekatere ženske odpovejo kariernemu razvoju, saj jim tako ostane več časa za
družino (Uravnotezenost.si 2016).
Ker je v današnjih časih delovno mesto pogosto prirejeno za moškega brez družinskih
obveznosti, obstajajo predpostavke, da ženska z družino tega istega dela ne bo opravila
enako dobro. Zaradi tega obstaja za ženske manj možnosti za uresničevanje svoje
poklicne kariere (Černigoj Sadar 2000).
Vendar se delež žensk, ki z gradnjo svoje kariere prispevajo k boljšemu gospodarstvu v
sodobnih državah vsako leto povečuje. Ženske danes želijo biti neodvisne, samostojne
in želijo svoje sposobnosti uveljaviti kar se da mogoče. Na delovnem mestu pridobivajo
samopotrditev in se trudijo za možnosti napredovanja. Veliko žensk je
preobremenjenih, saj imajo na eni stran skrb za kariero in s tem vsakodnevne naloge
kjer se morajo izkazati, na drugi strani pa jih doma čaka družina, za katero je prav tako
potrebno imeti ogromno volje. Zaradi vprašanja materinstva se podjetje nemalokrat
raje odloči za moškega predstavnika. V veliko primerih pa je tudi tako, da so ženske ob
podpisu pogodbe o zaposlitvi primorane sprejeti odločitev, da vsaj še nekaj let ne bodo
imele otrok. Zato ni nenavadno da število rojstev nenehno upada. Vse več je žensk, ki
se razmeroma pozno odločijo za družino, nekatere pa sploh ne. Skandinavske države z
dostopnostjo vrtcev in posebnimi pogoji za porodniške dopuste sicer dokazujejo, da je
ženska lahko hkrati mati, žena in uspešna poslovna ženska. Nenazadnje se
posameznica sama odloči, katero pot bo izbrala (Škodič 2005).
Če pogledamo še statistične podatke lahko zasledimo, da ženske v Sloveniji za oskrbo
družine porabijo približno 42 ur tedensko, moški pa 28 ur. Največ skrbi in dela z vzgojo
otrok imajo ženske v starostni skupini med 35 in 49 let, največ skrbi za ostarele pa v
starostni skupini od 50 do 65 let. To pomeni, da so zaposlene ženske srednjih let v
največji meri skrbnice družinskih članov. Če ob tem upoštevamo še staranje
prebivalstva, krčenje države blaginje, reze v socialne prejemke, nižanje plač in
pokojnin, omejevanje dostopnosti do javnih storitev, lahko sklepamo, da se bodo v
prihodnje še dodatno krepile potrebe po skrbi v okviru družin, kar pa pomeni dodatno
obremenjenost tistih, ki to delo opravljajo, torej v večji meri ženske (Feministični
manifest 2014).
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Po podatkih raziskav Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je zaradi lažjega
usklajevanja med delom in družino, službo že kdaj zamenjalo kar 31,6 odstotkov žensk
in 14,7 odstotkov moških. Na žalost se velika nesorazmerja kažejo tudi v porazdelitvi
skrbi za pomoči potrebne člane. Podatki o izrabi dopusta za nego in varstvo otroka
predstavljajo ženske več kot 90 odstotkov. O izrabi dopusta za nego bolnega
družinskega člana prav tako v 80 odstotkih dneve izrabijo ženske. Višji je tudi delež
žensk, ki dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva. Dejstvo je, da so to glavne
ovire za neenako sodelovanje žensk na trgu dela, saj vplivajo na pričakovanja
delodajalcev in družbe, da za otroke in dom poskrbijo ženske. Vseeno je razveseljiv
podatek, da večina očetov v Sloveniji izrabi očetovski dopust (Uravnotezenost.si 2016).

4.5 Rojstvo prvega otroka
Da materinstvo v novodobnem življenju predstavlja oviro, smo spoznali v prejšnjem
poglavju. Zaradi vse večje želje žensk po gradnji kariere, se je z leti zvišala tudi
povprečna starost ženske ob rojstvu prvega otroka. Dviganje povprečne starosti je po
navedbah SURS-a v veliki meri povezano z dalj časa trajajočim izobraževanjem. Tako kot
se zvišuje izobrazba vseh žensk, se zvišuje tudi izobrazba mater. Po podatkih
Statističnega urada se torej trend v smeri odlaganja materinstva, poznejših porok in
manjših družin nadaljuje. V zadnjem času so ženske v Sloveniji ob rojstvu prvega otroka
v povprečju stare 29,4 leta. To je približno 5 let več kot v predhodnih desetletjih.
Povečuje se tudi delež žensk, starih med 40 in 49 let, ki sploh niso rodile (SURS 2014).
Slika 5: Starost ženske ob rojstvu prvega otroka v Sloveniji

Vir: SURS 2014
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Podoben trend lahko opazimo tudi v ostalih evropskih državah. Na splošno lahko
trdimo, da je povprečna starost ženske ob prvemu otroku v Evropski uniji okoli 30 let.
Najmlajše mamice lahko najdemo v Estoniji, Madžarski in na Hrvaškem, in sicer okoli 25
let. Najstarejše ženske ob rojstvu prvega otroka so zabeležene v Italiji, kjer je povprečna
starost 30,6 let, sledijo pa ji Španija, Luksemburg in Grčija. V Italiji so prav tako
zabeležili največ mamic, ki so to prvič postale v starosti 40 let in več (Eurostat). Na sliki
v nadaljevanju je prikazana tabela, kjer so zbrani podatki o povprečni starosti žensk v
različnih evropskih državah, in sicer v letu 2003 (zelena) in v letu 2014 (modra).
Slika 6: Starost ženske ob rojstvu prvega otroka v Evropi

Vir: Eurostat
Ne glede na to, kdaj se ženska odloči za materinstvo, je vselej pomembno tudi to, kako
bo uskladila svoj čas s partnerjem in otroci in hkrati poskrbela za doprinos k podjetju
oziroma h gradnji lastne kariere. Tukaj nastopi problem, s katerim se danes sooča
mnogo mater. Govorimo o usklajevanju poslovnega in družinskega življenja, ki mu
bomo več besed namenili v nadaljevanju.

4.6 Usklajevanje poslovnega in družinskega življenja
Z naraščanjem števila žensk na vodilnih položajih se vse bolj srečujemo s problemom,
kako uskladiti poklicno življenje z družinskim. Ker je delo na vodilnih položajih zahtevno
in vključuje veliko delovnih ur, je zelo težko najti ravnovesje. Povsem normalno je tudi,
da se s svojim delom ukvarja veliko žensk tudi zunaj delovnega časa, kar predstavlja še
dodaten mejnik med družino in delom. Nemalokrat se namreč zgodi, da morajo ženske
izbirati med kariero in družino. To nakazuje tudi dejstvo, da je veliko uspešnih,
poslovnih žensk neporočenih ali brez otrok (Kanjuo Mrčela 1996, 94).
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Z vstopom žensk na vodilne položaje so se spremenila tudi pričakovanja družbe. Poleg
tega, da ženske dosegajo veliko več enakopravnosti, se je spremenilo tudi ekonomsko
ravnotežje moči. Seveda v prid ženskam. Moški, ki je predstavljal glavnega »hranilca«
družine, je izpuhtel. Trend zmanjševanja števila otrok v družini je povzročil, da
predstavlja materinstvo, kot smo ga dojemali v preteklem stoletju, le še kratek del
življenjskega obdobja. Ženske se po porodu namreč želijo čimprej vrniti na stare tire in
nadaljevati z gradnjo uspešne kariere. Vendar je po drugi strani ženskam še vedno
ostalo neplačano delo doma, kar z »ekonomskega« vidika pomeni, da so se stroški za
družinsko življenje povečali (Ule in Kruhar 2003, 60).
Raziskava, ki jo je opravila Hewlettova (Hewlett 2001), je v svojem delu prikazala nekaj
dejstev, ki prikazujejo, zakaj je ženskam toliko težje uskladiti kariero in družino:
-

Malo žensk na vodilnih položajih verjame, da lahko ima hkrati uspešno kariero
in družino.
Ženske na visokih položajih imajo manj verjetnosti, da se bodo poročile.
Uspešne ženske so v večjem odstotku brez otrok.
Ženske še vedno prevzemajo glavno vlogo pri družinskih opravilih.
Ženske se po porodu večinoma želijo vrniti na svoje delovno mesto.
Delež ločenih žensk z uspešno kariero je veliko večji.

Do težkega usklajevanja prihaja tudi zato, ker je ženska izpostavljena stresu in
mnogokrat mora hkrati prevzeti vlogo uspešne ženske, žene in matere. Seveda pa so
organizacije pri tem perečem problemu strukturirane na način, da ženskam
onemogočajo opravljanje več nalog hkrati (Mavin 2001, 185).
Za lažje usklajevanje in manjšo obremenjenost žensk skušajo v podjetjih po različnih
evropskih državah doseči z različnimi ukrepi, ki jih naštevamo v nadaljevanju (Ule 2002,
134-136):
-

Vzpostavljanje stika z zaposlenimi v času porodniškega dopusta
Podpora pri varstvu otrok (npr. možnost organiziranega varstva v podjetju)
Enakopraven pristop do fleksibilnejših pogojev tako za moške kot ženske
Način dela, imenovan »job sharing«, ki omogoča da eno delo opravlja več oseb

Za boljše usklajevanje med delom in družino pa lahko ženska poskrbi tudi sama. Med
pomembno dejstvo lahko izpostavimo načrtovanje življenjske kariere s partnerjem.
Podpora in razumevanje partnerja pomembno prispevata k pozitivni sinergiji med
kariero posameznice in zasebnim življenjem, saj se kvaliteta partnerskega odnosa
odraža prav v skupnih ciljih in zaupanju. Vse bolj prihaja v ospredje tudi očetovski
dopust, ki zelo omili zadeve glede varstva otrok. Nekatere ženske se lahko zanesejo na
tovrstno pomoč, spet druge pa za to pri partnerju ne najdejo dovolj razumevanja.
Očetje na delovnem mestu si lahko pridobijo tudi razne olajšave, ki jim omogočajo
fleksibilnejšo razporeditev časa (Černigoj Sadar 2007, 11-22).
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Strinjamo se s Černigoj Sadarjevo (2007), ki meni, da je za iskanje ravnotežja med
delom in družino odgovoren vsak sam, vendar brez sodelovanja okolice to ni mogoče.
Ker gre posameznik skozi različna življenjska obdobja, se temu primerno spreminjajo
tudi prioritete in interesi. Tukaj pride do izraza prilagajanje takšnega življenja svojemu
delu. Iskanje ravnotežja poteka dinamično in ga je potrebno vzpostavljati vedno znova.
Čeprav se tudi moški srečujejo s problemom usklajevanja družine in kariere, ta izziv
mnogo bolj prizadene ženske. Raven stresnega hormona naj bi po koncu delovnega
časa pri ženskah ostala enaka, medtem ko moškim ta raven v domačem okolju upade.
Dolgoročno ženske težko ostajajo pod prevelikim stresom in obremenjenostjo. Pri
iskanju ravnovesja je najpomembneje, da ženska ne pozabi nase in da se zaradi otrok
ne rabi odpovedati svojim poslovnim ciljem. Veliko vlogo pri usklajevanju igra dobra
organizacija časa in s tem postavljanje prioritet (Kovač 2015).
Omeniti velja tudi, da v ospredje prihaja vedno več projektov, s katerimi želijo
organizacije svojim zaposlenim omogočiti lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega
življenja. Tako je tudi v Sloveniji že veliko podjetij, ki so dobila tako imenovan certifikat
Družini prijazno podjetje. Namen je ponuditi fleksibilnejše pogoje in rešitve s strani
delodajalca. Z različnimi ukrepi, kot so možnost za delitev dopusta, pravica do
skrajšanega dela, gibljiv delovni čas, delo na domu itd. prehajamo v prostor
pomembnega napredka v družbi (Hartman in drugi 2015, 6).
Sedaj, ko smo spoznali različna neravnovesja ki se kažejo med spoloma, si lahko lažje
predstavljamo kakšno je trenutno stanje. Pridobili smo dovolj informacij za občutek, kje
in kako se pojavljajo razlike in kako se to kaže v starejših letih na kvaliteti življenja.
Spoznali smo tudi, da je dandanes problem slabše demografske slike Evrope posledica
vprašanja materinstva in da vzrok tega lahko med drugim iščemo v željah posameznic
po gradnji kariere. V nadaljevanju pa bomo spoznali kako se ta želja izraža tudi kot
izboljšanje položaja žensk na vodilnih položajih.
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5 NAPREDEK ŽENSK V POSLOVNEM SVETU
Položaj žensk se vsako leto postopno izboljšuje. Ker je v tej smeri narejenih že veliko
študij, bomo v tem poglavju predstavili širši pogled na to, kako lahko enakovrednejši
delež na vodstvenih položajih vpliva na boljše poslovanje organizacij. Nadaljevali bomo
s predstavitvijo ukrepov, zaradi katerih bi se naj položaj žensk na vodilnih položajih
izboljšal in nato izpostavili uvedbo kvot, ki se je izkazala za pozitivno potezo pri lažjem
napredovanju žensk. Na koncu bomo pregledali dosežek v številkah, torej kako se je
zaradi prej omenjenih faktorjev izboljšala slika žensk na vodilnih položajih.

5.1 Ženske na položajih kot potreba v prihodnosti
Raziskava, ki so jo izvedli na Finskem je pokazala, da je podjetje z žensko na vodilnem
položaju celo bolj dobičkonosno v primerjavi s podobnim podjetjem z moškim na
enakem položaju. Švedska agencija Nutex je prav tako ugotovila povezavo med
enakopravnostjo in dobičkonostnostjo (Mednarodni center za usposabljanje 2008).
Povzamemo lahko, da imajo podjetja z večjim deležem žensk na vodstvenih položajih
boljše finančne rezultate, so uspešnejša v pridobivanju najboljših kadrov, boljša v
razumevanju strank in potreb zaposlenih, bolj pripravljena na izzive demografskih
gibanj in imajo organizacijsko kulturo ter način vodenja, ki bolj ustrezata sodobnim
zahtevam poslovnega okolja. Vse to in še več bo potrebno tudi v prihodnosti. Kar se je v
preteklosti štelo kot nepomembno, sedaj stopa v ospredje. Govorimo seveda o
značajskih lastnostih žensk na vodilnih položajih, ki smo jih že predelali v prejšnjem
poglavju. Pomembno je, da se zavedamo današnjega turbolentnega okolja in da so prav
osebne lastnosti tiste, pri katerih se začne reševanje težav. Le-te namreč omogočajo, da
ženske kot voditeljice prihajajo v ospredje (Šik 2013).
Med drugim je tudi Viviane Reding, podpredsednica Evropske komisije poudarila, da se
morajo ženske začeti bolj uveljavljati. Po njenih besedah smo navedli razloge, zakaj bi
bilo smiselno zaposliti več žensk na vodilnih položajih (Delo 2012):
-

-

-

Večji delež žensk na trgu delovne sile bi prispeval k bolj konkurenčni vlogi
Evrope. S tem bi pozitivno vplivali na dosego cilja Evropske unije na področju
zviševanja stopnje delovne aktivnosti.
Izboljšani poslovni rezultati na račun žensk v upravnih odborih: vedno več študij
namreč navaja ugotovitve, da večji delež žensk na vodilnih položajih pozitivno
vpliva na bilančno stanje v organizacijah.
Uvedbe kvot za doseganje večjega deleža žensk v upravnih odborih se poslužuje
vse več držav članic Evropske unije.
Enakopravna zastopanost spolov dobiva podporo tudi iz evropske javnosti.

Število žensk na vodstvenih položajih vsako leto narašča. Kot kažejo rezultati raziskav,
so se podjetja, ki si na svojih vodstvenih položajih prizadevajo za uravnovešeno število
moških in žensk, izkazala kot najuspešnejša. Gre za podjetja, ki so posledično tudi
strateško bolje pozicionirana (Seier Larsen 2012).
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Tovrstne organizacije dosegajo tudi večjo donosnost na kapital v primerjavi s tistimi, ki
so izključno moška oziroma lahko tudi izključno ženska (Seier Larsen 2012).
Najbolj optimalno poslovanje tako dosežemo z mešanim vodstvom. Kompetence, ki jih
v splošnem posedujejo ženske, oziroma moški, so drugačni in se običajno dobro
dopolnjujejo. V tem najdemo tudi razlog, zakaj se takšna podjetja premaknejo na
uspešnejšo raven poslovanja (Seier Larsen 2012).
Zaradi podanih razlogov je v prihodnosti moč pričakovati večanje števila žensk na
vodstvenih položajih. Med drugim tudi na račun nestabilnega okolja in strmo
naraščajočemu številu izobraženih žensk, ki smo mu priča v zadnjih 5 letih. Številke se
lahkotno kosajo z moškim delom, tudi pri samem doktoratu. Desetletje nazaj smo
mogoče še ločevali tipično ženske oziroma moške poklice, vendar je v tem času
situacija popolnoma drugačna. Ker strogo ločevanje poklicev po spolu izginja, se lahko
že nemalo žensk sooča na vodstvenih položajih informacijske tehnologije in strojništva.
V bodoče lahko predvidevamo, da se bo vloga žene, matere in le občasno zaposlene
ženske kot smo jo poznali prej, popolnoma spremenila in s tem dosegla novo
pojmovanje ženske kot takšne (prav tam).
Dolgoročnim zaposlovalnim trendom v času globalnega osvobajanja recesijskih spon ni
bilo namenjene veliko pozornosti, sedaj pa se čedalje več govori o prednostih in
znanjih, ki bodo ključna za ekonomijo prihodnosti. Revija Forbes namreč poroča o
zanimivem fenomenu, kjer informacijsko tehnologijo nadomešča znanje stabilnih
delovnih mest, se pa na račun avtomatizacije ustvarja čedalje večji primanjkljaj v
osebnih odnosih. Poudarek naj bi bil tako vedno bolj na sposobnostih skrbi za druge, ki
jih računalnik ne zmore. V to štejemo na primer osebni pristop, prijaznost, empatijo in
socialne spretnosti. Veliko žensk je že danes zaposlenih na tovrstnih mestih, potreba po
takšnih sposobnostih pa bo le še rastla. Čeprav je odstotek žensk na najvišjih položajih
še vedno zaskrbljujoče nizek, odstotek žensk v srednjem managementu raste. Ravno na
tem sklopu so še posebej potrebne tipično ženske lastnosti, kot so sodelovanje,
mentorstvo in dobri medosebni odnosi (Govori.se 2016).
Zaradi nestanovitnega in hitro spreminjajočega se delovnega okolja, ženske torej
opravljajo vse več poklicev, ki so včasih veljali za tradicionalno moške. Tako dandanes
ženske vse bolj zasedajo učiteljska, zdravniška in računalniška mesta. Stereotipi o tem,
da se delovna mesta delijo na ženska in moška, je povsem izmaličena. Kajti kljub temu,
da ženske zasedajo ista delovna mesta kot moški, še vedno niso enako plačana. Tudi
temu bo v prihodnosti potrebno posvetiti pozornost (prav tam).
Enakopravnejši delež spolov na vodilnih mestih pa se je v praksi že izkazal pozitivno. Kot
že omenjeno, so razne evropske raziskave pokazale pozitivno korelacijo med spolno
raznolikostjo uprav in delovanjem organizacij (Robnik 2015):
-

Finska podjetja, ki kotirajo na borzi in imajo na najvišjem položaju žensko
predstavnico ali je vsaj polovica članstva uprave ženskih predstavnic, imajo
boljše poslovne rezultate kakor druge organizacije.
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-

-

Francoska podjetja, ki so imela na managerskih položajih največ ženskih
predstavnic, so bila med zadnjo gospodarsko krizo najmanj prizadeta.
Švedska podjetja, ki kotirajo na borzi in imajo v upravah največ ženskih
predstavnic, beležijo boljše rezultate poslovanja v primerjavi z organizacijami,
kjer v upravah prevladujejo moški.
Na Nizozemskem je bila dokazana pozitivna povezanost med prisotnostjo žensk
v upravah in med delovanjem organizacije.
V Španiji je odziv trga vrednostnih papirjev na imenovanje ženskih predstavnic
pozitiven.

Da bi se položaj žensk na vodilnih položajih kar se da izboljšal, ne zadostuje samo
teorija kaj in kako. Zaradi tega so različne države uvedle mnogo ukrepov, s katerimi
bodo v praksi dejansko zvišali možnosti, da se ženske v enakopravnem deležu lahko
povzpnejo na mesta, ki so do zdaj bila na voljo le moškim predstavnikom.

5.2 Ukrepi za povečanje števila žensk na vodilnih položajih
V nadaljevanju bomo predstavili različne ukrepe za povečanje števila žensk na vodilnih
položajih. Izpostavili bomo šestih osnovnih ukrepov, ki so bili podani v okviru Združenja
manager. Ker je velika zasluga glede ukrepov tudi na strani podjetji, so ti ukrepi lahko v
pomoč tudi njim. Pa si jih poglejmo (Blatnik in drugi, 2012):
1. Določitev ciljnega deleža žensk v vodstvu organizacij. Gre za načrtno zastavljen cilj,
ki ga je možno meriti. Za vsako raven v podjetju se določi delež zastopanosti
posameznega spola. Ob tem se bi naj vodila posebna evidenca, iz katere je razvidna
baza podatkov o ženskah, ki si želijo in ki so sposobne napredovati.
2. Izobraževalni programi za ženske. Gre za strokovna izobraževanja in poslovna
druženja, kjer se imajo ženske možnost med seboj spoznati. Izberejo se talentirane
posameznice, katere bo vodstvo dodatno izobraževalo. Gre za spodbujanje
posameznic, ki kažejo talent. Kritična točka pri tem so finančna sredstva.
3. Karierno mentorstvo za ženske. Pri tem ukrepu se pripravi akcijski načrt
mentoriranja v katerem se določijo predvidena, vendar realna pričakovanja.
Pozitivna stran mentorstva je, da se precej olajšajo izkušnje in dostop do znanja.
4. Sponzorstvo. Tako imenovani podporniki omogočajo posameznikom napredovanje
in gradnjo osebnega socialnega kapitala ter promovirajo posameznike v širši okolici.
5. Kadrovanje-od treh kandidatov vsaj ena ženska. Pri tem ukrepu je v ožjem izboru pri
zaposlitvenih razgovorih vključena vsaj ena ženska. Zaradi tega je včasih potrebna
večja angažiranost delodajalca, prav tako pa ni nujno da za vsako delovno mesto
obstajajo kandidati obeh spolov.
6. Spremljanje po učinku. Gre za celovito paleto metodologij, procesov in sistemov, pri
katerih je ključen način ocenjevanja dela zaposlenih. Pomembne so zasluge
posameznika, ki so seveda nagrajene.
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Uravnotežena zastopanost spolov pomeni, da je vsak spol udeležen z najmanj 40 %.
Šele takšna zastopanost pomeni možnost vplivati na odločitve in s tem prispevati k
spremembam. Uravnoteženost spolov je načelo demokracije in pomemben faktor, brez
katerega ni mogoče doseči dejanske enakosti med spoloma. Neizkoriščen izobrazbeni in
delovni potencial žensk je pomemben vir gospodarske in družbene rasti ter razvoja
(Robnik 2015).
Omenjeni ukrepi služijo kot dobra popotnica tako za posameznike kot tudi za podjetja.
Ker se kljub podanim rešitvam podjetja še vedno otepajo žensk na vodilnih položajih iz
različnih razlogov, bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili ukrep, s katerim se
dandanes soočajo po celem svetu in ki se kaže v pozitivnih spremembah.

5.3 Uvedba kvot
Najbolj izpostavljen ukrep v Evropi za večjo zastopanost žensk v poslovnem svetu je
uvedba kvot. Ta ukrep je kot prva država na svetu uvedla Norveška že leta 2003. Tam se
je zgodil tudi največji napredek v številu zastopanosti žensk na vodilnih položajih, saj so
na podlagi tega ukrepa ženske dosegle 40 % upravnih položajev v podjetjih, ki kotirajo
na borzi. Med razloge, zakaj so se kvote na Norveškem pozitivno uveljavile, spada
dejstvo, da je uvedba kvot trajala skoraj deset let. V tem obdobju je bilo dovolj časa za
smiselno uvedbo kot tudi za javno razpravo in medijsko podporo. Uvedene so bile tudi
sankcije, ki v primeru, da podjetje ne upošteva kvot, vodijo v likvidacijo podjetja.
Podjetja torej brez pritiska ne naredijo skoraj nič. Poleg tega pa so na Norveškem uvedli
tudi posebne baze, v katerih so se ženske podjetjem predstavile v najboljši luči, le-ta pa
so na podlagi njihovih življenjepisov izbrala najprimernejše kandidatke. V teh bazah so
bili tudi posebni programi, namenjeni usposabljanju žensk za mesta v upravnih odborih
(Kanjuo Mrčela in ostali, 2015).
Poleg Norveške so obvezne kvote za zasebne delniške družbe v Evropski uniji uvedle še
Španija (2007), Belgija (2011), Francija (2011), Italija (2011), Nizozemska (2011),
Avstrija (2014), Grčija (2014) in Nemčija (2015). Države se sicer razlikujejo glede sankcij
neupoštevanja kvot, vendar je vsem skupen cilj, da se poveča delež žensk na vodilnih
položajih. Tako so na primer v državah, kjer likvidacija podjetja ne predstavlja sankcije,
uveljavili načelo »izpolni ali pojasni«. To pomeni, da morajo podjetja, ki ne dosežejo
predpisanih kvot, pojasniti zakaj jim to ni uspelo. S tem so prisiljena iskati najboljše
kadre in vlagati v karierni razvoj žensk (prav tam).
Uvedba kvot torej zelo pozitivno vpliva na večjo zastopanost žensk, pri tem pa se
pojavljajo tudi druge pozitivne posledice, ki govorijo v prid k zmanjševanju razlik med
spoloma. Tako lahko potrdimo, da se je zaradi kvot izboljšala pravica enakih možnosti,
saj so s to potezo ženske in moški dosegli bolj enakovreden izhodiščni položaj. Kot smo
omenili že predhodno, dosegajo podjetja, kjer imajo ženske večje možnosti
napredovanja in zasedajo vodilna mesta, boljše poslovanje. Veliko je tudi pozitivnega
javnega mnenja. Glede na raziskavo Eurobarometra namreč kar 80 % vprašanih podpira
omenjeno uvedbo zakonodaje, seveda pod pogojem, da se ne daje avtomatične
prednosti enemu ali drugemu spolu (Toni 2014).
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Na drugi strani pa se v Veliki Britaniji in tudi v nekaterih drugih državah pojavljajo
dvomi o uvedbi kvot. Prepričani so namreč, da bi morala imenovanja v upravne odbore
potekati na podlagi potreb podjetij in na podlagi sposobnosti posameznika, ne glede na
spol. Tako poudarjajo, da lahko aktiven pristop podjetij samih veliko hitreje poveča
število žensk na vodilnih položajih (Kanjuo Mrčela in ostali, 2015).
Tako je njihova vlada leta 2011 izdala različna priporočila, kako naj podjetja povečajo
delež žensk obenem pa si lahko sami določijo, koliko žensk želijo imeti na mestih
odločanja. Poleg tega je vlada podjetja pozvala k zavedanju potenciala žensk,
raznolikosti spolov na delovnih mestih in delitev dobre prakse (prav tam).
Kot prikazuje spodnja slika, lahko vidimo, da nekatere države podpirajo kvote, druge
ne. Zanimivo je, da je na primer v Nemčiji več moških kot žensk, ki podpirajo kvote.
Najbolj izražajo podpiranje v Nemčiji, na Madžarskem, Litvi, Sloveniji, najmanj pa so
navdušeni v Estoniji, Latviji in na Slovaškem.
Slika 7: Uvedba kvot, za in proti, po spolu

Vir: Deloitte 2014
Slovenija kvote že upošteva pri vključevanju v Evropski parlament in za lokalne in
državne volitve. Tam se je uvedba kvot pokazala izjemo uspešno, saj smo v zadnjih letih
imeli največ žensk v zgodovini države. Obstaja tudi Uredba za načela uravnotežene
zastopanosti spolov. Le-ta se sicer nanaša na podjetja v državni lasti, so pa vsekakor
košček mozaika k izboljšanju situacije (Toni 2014).
Kljub temu, da se še vedno ukvarjamo s problematiko neenakomerne porazdelitve na
vodilnih položajih, se smernice vključevanja žensk počasi, a vztrajno pomikajo navzgor.
V Sloveniji se lahko pohvalimo tudi s potezo Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, ki je v letu 2013 v sodelovanju z Združenjem manager
izvedlo dvoletni projekt z naslovom Vključi.vse. V sklopu tega projekta gre za več potez,
med drugim za določitev ciljnega deleža žensk v vodstvu podjetij, izobraževalni
programi za ženske in karierni načrt, sponzorstvo, kadrovanje itd. (Kanjuo Mrčela in
ostali 2015).
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Avtorji projekta pozivajo podjetja, da predvidijo nove načine, ki bi ženskam omogočale
večjo udeležbo pri vodenju. V sklopu takšnih projektov lahko omenimo tudi Kodeks
upravljanja javnih delniških družb, Resolucijo o nacionalnem programu za enake
možnosti žensk in moških, že omenjeno Uredbo o kriterijih za upoštevanje načel
uravnoteženosti spolov in podobni dokumenti (Kanjuo Mrčela in ostali 2015).
Spolne kvote se vse bolj uveljavljajo tudi na drugih področjih javnega življenja. Služijo
predvsem kot trden mehanizem za širjenje enakosti spolov na vodstvenih položajih.
Tako kot v Evropi tudi drugje po svetu lahko najdemo primere različnih poskusov
uvajanja kvot, bodisi prostovoljne, obvezujoče ali zakonske. Ravno zaradi tega, ker so se
na področju vodilnih položajev izkazale kot uspešen dejavnik bodo posledice prispevale
k zmanjševanju stereotipov o tem, česar je ženska sposobna oziroma kaj je zanjo
primerno (Antić Gaber in Selišnik, 2014).
Ključen pomen pri uvajanju kvot je izpostavljeno boljše izhodišče za gradnjo kariere pri
ženski kot taki, vendar je pomembno poudariti, da ni vse v številkah. Zgolj simbolna
prisotnost žensk na vodilnih položajih ne pomeni nič. Kvote uporabimo, da bi povečali
enakopravnost. Vsekakor pa si je potrebno prizadevati za ustrezno usposobljene in
zainteresirane ženske. Ženska kot posameznica, mora izkazati dovolj sposobnosti in
predvsem biti bolj samozavestna na svoji poslovni poti. Ženske so namreč preveč
samokritične, zato je dodatna spodbuda ključnega pomena (prav tam).

5.4 Uveljavljanje žensk v številkah
Če primerjamo položaj dvajset let nazaj in danes, lahko rečemo, da je napredek očiten.
Uvedba kvot, urejanje zakonodaje, borba za pravice in enakopravnost, različna
glasovanja, projekti in vsi ostali dejavniki, ki pripomorejo k izgradnji enakopravnejšega
mozaika med spoloma, kažejo svoje sadove.
Za začetek si poglejmo sliko, ki nam prikazuje zastopanost med ženskami in moškimi v
Evropskem parlamentu vse od leta 1979 do 2014.
Slika 8: Delež žensk in moških v Evropskem parlamentu

Vir: European commission 2013
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Kot lahko vidimo, se je delež skozi vsa leta spreminjal. Jasno je, da je zastopanost
moških še vedno prevladujoča, vendar je v primerjavi z letom 1979 situacija zelo
izboljšana v prid ženskam. Enakopravnost spola ni več tako majhna. Leta 2014 je v
Evropskem parlamentu že sedelo 35 % predstavnic ženskega spola.
Pogledamo lahko tudi situacijo v nacionalnih bankah. Sicer nimamo podatkov za več
desetletij nazaj, vendar je napredek opaziti tudi v zadnjem desetletju. Slika v
nadaljevanju nam prikazuje delež žensk v nacionalnih bankah v letih od 2003 do 2013.
Slika 9: Delež žensk v nacionalnih bankah

Vir: European commison 2013
Kot zanimivost lahko pogledamo tudi stanje v upravnem odboru po Evropi. V aprilu
2013 je imelo več kot tri četrtine podjetij vsaj eno žensko v upravnem odboru in nekje
polovica podjetij več kot eno žensko. To prikazuje velik napredek v primerjavi z
oktobrom 2010, ko sta dve tretjini podjetij imeli vsaj eno žensko na ravni uprave in le
ena tretjina podjetij več kot eno žensko predstavnico v upravnem odboru. Vendar
situacija prikazuje tudi dejstvo, da vsako četrto izmed največjih podjetij v EU nima v
upravnem odboru ženske predstavnice (Europa EU 2013).
Slika 10: Delež žensk v upravnih odborih

Vir: European commission 2013
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Nazadnje pa si poglejmo še sliko, kjer je razvidno kolikšen delež direktorskih položajev
zasedajo ženske.
Slika 11: Delež žensk na direktorskih položajih

Vir: Fortune.com
Kot je razvidno iz zgornje slike, je bil dvajset let nazaj delež žensk na vodilnih položajih
minimalen. Skozi več kot desetletje se je položaj žensk na direktorskih položajih večal. V
letu 2014 pa je že bilo moč zaslediti dobrih 5 % ženskih direktorskih položajev.
Po pregledu statističnih podatkov lahko zaključimo, da neravnovesje med spoloma
ostaja pereč problem pri doseganju enakopravnosti spolov, čigar negativne plati izkusijo
predvsem ženske. Kljub vsemu smo uspeli dokazati, da se na vodilnih položajih
vsekakor vedno bolj pojavljajo kot neizkoriščen potencial, predvsem v zahvalo različnim
ukrepom. Sedaj, ko smo spoznali, kako se je spreminjal položaj žensk na vodilnih
položajih v preteklih letih, bomo v naslednjem poglavju posvetili udeležbi žensk na
vodilnih položajih.
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6 UDELEŽBA ŽENSK NA VODILNIH POLOŽAJIH
V prejšnjih poglavjih smo osvetlili različne vidike za napredovanje žensk v poslovnem
svetu in pregledali napredek izpred prejšnjih let do danes. V tem poglavju pa bomo
podali nekaj primerov poslovno uspešnih žensk v Evropi. Ker smo do sedaj veliko
govorili o položaju žensk v Evropi nasploh, se bomo kasneje dotaknili še stanja v
Sloveniji. Na podlagi celotnega dela pa bomo podali ugotovitve in predloge za
izboljšanje.

6.1 Primeri uspešnih žensk v Evropi
Poglejmo si primere uspešnih žensk v praksi, ki so se napram vsem oviram uspele
povzpeti na vodilna mesta v Evropi in ki danes s svojimi sposobnostmi in naučenim
znanjem uspešno kljubujejo viharjem na vodilnih položajih. Ogromno je posameznic, ki
se lahko s svojimi dosežki pokažejo v javnosti in ki predstavljajo pomemben napredek h
gospodarski rasti v Evropi. V vsaki državi jih lahko najdemo precej, ker pa smo omejeni z
besedami, bomo pozornost posvetili nekaterim predstavnicam, ki so v družbi
prepoznane tudi izven svojih rodnih meja.
Angela Merkel. Najbolj odmevno žensko ime tako v Evropi kot tudi po svetu. Že več let
zaporedoma se nahaja na vrhu Forbsovega seznama najvplivnejših žensk. Na svoj
položaj je bila prvič izvoljena leta 2005, pred tremi leti pa je osvojila že tretji mandat.
Pred njo so omenjeno mesto zasedali le moški. Prejšnje službe je opravljala kot zvezna
ministrica za okolje, zvezna ministrica za otroke in mladino ter položaj generalne
sekretarke CDU. (RTVSlo 2015).
Linda Jackson. Vodi avtomobilsko znamko Citroen, kjer ima funkcijo generalne
direktorice. V prejšnjem desetletju je delala na področju financ in prodaje pri MG
Roverju, kasneje pa je postala direktorica omenjenega podjetja v Veliki Britaniji, nato
pa je enako funkcijo prevzela še v Franciji. V zadnjem času se ponovno nahaja v Veliki
Britaniji in na Irskem, saj je prevzela vodenje celotne znamke (Siol.net 2016).
Sophie Vandebroek. Vodja tehnologije Xerox Corporation in predsednica istoimenske
skupine. Odgovorna je za Xerox globalno raziskovalne laboratorije po vsem svetu.
Prejela je že vrsto nagrad. Visoko na položajih se giblje že od leta 2006, odkar je
opravljala službo kot glavni inženir Xeroxa, tehnična svetovalka generalnega direktorja
in direktorsko mesto raziskovalnega centra Xerox. Rojena je v Belgiji (Xerox.com).
Azita Shariati. Vodi švedske in danske poslovalnice multinacionalnega podjetja Sodexo,
ki dosega promet v višini 7,5 milijarde eurov. Do svojega vrha kariere je prišla samo v
devetih letih predanega dela v podjetju. V času vzpona je opravljala dela kot direktorica
prodaje in državna managerka na Švedskem. Je zavzeta zastopnica enakopravnosti
spolov. V svoje podjetje je na managerske položaje vključila 50% žensk, zaradi česar je
bila na Švedskem imenovana za najmočnejšo poslovno žensko (Nordic Business report
2015).
46

Mette Lykke. Nizozemka, ki je precej hitro napredovala v izvršno direktorico svetovno
znane športne blagovne znamke Under Armour. Prav tako je skupaj z dvema
poslovnima partnerjema ustanovila aplikacijo fitnes sledenja Endomondo, ki je v
sedmih letih dosegla 25 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Preden se je povzpela na
vodilne položaje je opravljala delo novinarke in raziskovalke. Je dobitnica inspirativne
nagrade za ženske podjetnice (prav tam).
Carolyn McCall. Britanka, ki se je povzpela na mesto izvršne direktorice letalske družbe
EasyJet. Prejela je že vrsto nagrad za uspešno poslovno žensko, prav tako pa je bila
izglasovana za najbolj občudovanja vredno voditeljico v Veliki Britaniji v svoji stroki. Želi
biti inspiracija drugim ženskam (EasyJet.com).
Ana Botin. Španka, ki je leta 2014 postala izvršna predsednica znane banke Santander.
Je predstavnica že četrte generacije v omenjenem podjetju. Njena prejšnja kariera je
bila kot neizvršna direktorica pri podjetju Coca-Cola. Po izobrazbi je ekonomistka, zaradi
česar je tudi vključena v različna izobraževanja na področju ekonomije oziroma financ.
V letu 2005 je bila na 99. mestu na seznamu 100 najvplivnejših žensk na svetu, v letu
2009 pa že kar na 45. mestu (Forbes.com).
Ewa Kopacz. Poljakinja, ki je v letu 2014 postala premierka. Opisujejo jo kot pomembno
žensko v Evropski uniji, med drugim pa jo je revija Forbes izbrala med 40 najvplivnejših
žensk na svetu v letu 2015. Trenutna političarka je predhodno opravljala delo ministrice
za zdravje , pa tudi delo kot prva maršalka na Poljskem in voditeljica (Forbes.com).

6.2 Primeri uspešnih žensk v Sloveniji
V Sloveniji je število žensk na vodilnih položajih zelo malo. Kljub temu bomo v
nadaljevanju predstavili primere žensk, ki dobro plujejo po morju slovenskega
gospodarstva in so lahko inspiracija za mnoge ženske, ki na tovrstno pot šele prihajajo.
Tanja Skaza. Podjetnica, ki uspešno vodi hitro rastoče podjetje Plastika Skaza. Je
dobitnica nagrade Združenja Manager in Gazele. Leta 2014 je bila izbrana za Fatalko
leta. Zase pravi, da je ambiciozna ženska s trdno vizijo in močnim elanom. Podjetje se
lahko pohvali tudi z nazivom managerkam prijazno podjetje, navdušuje pa tudi
statistika, da je v podjetju 57 % žensk na vodilnih položajih (RTVSlo.si).
Danica Purg. Politologinja, ki je leta 2004 soustanovila kontroverzno politično društvo
Forum 21. Je direktorica in dekanja IEDC-Poslovne šole Bled in predsednica Združenja
za razvoj managementa v Srednji in Vzhodni Evropi, imenovanega CEEMAN. Je tudi
direktorica Evropskega centra za voditeljstvo. Za svoje izjemne dosežke je prejela
mednarodno priznanje Dekan leta 2010. Je tudi avtorica večih knjig (Gorenjci.si).
Sonja Gole. Dolgoletna direktorica uspešnega podjetja Adria Mobil, ki proizvaja
prikolice in avtodome. V omenjenem podjetju je zaposlena že od leta 1980. Opravljala
je odgovorne naloge vodje finančne službe in direktorja gospodarskega sektorja. Je
prejemnica številnih priznanj za vodenje in posebne dosežke v gospodarstvu. V letu
2009 je prevzela tudi vodenje Sekcije managerk Združenja manager (Videolectures.net)
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Cvetana Rijavec. Prejemnica priznanja za življenjsko delo v letu 2015. Uspešna
managerka, ki je bila na vodilnem položaju Fructala, vidne dosežke pa je dosegla tudi v
kozmetiki Lek in v Ljubljanskih mlekarnah. Govori kar 6 jezikov, velika strast pa sta ji tudi
matematika in pisanje modernistične poezije (Združenje-manager.si).
Alenka Žnidaršič Kranjc. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani je opravila doktorat iz
ekonomije. Kasneje je svojo poslovno pot kreirala v mnogih slovenskih podjetjih, kjer se
je ukvarjala z izobraževalnim in znanstvenim delom. Je lastnica in predsednica uprave
uspešnega podjetja Prva Group, ki se ukvarja s pokojninskimi in običajnimi zavarovanji.
Je prva družba po velikosti kapitala in prva, ki je dobila pokojninsko družbo tudi v tujini
(RTVSlo.si).
Sonja Klopčič. Vsestranska poslovna ženska, ki je pred kratkim izdala svojo knjigo o
voditeljstvu. Izkazala se je skozi dela na različnih področjih, in sicer kot razvojnica v
družbi Eti d.o.o., direktorica podjetja Oria Computers d.o.o., direktorica razvoja
kompetenc v skupini Trimo, predsednica uprave družbe Svea d.o.o. in kot vršilka
dolžnosti direktorice Centra poslovne odličnosti Ekonomske fakultete UL. Trenutno se
ukvarja s poslovnim svetovanjem in kot razvijalka sodelovalnega voditeljstva v
naprednih podjetjih (Voditeljstvo.si).
Cvetka Selšek. Najbolj poznana žensk v svetu bančništva. Kot pripravnica je svojo pot
začela v podjetju Siemens Austria, od leta '91 pa deluje na različnih delovnih mestih v
SKB banki. Trenutno je predsednica upravnega odbora omenjene banke. Pod njenim
vodstvom je banka v kriznem obdobju edina dosegala rast dobička. Odpravila je tudi
sanacijo starih izgub. Med drugim je izrazila, da so glavna merila za to, da se ženskam
uspe prebiti na vrh, poleg šarma, predvsem izobrazba, mreženje in psihologija
(Dnevnik.si).

6.3 Stanje v Sloveniji
Slovenija se sicer uvršča med države v Evropi z nadpovprečno stopnjo enakosti spolov.
Vendar je kljub temu udeležba žensk na vodilnih položajih na žalost zelo majhna. Ne
glede na to, da smo spoznali, da je zakonodaja glede enakosti spolov urejena, je zgodba
v praksi drugačna. Poglejmo si torej stanje v naši državi.
Ženske v Sloveniji predstavljajo polovico prebivalstva, med katerim jih je v povprečju
več bolje izobraženih kakor moških, vendar na vodilnih položajih zasedajo
nesorazmerno majhen delež. Po podatkih je bilo v aprilu 2014 v Sloveniji v največjih
podjetjih, ki kotirajo na borzi, 5 % predsednic uprav, 23 % članic uprav, 18 % izvršnih
direktoric in 23 % izvršnih direktoric. Poudariti je potrebno, da je v Sloveniji podjetij, ki
kotirajo na borzi le nekje 20 %, kar pomeni, da 5 % predsednic uprav dejansko pomeni
le eno žensko (Združenje Manager 2014).
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Slika 12: Ženske na vodilnih položajih v Sloveniji

Vir: Združenje Manager 2014
Po izsledkih raziskave o enakosti spolov na mestih odločanja, ki je potekala v letu 2014,
lahko kot zanimivost dodamo, da so moški v povprečju svojo prvo managersko funkcijo
prevzeli pri 29 letih, ženske pa pri 31. Razlogov za počasnejše napredovanje je več,
vsekakor pa med pomembnejšimi izstopa materinska vloga žensk (Združenje Manager
2015).
Prav tako se je 97 % moških strinjalo, da niso bili deležni strožjih standardov za
ocenjevanje njihovega dela v primerjavi z ženskami, medtem ko so je 61 % menilo, da
so bile deležne strožjih standardov kot moški (prav tam).
Kljub temu pa ne moremo mimo napredka, ki se kaže počasi, a vztrajno. V nadaljevanju
bomo omenili nekatera podjetja, ki so se v Sloveniji izkazala kot primer dobre prakse.
Kot prvo lahko omenimo Abanko, kjer je od vseh zaposlenih 75 % delež ženskih
predstavnic. Vodilna mesta zaseda 72 % žensk, medtem ko jih je v nadzornem svetu
20%. Med bankami so ženske predstavnice najslabše zastopane v vodstvu NLB, kjer v
štiričlanski upravi ni žensk, v nadzornem svetu pa je samo ena (Repovž 2015).
V Petrolu si venomer prizadevajo, da zaposlijo pravega človeka na pravo delovno
mesto, pri čemer spol ni dejavnik odločanja. Danes je v Petrolu zaposlenih 67 odstotkov
moških in 33 odstotkov žensk. Vprašanja o deležu žensk na vodilnih delovnih mestih so
začeli načrtno obravnavati z vključitvijo v evropski projekt Vključi.vse, ki skrbi za
sistematično upravljanje s spoli. Danes je na položaju izvršnega direktorja 18 odstotkov
žensk, na visoko strokovno zahtevnih delovnim mestih pa 35 odstotkov. V upravi sicer ni
nobene ženske, v nadzornem svetu pa sedita dve (prav tam). Upamo, da se bodo stvari
v prihodnje še izboljšale.
V Krki predstavljajo ženske 63 % zaposlenih, od tega v upravi dve ženski, v nadzornem
svetu pa štiri. Tudi Lek se kaže kot primer dobre prakse, saj je tam zastopanost spola
skoraj 50-50, kar velja tudi za vodstvena mesta. Na vodilnih položajih je kar devet
direktoric (prav tam).
Ženske dosegajo visoke položaje tudi v podjetju Gorenje, kjer trenutno sicer ni nobene
ženske v upravi, vendar pa so bile v prejšnjih mandatih. Podjetje Skaza prav tako
omogoča napredovanja, kjer so v upravi štiri mesta za direktorje, od tega jih trenutno
zasedajo tri ženske predstavnice. Po statistiki je v podjetju kar 67 % žensk (prav tam).
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V slovenskem Microsoftu znotraj podjetja deluje skupina Women Employee Resource
Group, ki povezuje 12.000 članic. V Adrii Airways sedi na vodilnih položajih sedem
ženskih predstavnic, dve sta v nadzornem svetu. Zagotavljajo, da kljub temu, da so
moški v večini na vodilnih položajih, so mesta odprta tudi za ženske predstavnice. V
trgovskem gigantu Mercator je večina zaposlenih žensk, kjer med celotnim vodstvenim
kadrom predstavljajo kar 67 % delež. Izstopa tudi trgovsko podjetje Lidl, ki na vodilnih
mestih omogoča položaj 34 % žensk (Repovž 2015).
Da se v Sloveniji, kljub relativno majhni neenakopravnosti napram drugim državam
zadeve še vedno izboljšujejo, se kaže tudi v Predlogu resolucije o nacionalnem
programu za enake možnosti žensk in moških, ki bo potekala v letih 2015-2020 (MDDSZ
2015).
To je že drugi tovrsten projekt na omenjenem področju. Gre za strateški dokument
vlade, ki določa cilje in ukrepe za uresničevanje enakosti spolov na različnih področjih
življenja. Kot že omenjeno, se Slovenija uvršča med države z relativno visoko stopnjo
enakosti. Sicer enake možnosti še vedno niso v zadostni meri udejanjene, ker še vedno
obstajajo razlike in neupravičene vrzeli. Vendar smo v zadnjih letih priča tako napredku
na področju zakonodaje kot tudi v praksi (MDDSZ 2015).
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7 PREVERJANJE HIPOTEZ
V magistrskem delu smo si na začetku postavili štiri hipoteze, za katere se je izkazalo, da
jih lahko v celoti potrdimo:
-

H1: Ženske za enako opravljeno delo prejemajo nižje plačilo kot moški.
Hipotezo smo potrdili na podlagi podatkov Eurostata iz leta 2013, kjer smo
prikazali različne plačne vrzeli v plačilu med spoloma po različnih državah.
Plačilna vrzel torej obstaja povsod, kar potrjuje dejstvo, da so ženske za enako
opravljeno delo plačane manj kot moški. Po podatkih Statističnega urada
Slovenije je v Sloveniji plačna vrzel najmanjša v primerjavi z ostalimi evropskimi
državami, vendar to še ne pomeni, da razlik ni. Ženske torej v povprečju
zaslužijo manj kot moški, se pa plačilo sicer razlikuje glede na področje, kjer se
delo opravlja.

-

H2: Število žensk in njihova vloga na vodilnih položajih se povečuje.
V petem poglavju smo opredelili udeležbo žensk na vodilnih položajih, kjer smo
tudi spoznali, da delež žensk na vodilnih položajih narašča. Seier Larsen (2012)
tako poudarja, da se je zaradi ženskih kompetenc in boljše zakonodaje število
žensk na vodilnih položajih povečalo. Ta trend je opaziti tudi v Sloveniji, kjer je
položaj vsekakor boljši kot desetletje nazaj. Veliko vpliva na to imajo tudi kvote,
ki so jih uvedle različne države po Evropi, poudarjajo Kanjuo Mrčela in ostali
avtorji (2015). Pri vpogledu stanja v Sloveniji pa smo prikazali številke iz
Združenja manager, ki govorijo v prid izboljšanju položaja žensk. V magistrskem
delu smo tudi predstavili ženske na vodilnih položajih kot potrebo v prihodnosti,
kjer smo na podlagi besed Viviane Reding, podpredsednice Evropske komisije
izpostavili razloge, zakaj je ženska na vodilnem položaju predstavlja pozitivne
spektre v gospodarstvu, ob bolj enakovredni obravnavi spolov na vodilnih
položajih.

-

H3: Napredna zakonodaja pozitivno vpliva na večjo enakopravnost žensk.
Različni ukrepi spodbujanja enakosti spolov po državah v Evropi kot tudi v
Sloveniji vsako leto bolj kažejo pozitivne rezultate. Po podatkih Evropske
komisije iz leta 2013 je razvidno, da se število žensk na vodilnih položajih
povečuje, kar povzroča večjo enakopravnost. Čeprav zakonodaja v Evropi
zagotavlja enakost med spoloma na vseh področjih, obstaja veliko odstopanj v
plačilnem sistemu, pridobivanju služb, upokojitvah in podobno. V zahvalo
različnim projektom, v Sloveniji med drugim tudi projekt Vključi.vse in
organizacija Združenje Manager, ki se odvijajo predvsem za večjo enakopravnost
spolov, se stanje izboljšuje. Cilj je doseči enakopravnost spolov tudi v praksi, ne
samo na papirju.
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-

H4: Ukrep uvajanja obveznih kvot se izkazuje za uspešnega.
Po besedah Kanjuo Mrčele in ostalih avtorjev (2015), se je uvedba kvot kot
ukrep za povečanje števila žensk na vodilnih položajih izkazal za uspešnega.
Kljub temu da nekatere države niso najbolj navdušene nad tem ukrepom, se je
po sprejetju le-tega v različnih državah stanje za enakopravnost spolov
izboljšalo. Bistvo je, da kvote ne smejo služiti le kot številke, temveč so
namenjene ženskam, ki izkazujejo sposobnosti za delo na vodilnih položajih. Na
žalost je situacija taka, da bi brez poseganja v številke po normalni poti še vrsto
let čakali na vzpon žensk na vodilna mesta. Tako pa se je s tem mehanizmom
pripomoglo k boljšemu položaju žensk.

Ne glede na napredek skozi leta, položaj med spoloma še vedno ni enakopraven. V
celotnem delu smo opozarjali na razlike, ki se pojavljajo in na številke, ki so posledica
neenakopravne obravnave spolov. V naslednjem poglavju pa smo zapisali predloge za
izboljšave, katerih namen je spodbuditi uravnotežen pristop k zagotavljanju enakih
možnosti med spoloma, predvsem v poslovnem svetu.
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8 PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
Kot smo že omenili v prejšnjih poglavjih, je enakopravnost spola v Evropi zagotovljena s
strani različnih formalnih dokumentov in zakonodajo. Na žalost je slika v realnosti
precej drugačna. Zaradi razumevanja različnih vlog med moškim in žensko iz zgodovine,
se v sedanjosti soočamo z neenakopravno obravnavo. Ko govorimo o enakopravni
obravnavi, apeliramo na to, da se preveč osredotočamo na zapisane dokumente,
odstotke, kvote, veliko premalo pa na sama razmerja in miselnost ljudi, kot je
medosebna komunikacija, način razmišljanja, prepričanja in podobno. Potrebno bi bilo
ozaveščati ljudi v organizacijah o nesmiselnih stereotipih in prikazati drugačno
razumevanje posameznika na vodstvenem položaju.
Uvedejo se lahko različni seminarji ali predavanja na temo enakopravnosti in
zagotavljanja enakih možnosti. Pomembno je opozoriti, da mora tudi ženska dokazati
svoje sposobnosti in izkazati interes za želeno delovno mesto. Ženske in moški bi morali
imeti enake možnosti za gradnjo kariere. Podjetja, ki upoštevajo načela demokracije in
strmijo k družbeni odgovornosti, so na dobri poti tovrstnega zavedanja. Ravnovesje
spolov namreč predstavlja ključen kriterij za družbeno odgovorno podjetja, zato je
povsem smiselno, da se uvede politika enakosti spolov. Sodelovanje in visoka podpora
vodstva igrata pri teh dejavnostih veliko vlogo.
K boljšemu vključevanju žensk na vodilne položaje prispevajo že kriteriji za zahteve na
delovno mesto. Tako lahko objavijo delovno mesto za posameznika, brez ločevanja
spola. Prav tako lahko podjetja namensko povečajo število delovnih mest za ženske na
področjih, kjer so te zastopane v manjšini in s tem zagotovijo boljše ravnovesje obeh
spolov. Seveda so v prednosti kompetence posameznika in ne samo število moških in
žensk. Glede na vedno večjo konkurenčnost v svetu je potrebno postaviti prioritete
glede kompetenc, ki jih bo posameznik prinesel v podjetje.
Organizacije lahko zagotovijo tudi več deljenega delovnega časa za ženske, ki se soočajo
z materinstvom ali, ki bi želele več časa nameniti družini. Fleksibilnejši delovni pogoji in
koriščenje prostih dni zaradi materinstva veliko prispeva k lažjemu usklajevanju ženske
med družino in kariero. Kot je praksa že ponekod v tujini, bi se podjetja lahko odločila
za investicijo varstva otrok med delovnim časom. V ta kontekst spadajo predvsem
podjetja, ki so si pridobila certifikat Družini prijazno podjetje. S tem bi zaposlenim
materam in očetom omogočili manjšo skrb za vrtec in pridobitev na času.
Pozornost je potrebno posvetiti tudi diskriminaciji žensk in podcenjevanju dela. Za
enako delo naj posameznik dobi enako plačilo, ne glede na spol. Lahko se uvedejo
različni načini nagrajevanja in dodatki za uspešnost. Urejeni plačilni sistemi veliko
pripomorejo k uvajanju enakega plačila in tudi k prepoznavanju podjetja kot družini
prijaznega. Prav je tudi, da ženske dobijo priložnosti, da se izkažejo na določenem
projektu, seminarju… Dober način vključevanja žensk na vodilne položaje bi tudi lahko
bil vključevanje žensk na različne seje, kjer se rešujejo večji problemi podjetja. Tam bi
posameznice imele možnost, da izrazijo svoje mnenje o problemu, da predlagajo
rešitve in bile s tem enostavno bolj vključene v vodstveni proces.
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Kot dober predlog za izboljšavo je tudi to, da bi podjetja bolj sodelovala s podjetji, ki
veljajo kot družini prijazna in s podjetji, ki imajo primere dobre prakse z vključevanjem
žensk na vodilne položaje. S tem bi lahko podjetja okrepila tudi mednarodno
sodelovanje in si izboljšala ugled.
Velik pomen pa pripisujemo tudi mentorstvu za ženske. Ko se posameznica znajde na
začetku svoje kariere poti, potrebuje ogromno podpore, spodbude in odobravanja, da
lahko bolj samozavestno začne graditi kariero. Podjetja bi tako lahko vsaki na novo
zaposleni ženski nudilo priložnosti za osebno podporo in pomoč pri reševanju težav.
Organizirana bi lahko bila predavanja na temo gradnje kariere in različna srečanja, kjer
bi lahko ženske svoje težave delile s strokovnjaki s področja osebne rasti. Veliko dela
čaka tudi žensko samo, saj je potrebo dovolj svojega izražanja, samozavesti in
pripravljenosti na učenje, predvsem pa to, da se učimo na napakah. Z mentorstvom
vplivamo na boljšo ozaveščenost žensk za doseganje višjih položajev in s tem na
pridobivanje večje odgovornosti v organizaciji.
Ženske prav tako lahko storijo veliko same zase. Pomembno je, da si postavijo jasne in
realne cilje, katere bodo uresničevale na dolgi rok. Glede na to, da je izobrazba žensk v
povprečju višja kot izobrazba moških, menimo, da imajo znanja in sposobnosti dovolj.
Dodatna izobraževanja so samo še dodatna referenca. Potrebno je veliko dela na ženski
kot osebi, da se bo organizaciji znala dovolj dobro predstaviti, biti ponosna na svoje
delo in dosedanje izkušnje ter podjetju dokazati, da lahko s svojimi sposobnostmi
pripomore k boljšemu poslovanju. Podjetja pa ji morajo biti pripravljena omogočiti to
priložnost.
»Večino uspešnih poslovnih žensk odlikujejo naslednje lastnosti: inspiracijska moč,
konsistentnost, sposobnost opravljanja več nalog hkrati, sočutnost, poudarjanje
moralnih vrednot, komunikacijske sposobnosti, vizionarstvo, timski duh, fleksibilnost,
vztrajnost in naklonjenost mentorstvu. Skratka: predanost!« Mag. Barbara Žibert Kralj,
Deloitte.
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9 SKLEPNE MISLI
Skozi celotno magistrsko delo smo dobili vpogled na trenutno situacijo glede
vključevanja žensk na vodilne položaje v Evropi. Osredotočili smo se na ženske v
poslovnem svetu, zanemarili pa uspešne ženske v športu, šov biznisu in drugod, zaradi
česar moramo upoštevati ugotovitve le na področju ekonomije. V prvem poglavju smo
tako začeli z managementom, kjer le-ta kot poslovna veda še danes dosega razvejano
področje in se spreminja skupaj z globalnim svetom. Nekateri ga celo enačijo z
upravljanjem, vendar je to preveč posplošena definicija. Kot smo ugotovili
management sicer vključuje področje upravljanja, vendar gre za zelo širok pojem, ki
vključuje tudi vodenje, organiziranje in se prepleta tudi z manjšimi vejami poslovanja v
organizaciji. Dojemati ga lahko začnemo kot posebno vejo, ki hkrati povezuje funkcije v
organizaciji, po drugi pa jih mora čim bolj učinkovito usklajevati v prid uspešnemu
poslovanju.
Pod funkcijami managementa smo se dotaknili različnih področij, ki jih management v
grobem pokriva ter izpostavili vodenje, ki smo mu kasneje namenili posebno poglavje.
O vodenju obstaja vsaj toliko definicij kolikor je avtorjev, ki se ukvarjajo z njegovim
proučevanjem. V tretjem poglavju smo tako opredelili definicije različnih avtorjev in
zaključili z mislijo, da vsak avtor prispeva svojo barvo k tej ustvarjalni mavrici vodenja.
Pri vodenju gre za proces, kjer mora vodja brez prisile vplivati na svoje podrejene v čim
bolj uspešnem in usklajenem procesu, v želji doseganja zastavljenih ciljev. Nadaljevali
smo z modeli in stili vodenja ter najpogostejše tudi opisali. Pomembno je, da vsak vodja
najde svoj način in se tako poistoveti s svojimi vrednotami, ki jih želi prenesti na svoje
podrejene. V različnih situacijah lahko uporabimo drugačne stile vodenja, na samem
vodji pa je, da zna presoditi, kateri stil uporabiti. Ker je za dobro vodjo potrebno mnogo
več kot samo znanje, smo opisali tudi lastnosti, ki bi jih dober vodja naj imel. Biti mora
sposobna oseba z izgrajeno osebnostjo, polna entuziazma in razumevanja. Gre za
osebo, ki ima veliko pozitivnega spektra in široko obzorje razmišljanja. Šele z dovolj
visoko osebno rastjo lahko svoje ideje prenaša na druge in jim s svojim razmišljanjem
pomaga tako pri razvijanju osebnosti kot tudi pri gradnji vizije za dobrobit organizacije.
Poudarili smo tudi razlike med moškim in ženskim vodenjem, ki izhajajo predvsem iz
biološkega vidika kot takega. Že po naravi se moški in ženska razlikujeta v določenih
lastnostih. Kasneje pa se to kaže tudi iz družbenega vidika, ki je pogojen predvsem z
okoljem v katerem se oseba razvija. Osvetlili smo atribute, ki pripadajo ženskemu
karakterju in s katerimi danes ženske skušajo prestaviti svoje sposobnosti za vodenje
kot enakovredne moškim. Zaradi spreminjanja trendov in kompleksnega okolja se
ženske lastnosti kažejo kot zelo zaželene na področju vodenja.
V četrtem poglavju smo se posvetili neravnovesju spolov v poslovnem svetu. Kljub
demokraciji, ki zagovarja enakopravnost spolov se v praksi kažejo mnoga odstopanja.
Gre za situacijo, ki je prisotna v ekonomiji, zato se lahko na drugih področjih pojavljajo
drugačni rezultati. Ker v osnovi velja, da so ženske za enako opravljeno delo še vedno
manj plačane kot moški, smo predstavili rezultate statistike v različnih državah v Evropi.
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Ker je delo pogosto povezano z izobrazbo, ki si jo oseba pridobi, smo s statistiko
nadaljevali tudi na tem področju. Kot smo ugotovili, ženske dosegajo višjo izobrazbo,
vendar kljub temu ne prejemajo enakega plačila kot moški. Vse to se kasneje odraža
tudi v upokojitvi in njenem znesku, zato nas ni presenetilo dejstvo, da je v starosti več
žensk izpostavljenih revščini v primerjavi z moškimi. V sklopu poglavja o neravnovesju
spolov pa smo izpostavili tudi problem materinstva, saj je v nekaterih organizacijah
ključnega pomena ali bo na novo zaposlena posameznica v nekaj letih manjkala na
delovnem mestu zaradi materinstva ali ne. Ženske so zaradi tega velikokrat pred
vprašanjem ali bi se posvetile karieri ali družini. Iz tega vidika se tudi viša povprečna
starost žensk ob rojstvu prvega otroka. Nadaljevali smo z usklajevanjem dela z družino,
kar v današnjem času zahteva precej dobro organizacijo časa. Vse bolj prihaja v
ospredje tudi možnost očetovskega dopusta in prizadevanje podjetij za pridobitev
certifikata za družini prijazno podjetje. Zaključimo lahko, da se zaradi problema o
materinstvu nasploh slabša demografska slika Evrope, ki bo v prihodnosti negativno
vplivala na razvoj in gospodarsko moč.
Med drugim smo prikazali napredek žensk, ki se je v nekaj desetletjih zelo spremenil.
Tako smo predstavili ženske na položajih kot potrebo v prihodnosti, saj se s trendom
razvoja managementa človeških virov in vsesplošnega sodelovanja le-te kažejo kot
uspešne vodje. Ker je dostop na visoke položaje še vedno otežen, so vsekakor potrebni
različni ukrepi s strani vlade, da se ravnovesje spolov vzpostavi tudi na vodilnih
položajih. Ugotovili smo, da ukrepi delujejo zelo pozitivno, saj se delež žensk na
položajih počasi povečuje. Organizirane so različne dejavnosti tako na strani vlade kot
nevladnih organizacij. Kot zelo uspešen ukrep se je izkazala uvedba kvot, ki se je pričela
na Norveškem, sledile pa so ji tudi nekatere druge države. Ponekod je za neupoštevanje
kvot predvidena stroga kazen. Kot smo ugotovili, se je po uvedbi kvot položaj žensk na
vodilnih položajih izboljšal, kljub temu, da obstajajo tudi kritike na račun uvajanja kvot.
Tako so nekateri skeptični zaradi mnenja, da kvote govorijo le o številkah, sposobnost
žensk pa ostaja vprašanje. Ravno zaradi tega so v nekaterih podjetjih zelo skeptični
glede uvedbe takšnih ukrepov. Kot dober argument lahko podamo to, da so kvote
namenjene predvsem ženskam, ki si želijo kariere in so za to tudi sposobne. Brez
izkazovanja sposobnosti in vidnih dosežkov tudi ne morejo napredovati. Kot zanimivost
smo prikazali napredek žensk v številkah, kjer smo prišli do zaključka, da se stvari v
Evropi zaradi aktivnosti v prid ženskam, položaj le-teh na vodilnih položajih uspešno
izboljšuje. Kljub temu, bo v prihodnosti potrebnih še veliko projektov, ki bodo
spodbujali enakopravnost spolov tudi na drugih področjih.
V zadnjem poglavju pa smo predstavili udeležbo žensk na vodilnih položajih. Tako smo
podali nekaj primerov uspešnih žensk v Evropi, ki so s trdim delom in predanostjo
dosegle zavidljive vodilne položaje. Predstavili smo tudi uspešne ženske v Sloveniji, kjer
je delež žensk na vodilnih položajih v primerjavi z razvitimi državami majhen in prikazali
kakšno je stanje neenakopravnosti v Sloveniji. Lahko se pohvalimo, da neravnovesje
spolov v Sloveniji ni tako kritično kot v nekaterih drugih državah in da se posledično niti
ne zavedamo, kakšno je stanje drugod. Kljub temu ženske tudi pri nas zelo težko
dosegajo vodilne položaje in kot že omenjeno, kljub višji izobrazbi prejemajo manjše
plačilo za enako opravljeno delo.
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Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da je delež žensk na vodilnih položajih v Evropi
vsekakor boljši kot je bil desetletja nazaj in da se trend globalizacije kaže tudi v gibanju
za večjo enakopravnost žensk na vseh položajih. Ključnega pomena je, da se zavedamo,
da enakopravnost spola pomeni tudi boljšo gospodarsko moč, boljše sodelovanje, širše
obzorje različnih znanj in izkušenj ter da s tem prispevamo k boljši gradnji človeštva.
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