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Uvod

V veselje nam je, da vam lahko predstavimo
rezultate raziskave ‘Ženske na vrhu’, ki smo
jo v mesecu februarju in marcu 2013 izvedli s
pomočjo uspešnih menedžerk in menedžerjev
največjih podjetij v Sloveniji. Anketa prikazuje
mnenja in razmišljanja anketirancev ter
sogovornikov iz vseh sektorjev poslovnega okolja
v Sloveniji o ključnih dejavnikih, ki so potrebni
oziroma pomagajo ženskam pri doseganju
uspeha v poslovnem svetu.
Zaradi načina upravljanja, doslednosti,
sposobnosti opravljanja več nalog hkrati ter
veščega sporazumevanja, ki prispevajo k
doseganju boljših, dolgoročnejših finančnih ter
poslovnih rezultatov, so ženske v poslovnem
svetu čedalje bolj pomembne.
Vsak dan se srečujemo z izjemnimi ženskami,
ki dokazujejo, da so zanesljive kot poslovne in
življenjske partnerice. Če pozorno opazujemo,
takoj vidimo, da 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! Predanost pa je tudi
osnovno vodilo Deloittovega Kluba poslovnih
žensk SheXO. Klub je namenjen uspešnim
poslovnim ženskam v Sloveniji, ki predstavljajo
vsakodnevni navdih v vseh življenjskih
pogledih – poslovnem, političnem, kulturnem,
družbenem, izobraževalnem in družinskem.
Izbrana skupina izjemnih žensk različnih profilov
in poklicev izpostavlja vztrajnost kot temelj
svoje poklicne poti. Naš poglavitni cilj je, da
redna srečanja pretvorimo v platformo, preko
katere bodo lahko delile svoje zamisli, razvijale
in negovale tako poslovne kot zasebne odnose,
zasnovale in izpeljale nove projekte.
Upamo, da bodo bralci pričujoče raziskave s
podporo projektu in s spodbujanjem drugih
izjemnih žensk, da se nam pridružijo, postali
ambasadorji Deloittovega kluba SheXO.
Prepričani smo, da bo anketa ponudila
navdušujočo sliko naših poslovnih žensk, ter
upamo, da se vam bo branje zdelo prijetno in
zanimivo.

mag. Barbara Žibret Kralj

Direktorica revizije
Deloitte Slovenija
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Ženske v poslovnem svetu

Prispevek žensk v poslovnem svetu se opazno povečuje, saj v
zadnjih nekaj letih zasedajo vedno pomembnejše položaje. Nikoli
doslej ženske niso imele tolikšne gospodarske moči, ne kot zaposlene
ne kot potrošnice, zato se morajo tako državne ustanove kot
gospodarski sektor zavedati pomena investiranja v razvoj ženskega
kadra in njegovega vključevanja v postopke sprejemanja odločitev.
Naša raziskava je pokazala, da le 31 %
anketiranih pozna veliko žensk na vodilnem
položaju podjetja, v katerem so zaposlene.
Največ anketirancev (64 %) jih pozna le nekaj, 5
% jih pozna vsaj eno. Spodbuden podatek je, da
ni med anketiranci nikogar, ki ne pozna nobene
ženske na vodilnem položaju.

Ali osebno poznate ženske, ki zasedajo
vodilne položaje v podjetjih (direktorice,
CEO, članice uprave)?
5%
Poznam veliko takšnih žensk.
31%

Poznam nekaj takšnih žensk.
Poznam vsaj eno.
Ne poznam nobene.

64%

Rezultati niso presenetljivi. Študija, ki jo je
Deloitte Touche Tohmatsu izvedel v ZDA leta
2010, je pokazala, da so ženske, zaposlene
v državnih ustanovah, uspešnejše in da lažje
napredujejo kot tiste, ki delujejo v poslovnem
svetu.
Tako skoraj 10 % članic Združenih narodov
vodijo ženske, kar je bistveno več v primerjavi
s 3 % direktoric ali izvršnih direktoric 1000
vodilnih multinacionalnih podjetij, ki so bila
zajete v raziskavo. Ženske prav tako predstavljajo
približno 20 % vseh parlamentarnih poslancev
na svetu.
Glede na zadnjo razvrstitev Inter-Parliamentary
Union (IPU)1, ki meri zastopanost žensk v
nacionalnih parlamentih, se Slovenija nahaja na
27. mestu od skupno 190 držav.

Od 90 poslanskih mest v parlamentu jih 29 oz.
32,2 % zasedajo ženske. Državni svet RS ima od
skupno 40 svetnikov le 3 svetnice, kar predstavlja
zgolj 7,5 %. Razlika izhaja iz zakonske uveljavitve
ženskih kvot na parlamentarnih volitvah, ki ne
velja za državni svet in nakazuje na dejstvo, da je
uvedba le teh delovala pozitivno.
Razvrstitev IPU kaže, da ima največ poslank
afriška država Ruanda (56.3 %), v Evropi pa v
tem pogledu prednjači njen severni del: Švedska
(44,7 %), Finska (42,5 %), Islandija (39,7 %),
Norveška (39,6 %) ter Danska (39,1 %).
Če na področju političnega odločanja
zaostajamo za najbolj razvitimi, pa je nekoliko
drugačen položaj v gospodarstvu.

1 http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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Podatki namreč kažejo2, da je med članstvom
uprav največjih evropskih podjetij zgolj 14 %
žensk, samo 3 % jih ima predsednico uprave.
V Sloveniji je med 19 največjimi družbami,
ki kotirajo na borzi, dobra desetina (11 %)
predsednic uprav in šestina (15 %) članic uprav.

Na podlagi študije The gender balance in
business leadership, ki jo je izvedla Evropska
komisija3, je največ predsednic uprav na
Slovaškem (20 %) ter v Bolgariji (13 %). Slovenija
si deli tretje mesto s Poljsko in Norveško (11 %),
sledita Latvija (10 %) in Estonija (7 %).

“Ženskam, ki se danes prebijajo na vodstvene položaje, bi svetovala,
naj bodo vztrajne, naj bodo obdane z ravno primerno dozo
samozavesti in morajo biti strokovne. To je nekaj ključnih
elementov, ki te ne le privedejo do vrha, ampak tam tudi ohranjajo.
Izjemnega pomena v poslovnem svetu, kjer še prevladujejo moški,
je, da se obdaš z ljudmi, na katere se lahko nasloniš, se z ljudmi in
okoljem dobro razumeš”.
			

Več kot očitno je, da je v državah nekdanjega
vzhodnega bloka na vodilnih pozicijah veliko
več žensk, zasluga za to pa gre podedovani
‘enakopravnosti’, ki so jo spodbujale nekdanje
komunistične in socialistične države. EU je to
nesorazmerje obravnavala v okviru EU Gender
Action Plan, toda zgoraj navedeni podatki
kažejo, da posredovanje politike ni obrodilo
sadov pri izravnavi razlik, ki jih je povzročilo tržno
gospodarstvo. Naša raziskava je le delno potrdila
splošno prepričanje o razlikah med vodilnimi
poslovnimi ženskami in moškimi, pri čemer
se ženskam tradicionalno pripisuje predvsem
obvladovanje t.i. mehkih veščin.

Cvetka Selšek, SKB

Večina anketiranih meni, da pri vprašanju
soočanja s poslovnimi izzivi, izvajanju
dolgoročnega strateškega razvoja podjetja in boja
za uveljavitev podjetja na konkurenčnem tržišču
med ženskami in moškimi ni bistvene razlike. Prav
tako je glede na dosedanje izkušnje pričakovano
mnenje, da so ženske bistveno bolj učinkovite
pri upravljanju s človeškimi viri (64 %, moški 7
%). Preseneča pa visok odstotek anketirancev,
ki menijo, da so ženske uspešnejše pri osebnem
razvoju in usvajanju novih sposobnosti, teh je kar
62 %, ter tistih, ki menijo, da so ženske boljše
pri sprejemanju odločitev pod pritiskom (37 % v
primerjavi z 23 %).

“Značilnosti moških in žensk na vodilnih položajih so si zelo
podobne. Profesionalnost, leadership, samozavest, vizionarstvo
so nekatere izmed nepogrešljivih lastnosti dobrih vodji, ne glede
na spol. Seveda pa so s spolom povezane tudi lastnosti, ki so bolj
moške ali bolj ženske. Dobro je kombinirati in izkoristiti celoten
potencial”.
			

Toni Balažič, Mercator

2 http://www.arhiv.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/EkonomskoOdlocanje/AnalizaEnakostSpolovGospodarstvo.pdf
3 The gender balance in business leadership. European Commission, 2011.
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“Ženska mora imeti enake sposobnosti kot moški, če želi uspeti.
Moški kolegi so me vedno jemali kot enako, tako da s tem, da sem
ženska na vodstvenem položaju, nikoli nisem imela težav. Raziskave
kažejo, da so najbolj uspešne uprave podjetij ravno tiste, ki jih
sestavljajo tako moški kot ženske. To prinaša raznolikost v vodenju:
ženske znamo drugače razmišljati in naš princip vodenja odlikujejo
demokratičnost, potrpežljivost, previdnost, natančnost, sodelovanje
s kolegi in vključevanje smisla za družino v delovno okolje”.
			

Biljana Weber, Microsoft Slovenija

Moški so po mnenju anketirancev izraziti
zmagovalci le v kategoriji napredovanja, kar
80 % jih meni, da službeno hitreje napredujejo.
Pomenjiv in zaskrbljujoč je podatek, da si ženske
v tej kategoriji niso prislužile niti enega glasu.

Je pa iz ankete mogoče razbrati strinjanje
anketirancev, da so ženske in moški enako
sposobni pri izpolnjevanju merljivih ciljev svojih
podjetij.

Če primerjamo ženske in moške v poslovnem svetu, kateri, mislite, da dosegajo boljše rezultate v naslednjih kategorijah?
Ohranjanje ravnovesja med poslovnim in zasebnim življenjem

7%

20%

Prizadevanje za položaj podjetja na konkurenčnem trgu

2%

18%

Izvajanje dolgoro čnega strateškega razvoja podjetja

2%

17%

Osebni razvoj in pridobivanje novih veščin

2% 2%

Spoprijemanje s poslovnimi izzivi

8%

Moški dosegajo precej boljše rezultate.

68%

11%

64%

16%
52%

77%

15%

39%

Sprejemanje odločitev pod pritiskom

Doseganje finančnih rezultatov (prodaja, dobiček itd.)

39%

34%

Napredovanje

Učinkovito upravljanje s kadri

13%

41%

23%
7%

20%

40%

27%

30%
20%

Moški dosegajo nekoliko boljše rezultate.

43%
67%

Moški in ženske dosegajo enake rezultate.

12%

Ženske dosegajo nekoliko boljše rezultate.

“Ženskam, ki se danes prebijajo na vodstvene položaje, svetujem
predvsem to, da zaupajo vase, so samozavestne in prodorne ter
strokovne in vljudne”.
			

Mojca Majič, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem
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“Ni specifičnih lastnosti, deljenih po spolu, ki bi bile pogoj za
napredovanje in kariero. Človek, ki želi delati kariero, mora imeti
znanje in osebnostne lastnosti, primerne za vodjo”.
			

Cvetana Rijavec, Ljubljanske mlekarne

“Ženskam, ki se prebijajo na vodstvene položaje, bi želela sporočiti,
da se morajo boriti za svoje cilje. Bodite samozavestne (a s posluhom,
z zavedanjem) in imejte pogum, da se borite tudi same zase”.
Mojca Burkelca, KD Group

“Ženske si same postavljamo meje, za uspeh so pomembni želja,
strast in motivacija”.
			

Aleša Kandus Benčina, Medex

“Ženske potrebujemo za uspeh in zasedbo vodilnih položajev v
družbi podobne lastnosti kot moški: vizijo, trdo delo, podjetnost,
usmerjenost k ciljem, mednarodno usmerjenost, smisel za
organizacijo in vodenje ljudi, znanje jezikov in spoštovanje drugih
kultur, komunikativnost, moralno integriteto in učinkovit
management časa in prioritet. Nekatere od teh lastnosti so mi
naravno prirojene, drugih sem se priučila, tretjih se še vedno učim.
Denimo, že kot otrok sem bila izredno odločna, rada sem vodila
druge in jim predajala znanje”.
Danica Purg, IEDC - poslovna šola Bled

“Ženske smo tam, kjer želimo biti. Iz izkušenj lahko povem, da je
odločitev ali želiš biti “ženska na vrhu”, zelo osebna odločitev, ki je
izjemno povezana tudi s karakterjem posameznika”.
			

Maja Opresnik - Kovačič, ETI
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Pravi delež

Ženske postopoma pridobivajo vedno večji vpliv na trgu dela.
Učinkovito sodelovanje in zastopanost obeh spolov pripomore k
uspešnem poslovanju podjetij, saj le ta izkoriščajo inovativnost,
talent, znanje in kvalitete, ki jih prispevata oba. Če ženske za svoje delo
ne prejmejo usteznega priznanja, se poveča tveganje, da bo število
visoko usposobljenih žensk upadlo, kar bi imelo negativen učinek na
poslovanje podjetij.
Številne mednarodne študije so pokazale, da
je optimalni delež moških in žensk na vodilnih
položajih povezan s poslovnim uspehom
podjetij, kjer so zaposleni.

Nedavna Deloittova analiza na globalni ravni je
pokazala, da je diverzifikacija ključnega pomena
za dvig organizacijske kulture. Večina podjetij,
ki so sodelovala pri raziskavi, je priznala, da je
njeno uvajanje obrodilo sadove.

Trditve
Spol ne igra vloge pri napredovanju na
položaj člana uprave.
Ženske lažje napredujejo na položaj člana uprave.

Za nadrejenega bi raje imela moškega kot žensko.
Način vodenja se bistveno razlikuje glede na spol.
Ženske veljajo za manj sposobne člane uprave.
Vzgoja otrok, materinstvo in zasedanje
vodstvenega položaja niso združljivi.
Moški so boljši izvršni direktorji kot ženske.
Osebno bi za vodjo kadrovske službe
lastnega podjetja izbral/a moškega.

12%

14%

15%

3%

Ne eno ne drugo.

29%

5%

11%

28%

12%

27%

20%

45%

36%

47%

10%

Se ne strinjam.

36%

12%

15%

15%

12%

7%

15%

22%

15%

18%

2% 2%

35%

11%

Strinjam se.

7%

3% 2%

0%

8%

28%

37%

15%

4%

5%

42%

41%

3%0% 5%

8%

25%

33%

35%

2%

Položaj finančne direktorice družbe je
odlično izhodišče za zasedbo položaja
izvršne direktorice / članice uprave.

Sploh se ne strinjam.

47%

17%

Predpisana minimalna kvota za ženske v
upravah podjetij bi bila koristna.

Na ravni uprav podjetij bi moralo
biti zaposlenih več žensk.

37%

10%

Osebno bi za vodjo finančne službe
lastnega podjetja izbral/a moškega.

Žensko sorodnico bi podpiral/a pri
prizadevanju postati članica uprave.

47%

33%

3%

Osebno bi za vodjo kadrovske službe
lastnega podjetja izbral/a žensko.

Osebno bi za vodjo finančne službe
lastnega podjetja izbral/a žensko.

37%

18%

7%

52%

22%

12%

8%

33%

2%

14%

28%

17%

7%

7%

24%

52%

7%

9%

Moški lažje napredujejo na položaj člana uprave. 2%

9%

3% 2%

9%

69%

9%

14%

4%

16%

11%

45%

11%

Popolnoma se strinjam.

10%

5%

3%

Ne morem oceniti
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Da nas v Sloveniji na tem področju čaka še veliko
dela, potrjujejo tudi rezultati naše raziskave. Da
spol pri napredovanju ne igra vloge oziroma je
manj pomemben, meni le 20 % anketirancev.
Kar 78 % anketiranih meni, da ženske težje
postanejo članice uprave, praktično enak je delež
tistih, ki so se strinjali s trditvijo, da je pot do
enakega naziva za moške lažja.

Se pa večina - 83 % udeležencev raziskave
- strinja, da bi moralo biti v uprave podjetij
imenovanih več žensk. Ali bi pri tem pomagala
uvedba obveznih kvot, je bilo vprašanje, ki je
močno razdelilo udeležence raziskave. 39 %
jih uvedbo kvot podpira, 36 % jih je proti, 25
% je neopredeljenih. Trditvi, da so moški boljši
direktorji, nasprotuje 84 % vprašanih.

“V upravah podjetji bi moralo biti zaposlenih več žensk, menim,
da raznolikost vodi do boljših rezultatov podjetja. Nisem pa pristaš
uzakonjenega načina, kvot, ki bi privedel do takšnega rezultata in
menim, da mora do rezultata pripeljati spoznanje in razumevanje
navedenega dejstva”.
			

Janko Medja, NLB

17 % odstotkov vprašanih se strinja s tem, da
bi vodja finančne službe morala biti ženska, 7 %
jih meni, da so za to funkcijo primernejši moški.
Odstotek neporedeljenih je izjemno visok, kar 40
%. Pri vprašanju o direktorju kadrovske službe se
razmerje močno nagne na žensko stran, 40 %
jih meni, da so uspešnejše v tej vlogi, medtem
ko je svoj glas moškemu spolu podelilo le 4 %
anketirancev. Večina oziroma 84 % anketirancev
meni, da vloga matere in družinske obveznosti
niso v nasprotju z vlogo članice uprave.

Povsem enak je odstotek tistih, ki se ne strinjajo
s trditvijo, da ženske veljajo za manj sposobne
članice uprave. 16 % vprašanih svoje ženske
sorodnice pri prizadevanju postati članica
uprave ne bi podpirali, 22 % je neopredeljenih
oz. bi imeli s tem težave. Tezo o koristnosti
diverzifikacije uprave v okviru izboljšanja
poslovanja podjetji potrjuje rezultat, da se način
vodenja podjetij bistveno razlikuje glede na spol
(52 % vprašanih).

“Med ukrepi, ki bi privedli do večje zastopanosti žensk v upravah
podjetij, bi izpostavil predvsem spodbude. Spodbujati je potrebno
ženske, verjetno z zgledi, da je delovanje “na vrhu” podjetja in
družinsko življenje, materinstvo združljivo”.
			

dr. France Arhar, Združenje bank Slovenije
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“Glavni krivec, da nas na vrhu ni več, smo kar ženske same. Ker
bodisi nismo zbrale dovolj poguma, da bi splezale na vrh bodisi
nismo dovolj odločne, da bi se borile z moškimi bodisi pa smo bile
tudi dovolj pametne, da se nismo odločale za življenje v političnem
brlogu, ki je izjemno naporno”.
			

Marta Kos Marko, GKTI

“Ženskam, ki se danes prebijajo na vodstvene položaje, svetujem,
naj si jasno postavijo cilje in pri doseganju teh naj bodo
vztrajne. Zaupajo naj vase in si drznejo poseči po na videz še tako
nedosegljivih uspehih. Pri tem se morajo zavedati, da imajo enake
možnosti kot moški in svojo poslovno pot krojiti samozavestno in
odločno”.
			

Bernarda Trebušak, Aerodrom Ljubljana

“Managerski poklic je neskončno lep, toda tudi zelo zahteven. Ne
glede na to, ali gre za moškega ali žensko, zahteva ta vloga veliko
raznolikih znanj in spretnosti. Na začetku poti je pomembno
ustvarjanje široke mreže poznanstev, ki ti lahko pri delu pomaga in
te spodbuja. Priporočila bi tudi včlanitev v različne domače in tuje
strokovne organizacije, udeleževanje izbranih dogodkov, seminarjev,
poslovnih srečanj, pri tem pa naj se posameznik vedno sprašuje, kaj
lahko naredi za druge oziroma kaj jim ima za ponuditi. Če si zanimiv
in inovativen, te bodo drugi iskali”.
			

Danica Purg, IEDC - poslovna šola Bled
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“Na ravni uprav bi lahko bilo več žensk, ženske so izjemno
dosledne, predane in imajo še številne druge lastnosti, ki jih
uprave potrebujejo. A mi ideja minimalnih kvot ni všeč, menim, da
je potrebno popraviti percepcijo, osnovo, ki bo sama po sebi vodila
do rezultata, da bo v upravah tudi več žensk”.
			

Тomaž Berločnik, Petrol
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Od številk do strategije

Funkcija finančnega direktorja je v zadnjih
nekaj letih postala izjemno kompleksna.
Na eni strani skrbi za učinkovitost finančne
funkcije, kakovost informacij, razvoj potenciala
zaposlenih, upravljanje uspešnosti poslovanja,
hkrati pa mora dobro razumeti celotno delovanje
podjetja ter imeti razvite strokovne in vodstvene
spretnosti. Razvoj te funkcije prinaša nov pristop
ter zahteve, s katerimi se mora finančni direktor
soočiti.
Od osebe na tem položaju se danes pričakuje,
da opravlja naslednje naloge:
•

•

•

•

administrator  (odgovornost za finance,
računovodstvo in poročanje, kot tudi za
skladnost z zakonskimi predpisi),
operativec (zagotavljanje učinkovitosti in
konsistentnosti finančne funkcije, aktivno
sodelovanje pri izboru, razvoju in ohranjanju
kadrov oz. ekipe),
strateg (neposredno sodelovanje pri
določanju strategije za izboljšanje uspešnosti
podjetja ter posledično njegove vrednosti,
finančni pogled na pobude za rast podjetja)
ter
pobudnik sprememb (osredotočenje na
usklajenost poslovanja in izvajanja strategije
prek vzpostavljanja strukture, ki zagotavlja
odgovornost drugih članov poslovodstva do
podjetja).

V dobro organiziranih podjetjih
je finančni direktor desna roka
predsednika uprave ali generalnega
direktorja. Še več, meja med
predsednikom uprave in finančnim
direktorjem je čedalje tanjša.
Predsednik uprave podjetje vodi k
uresničevanju ciljev, pri čemer ga
vodita vizija, poslanstvo in vrednote
podjetja, finančni direktor pa
mu pri tem pomaga s podporo,
doslednostjo in organizacijskimi
sposobnostmi. Strokovna literatura
navaja neprekinjeno preobrazbo
položaja finančnega direktorja in
njegovih štirih novih vlog.

“Mojo karierno pot zaznamujejo trdo delo, vztrajnost,
potrpežljivost, stalne spremembe, nenehno učenje in priložnosti, ki
jih nisem izpuščala, ampak sem jih z veseljem sprejela. Nadrejeni so
verjeli vame, kar me je vedno motiviralo in dalo energijo za
doseganje in preseganje zastavljenih ciljev. Za uspeh vsakega
direktorja je ključnega pomena tudi zaupanje njegovih zaposlenih
– brez mojega odličnega team-a nikoli ne bi uspela ustvarjati tako
dobrih rezultatov”.
					

Biljana Weber, Microsoft Slovenija
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“Na poti do položaja direktorice me niso zaznamovali zgolj
posamezni trenutki. Bila sem ambiciozna vse življenje, čeprav pri
tem nisem bila podprta z materialnimi dobrinami. Temeljnega
pomena pri tem je bilo moje znanje in boj za uveljavljanje znanja,
čeprav največkrat pod moškimi. Prav tako sem si tudi vselej upala
povedati svoje mnenje, saj je bilo to podkrepljeno z znanjem”.
			
65 % vprašanih meni, da je položaj finančnega
direktorja dobra odskočna deska za bodoče
člane uprave. Na vprašanje, ali bi na mestu
finančnega direktorja raje videli žensko, je 66 %
vprašanih ostalo neodločenih, medtem ko se jih
je le 17 % s tem strinjalo.

Vesna Čadež, Savatech
Na vprašanje, ali bi na mestu finančnega
direktorja raje videli moškega, pa je 77 %
vprašanih ostalo neodločenih, medtem ko jih
je 17 % bilo proti. Po podatkih Urada za enake
možnosti je v Sloveniji 15 % članov uprave
žensk, pri čemer največkrat zasedajo položaj
prve finančnice.

“Želja po uspehu in možnostih vplivanja in oblikovanja svoje
prihodnosti in tudi prihodnosti drugih je bila v meni vedno prisotna.
Mogoče je na mojo odločitev, da kandidiram za najvišje mesto v
podjetju, najbolj vplivalo to, da so k meni prišli sodelavci, ki so bili
mnenjski voditelji v podjetju in mi predlagali, da sprejmem ta izziv
in mi ob tem ponudili vso svojo pomoč in podporo. To izkazano
zaupanje je bilo največja spodbuda in tudi največja odgovornost v
tistem trenutku”.
			

Cvetana Rijavec, Ljubljanske mlekarne

“Ženske, ki se danes prebijajo na vodstvene položaje, se morajo
zavedati, v kaj se spuščajo. Vedeti morajo, da je še vedno težko in da
se moramo ženske pri tem še bolj dokazovati kot moški. Ženska se
mora zavedati svojih zmožnosti, da se ne spušča v situacije, ki jim ni
kos. Seveda pa mora pri tem verjeti vase”.
			

Davorka Fištrek, Podravka
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Ženski pečat

“Bistvo vodenja je postavljanje jasnih vizij. Stereotip, da smo ženske
kot vodje bolj operativno usmerjene in manj strateško, je treba
porušiti. Kaj pa, če si ženske postavljamo bolj realne cilje, moški pa
bolj virtualne (v oblakih, megalomanske)? Kaj pa, če smo ženske
bolj na zemlji, moški pa bolj v zraku?”.
			

Nevenka Črešnar Pergar, NP Consulting

Ženske se v poslovnem kontesktu od moških
precej razlikujejo, najsi gre za poslovna
pogajanja, razumevanje analiz, soočanje
z novimi izzivi ali ocenjevanje uspešnosti
zaposlenih.
Čedalje opaznejše so tudi prednosti, ki jih
prinašajo ženske na vodilnih položajih, saj se
poslovni rezultati podjetij, kjer so zaposlene,
največkrat izboljšajo.
Raziskava je pokazala, da se kvalitete ženskih
in moških vodilnih kadrov pogosto dojema
različno.

Ženske namreč veljajo za boljše govornice (43
%), so bolj iskrene (50 %), bolj dosledne (69
%) in angažirane (52 %) ter sposobnejše pri
opravljanju več nalog hkrati (74 %), medtem
ko so moški bolj samozavestni pri sprejemanju
odločitev (41 %). Anketiranci menijo, da
so moški in ženske na določenih poslovnih
področjih enako sposobni. To še posebej velja
za strokovnost in vodstvene sposobnosti, saj
večina vprašanih (80 %, 84 %) meni, da moški
in ženske kažejo enako stopnjo profesionalnosti,
sledijo pa jim inovativnost (78 %), sposobnost
prezentiranja in enakopravnega sodelovanja na
sejah uprave (75 %) ter pogajalske sposobnosti
(66 %).

Kakšne lastnosti mora po vašem mnenju imeti dober clan uprave podjetja?
Vodstvene sposobnosti

8%

Inovativnost

13%

Angažiranost

3%

Komunikacijske sposobnosti

3%

Hitro sprejemanje odločitev

3%

Sposobnost strateškega planiranja
Doslednost

6%
6%

Dobre analitične sposobnosti
Učinkovite pogajalske sposobnosti
Iskrenost
Samozavest
Profesionalnost

19%
6%
7%
12%
14%
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“Šport zahteva človeka v celoti in odrekanja
je veliko. Brez trdega dela, vztrajnosti in vere
ni vhunskega rezultata, ampak to ni vse. Moj
recept za uspeh je, da nikoli ne tekmujem proti
nekomu, tekmujem sama s seboj in vedno želim
iti naprej do idealnega skoka. Uspehi mi dajejo
motivacijo, da grem naprej in premagam samo
sebe, neuspehi pa me naredijo močnejšo”. (Marija
Šestak)
Živimo v času, ko se mora človeštvo dvigniti
na novo raven zavesti, ko moramo doseči višje
moralne standarde. Dajati moramo upanje
drug drugemu. Brez večje vključenosti žensk v
spreminjanje sveta okoli nas bomo težko dosegli
te cilje”. (Nevenka Črešnar Pergar, NP Consulting)
“Ženske dosegajo na številnih področjih izjemne
rezultate in na ravneh uprav bi moralo biti
več žensk, za kar pa bi bilo potrebno ustvariti
ustrezne pogoje, kot so fleksibilni delovni pogoji,
programe nemotenega prehoda s porodniškega
dopusta in še kakšne druge mehke ukrepe.
S predpisani minimalnimi kvotami pa se ne
strinjam”. (Blaž Košorok, HSE)
“Dober si, ko preneseš svoje znanje, energijo,
motivacijo na druge, na ljudi, s katerimi delaš.
Samo tako bo okolje, v katerem živiš in delaš,
dihalo in delalo s tabo. Za sabo želim pustiti
pečat izjemno pozitivne osebe”. (Aleša Kandus
Benčina, Medex)
“Moje vrednote in značaj so se oblikovali v
družini, kjer je bilo jasno, da se mora vsak
zavedati svojih talentov in jih razvijati, da
ni pomembn, komu in kje se rodiš, še manj,
kakšnega spola si. Pomembno je, da se razvijaš
v skladu s svojimi sposobnostmi, ne da bi pri tem
škodoval drugim, da se zavedaš svojih omejitev,
da si pošten do sebe in do drugih. V življenju sem
imela veliko sreče, kajti tudi v šolskem okolju in
kasneje v službi so bile prisotne te iste vrednote”.
(Cvetana Rijavec, Ljubljanske mlekarne)

“Ženska na položaju direktorice mora imeti
znanje in samozavest, biti mora borbena.
Mora biti 100% pripravljena na vse, tudi z
vizualizacijo”. (Vesna Čadež, Savatech)
“Moje vrednote in vodstvene sposobnosti
so se razvijale in se nadgrajujejo ves čas.
Najpomembnejšo vlogo pri tem so imeli starši,
družina, družba, sodelavci, skratka vsi, ki me
obkrožajo v življenju”. (Polona Javornik, OMG in
OMD)
“Nepogrešljiv zaveznik na položaju direktorice
so natančnost, doslednost, vztrajnost,
marljivost, močna volja in sposobnost timskega
dela. Vodji ne sme manjkati optimizma,
zaposlenim pa mora v vsakem trenutku
predstavljati zgled. Nekaj naštetih sposobnosti
mi je prirojenih, druge pa so prinesle izkušnje in
prizadevanja”. (Bernarda Trebušak, Aerodrom
Ljubljana)
“Želim, da si me ljudje zapomnijo kot vodjo,
ki je znala prisluhniti in ob pravih trenutkih
povleči prave poteze, predvsem pa želim, da
me ocenjujejo po mojem delu, rezultatih in
doseženih ciljih”. (Biljana Weber, Microsoft
Slovenija)
“Moja želja je, da bi čim več ljudi spodbudila,
da se obnašajo in ravnajo profesionalno in
v skladu z etičnimi merili ter da prispevajo k
nastanku boljšega sveta. Na IEDC-Poslovni
šoli Bled posvečamo veliko pozornosti etiki,
odgovornemu voditeljstvu, trajnostnemu razvoju
in osebnemu razvoju vsakega posameznika –
izobraževanje v klasičnem smislu bogatimo z
vzgojo duha”. (Danica Purg, IEDC - poslovna šola
Bled)
“Fleksibilnost in prilagajanje na nova poslovna
okolja ali spremembe v poslovnem okolju niso
pogojene zgolj s spolom, ampak tudi s potrebo,
ki jo zahteva poslovno okolje”. (Cvetka Selšek,
SKB)
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“Pogajalske sposobnosti, nagnjenost k tveganjem, prilagodljivost
novim okoliščinam in tudi druge lastnosti niso pogojene zgolj s
spolom, številne so veščine, ki se jih posamezniki priučijo. Kako
uspešen je posameznik pri tem, pa je močno odvisno od njega
samega, njegovega značaja in volje. So pa določene veščine, če
hočete lastnosti, bolj pisane na kožo ženskam kot moškim”.
			

Jožica Rejec, Domel

“Dober pogajalec, moški ali ženska, je vztrajen, s pravo mero umske
in močno prisotnostjo čustvene inteligence. Menim, da prednosti
za poslovni uspeh ne moremo pripisovati po spolu, ampak bolj po
spretnosti razvijanja pogajalčeve čustvene inteligence, ki mu pomaga
nadzirati lastna čustva in čustva drugih posameznikov ali skupin”.
			

Bernarda Trebušak, Aerodrom Ljubljana

“Spol ne opredeljuje načina pogajanja tako močno, da bi lahko
rekli, da je nekdo samo zato, ker je moški ali ženska, kar avtomatično
tudi boljši pogajalec. Velja, da naj bi bili moški trši pogajalci, a se
sprašujem, ali ni to v bistvu slabo? Sama menim, da je uspešno
pogajanje namreč tisto, ko sta zadovoljni obe strani, torej, ko sta
našli zmagam-zmagaš scenarij (win-win situacijo). Da bi dosegli to,
pa sta potrebni tudi iznajdljivost in empatija, torej pregovorno bolj
ženski lastnosti. In tu se konca skleneta”.
Danica Purg, IEDC - poslovna šola Bled

“Mislim, da so talenti pri pogajalskih sposobnostih razporejeni
50:50. Lahko je torej ženska ali moški boljši pri tem. Se pa ženske
in moški velikokrat razlikujemo v samem pristopu k pogajanjem in
načinu pogajanja”.
			

Polona Javornik, OMG in OMD
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Ravnovesje med pisarno in domom

“Bistveno za uspešno uravnovešenje poklicnega in zasebnega
življenja je predvsem notranje zadovoljstvo. Odraz tega, da si
zadovoljen s seboj, so dosežki tako na poslovnem področju kot tudi
v zasebnem življenju. Oboje je potrebno imeti urejeno – le takrat
lahko na položaju, ki ga zasedaš, daš maksimalno vse od sebe”.
			

Mojca Majič, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem

Dosledne pri vsem kar počnejo, si ženske svoje
osebne cilje postavljajo in dosegajo tako, da jim
posvetijo isto mero predanosti in vztrajnosti, ki
ju namenjajo tudi svojim karieram. Večina žensk
se odloči za materinstvo. Glede na raziskave,
ki so bile izvedene v zadnjih desetih letih, je
rodnost najnižja v tistih evropskih državah, kjer
je dostop do poslovnega trga ženskam najbolj
onemogočen.

Poleg ekonomskega doprinosa in vlaganja v
povečevanje konkurence na intelektualnem
tržišču lahko uspešne ženske vplivajo tudi na
enega najbolj alarmantnih družbenih trendov
zadnjega desetletja, to je demografski upad.
Veliki večini iskanje idealnega ravnovesja med
domom in službo še naprej predstavlja največji
izziv in čeprav je večina izmed njih mater,
niso redke niti tiste, ki so se tej vlogi zavestno
odpovedale na račun razvoja svoje kariere.
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“Dejansko se mi zdi, da bolj kot je situacija kritična, več žensk se
pojavlja na vodilnih položajih. Ocenjujem, da so zdaj priložnosti za
ženske. Treba se je organizirati doma in v službi, loviti ravnovesje in
se predvsem ne obtoževati, da se čemu odpoveduješ. Iskati je treba
zadovoljstvo”.
			

Mirjam Hočevar, Pivovarna Laško

“Ko je govora o ohranjanju ravnovesja med poslovnim in zasebnim
življenjem, menim, da so ženske pri doseganju tega ravnovesja bolj
obremenjene, verjetno tudi tradicionalno in naravno. Naravnih
dejstev ne gre zanemariti. So pa poslovne ženske pri vzpostavljanju
tega ravnovesja tudi bolj uspešne”.
Janez Živko, Petrol

“Srečna sem, da živim v času, ko je mogoče imeti tako družino kot
kariero. Sem ena izmed mnogih dokazov za to, čeprav seveda ni
vedno lahko. Včasih so potrebni tudi kompromisi, pri čemer je – kot
na mnogih drugih področjih v življenju – lažje, če imaš podporo
partnerja. Za vsako uspešno žensko stoji razumevajoč mož in,
seveda, tudi obratno. Ker preprosto uživam v tem, kar počnem, me
to sproti polni z energijo”.
			

Biljana Weber, Microsoft Slovenija

“Za uravnovešanje zasebnega in poklicnega življenja nimam
kakšnega posebnega recepta. Preprosto poskušam najti čas za vse.
Čas delim na službo, družino in na čas zase. Pomembno je, da si
človek vzame tudi čas zase.”.
			

Vesna Čadež, Savatech
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“Ko sem postala mama, se je moja predstava o uspehu nekoliko
spremenila. Vidim ga v uspešnem usklajevanju zasebnega in
poslovnega življenja in izpolnjevanju tega tudi zvesto sledim. Rada
skrbim za najdražje. Čas si vzamem tudi zase, največkrat pri
ohranjanju dobre telesne pripravljenosti in obiskovanju kulturnoumetniških prireditev”.
			

Bernarda Trebušak, Aerodrom Ljubljana

“V prostem času sem enaka kot pri delu: uživam z enako intenziteto.
Energijo črpam iz svojih uspehov, prijetnih ljudi okoli sebe in njihovih pozornosti, svojih fizičnih sposobnosti (darilo prednikov) in
kolikor se le da uravnoteženega življenja”.
			

Danica Purg, IEDC - poslovna šola Bled

“Uživam v tem, kar delam, in to se prepleta in uravnoveša tudi z
zasebnim življenjem”.
			

Polona Javornik, OMG in OMD

“Maksimalno poskušam in menim, da dobro uspevam pri
uravnovešanju poslovnega in zasebnega življenja. Pomembna je
predvsem kvaliteta, tako poslovnega, predvsem pa tudi privatnega
življenja in ne količina časa, ki jo nameniš enemu ali drugemu. Če
delam v prostem času tisto, kar me veseli in izpolnjuje, potem tudi
poslovne zadeve delam z večjim veseljem in bolj učinkovito”.
			

Jožica Rejec, Domel
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“Med poklicnim in zasebnim življenjem predvsem lovim ravnovesje:
čez dan in med tednom se predvsem posvečam delu, večeri in konci
tedna pa so rezervirani za zasebnost”.
			

Davorka Fištrek, Podravka

“Prepričan sem, da je vodstveni položaj v podjetju ali družbi
združljiv z družino in menim, da bi na vodilnih položajih bilo dobro
imeti več žensk, a sem proti formalizaciji poti, da pridemo do tega
rezultata. Menim, da uzakonjenje kvot ni prava pot. Okolje kot tako
se mora spremeniti na način, da omogoči združljivost obojega”.
			

Boštjan Napast, Geoplin

“Želel bi, da bi ženske spodbujali in ustvarili okolje, ki bi razumelo
in omogočilo združljivost vodilnega položaja in zasebnega življenja
obema spoloma. Menim, da je najbolj pomembno spodbujanje z
zgledi”.
			

Franjo Bobinac, Gorenje
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SheXO v Sloveniji

Podatki naše raziskave kažejo, da le dobra
polovica vprašanih meni, da so ženske
predstavnice poslovnega okolja v Sloveniji
deležne spoštovanja. Kar 70 % anketirancev,
ki so z nami delili svoje poglede, verjame, da
morajo ženske za dosego enakega položaja v
podjetju, vložiti več truda, 39 % je mnenja, da
kljub prizadevanju in uspehu težje napredujejo
kot moški. Na trditev, da so ženske na
direktorskih položajih običajno plačane manj
kot moški, je 31 % odgovorilo z ‘pogosto’, 26
% pa z ‘občasno’. Se je pa izkazalo, da spol pri
odločanju glede odpuščanj zaposlenih ne igra
tako pomembne vloge.

V Sloveniji je med vodilnim kadrom 19-ih
največjiih družb, ki kotirajo na borzi, dobra
destina (11 %) predsednic uprav in šestina
(15 %) članic uprav. Prvi podatek nas uvršča
v sam evropski vrh, drugi presega evropsko
povprečje. Po podatkih raziskave Urada za
enake možnosti je največ organizacij (20,7
%), kjer je ženska že kdaj zasedala najvišje
mesto odločanja, na področju finančnih in
zavarovalniških dejavnosti, najmanj takih družb
pa deluje v energetskem sektorju. Glede na
lastništvo je največ organizacij, kjer je ženska že
kdaj zasedala najvišje mesto odločanja, v zasebni
lasti z domačim kapitalom (59 %), sledi zasebno
lastništvo s tujim kapitalom (24,4 %).

Med anketiranci velja splošno prepričanje, da
ženske prek svojega psihološkega profila in
različnih vlog, tako v poslovnem kot zasebnem
okolju, izkazujejo večjo fleksibilnost in odprtost
za različne izzive v primerjavi z moškimi kolegi.
Eden od razlogov za to je večja izpostavljenost
žensk izzivom, ki od njih zahtevajo prilagodljivost
in fleksibilnost, in sicer v zasebnem življenju in v
karieri.

Le 2,8 % organizacij ima sprejet interni akt ali
ukrep za uravnoteženo zastopanost žensk in
moških na vodstvenih in vodilnih položajih, 2,4
% jih sprejem takega akta še načrtuje.
Med glavnimi razlogi, da podjetja ne dosegajo
uravnotežene zastopanosti, sodelujoči navajajo:
•
•
•

da gre za panogo, kjer je en spol zastopan
izrazito številčnejše:
da celotno skupino najvišjega menedžmenta
v organizaciji predstavlja samo ena oseba
dobra dvajsetina jih meni, da med ženskami
ni dovolj izkušenih in primernih kandidatk,
nihče pa ni ocenil, da primernih in izkušenih
kandidatov ni med moškimi.

Ali menite, da se naslednje okoliščine pojavljajo v slovenskem poslovnem okolju?

Ženske morajo vložiti več truda,
da dosežejo enak položaj kot moški.

70%

Ženske v poslovnem okolju
uživajo spoštovanje.

56%

Ženske težje napredujejo.

V primeru odpuščanj je med
odpuščenimi več žensk.

Ženske na vodstvenih položajih
so po navadi slabše plačane.

13%

30%

39%

13%

7%

8%

39%

28%

11%

31%

26%

Pogosto

Včasih

Redko

10%

21%

16%

Nikoli

3%

7%

0% 7%

5%

7%

26%

13%

13%

Ne morem oceniti
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“V okolju, kjer prevladujejo moški, se dobro počutim, saj ne
pristajam na moško prevlado. Pomemben je enakopraven odnos,
vzpostavitev delitve dela in odgovornosti že na začetku.
Odgovornost mora biti dobro definirana, da se lahko potem
enakopravno odloča”.
			

Vesna Čadež, Savatech

“Največja vrednota je, da si najdeš delo/poklic, ki ga rad opravljaš,
tudi če je naporno”.
Mirjam Hočevar, Pivovarna Laško

“Prepričana sem, da svet informacijskih tehnologij ne sme biti in
ostati izključna domena moških, saj lahko ženske prinesemo
drugačne poglede, pristope in izkušnje. Tega se zaveda tudi
Microsoft, ki je velik zagovornik spodbujanja žensk, da poiščejo
svojo karierno prihodnost v našem podjetju in informacijski panogi
na splošno. Moški kolegi so me zaradi mojih poslovnih uspehov
vedno jemali resno, tako da s tem nimam težav. Včasih je morda
res težje, a na splošno se počutim enakovredna, saj sodelujem z
uspešnimi poslovneži, ki cenijo uspešne ženske in jih vidijo kot sebi
enake”.
			

Biljana Weber, Microsoft Slovenija

“Zelo močno verjamem v heterogene voditeljske ekipe. Do takšnega
spoznanja se mora voditelj dokopati sam, mora v to verjeti in
prenašati v poslovno okolje s primeri in ustreznim motiviranjem”.
			

Rudolf Skobe, Telekom Slovenije
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“V okolju, kjer prevladujejo moški, se dobro počutim. Uživam
spoštovanje moških kolegov in jih tudi sama spoštujem, imam
njihovo podporo in tudi sama jo dajem. Takšno okolje, v katerem
sem cenjena za svoj doprinos, želim tudi ohraniti”.
			

Davorka Fištrek, Podravka

“To, da sem ženska, me ni nikoli oviralo. No, morda v mladosti.
Pozneje pa mi je to večkrat pomagalo. V evropskih in ameriških
poslovnih šolah so bili pogosto presenečeni, ko so videli, da sem kot
ženska imela veliko iniciative v pretežno moškem svetu. Na začetku
seveda še nisem bila članica nobene pomembne (največkrat moške)
mreže, zato pa sem imela toliko več energije in toliko bolj sem
verjela v svoje ideje”.
			

Danica Purg, IEDC - poslovna šola Bled

“V mojem delovnem okolju res ni nobene razlike med moškimi in
ženskami. Mogoče se vseeno moraš kot ženska dokazovati in biti
še boljša in še kakovostnejša, če želiš pokazati učinkovito delovanje
inštitucije”.
			

Mojca Majič, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem

“Predvsem verjamem, da se sposobnosti ne delijo glede na
spol, torej tako moški kot ženska morata za uspešno opravljanje
določenega dela imeti sposobnosti, ki so zahtevane za tako delovno
mesto. Ker pa pri izbiri najprimernejših kadrov ni vedno tako,
moramo biti ženske dosti bolj vztrajne, pogumne, odločne in
samozavestne, da dosežemo svoj cilj”.
			

Polona Javornik, OMG in OMD
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Dvigovanje vrednosti podjetja prek
spodbujanja žensk

Čeprav številna vodilna svetovna in domača podjetja poslovni uspeh
žensk spodbujajo na različne načine, se zdi, da to ne drži za
promoviranje žensk na vodilne položaje ali za njihovo vključevanje
v procese strateškega odločanja – torej vlog, ki so za poslovni uspeh
odločilne.
Rešitev bo očitno treba poiskati s pomočjo
ocenjevanja vpliva, ki ga ima investiranje v
poslovni razvoj žensk na dobičkonosnost in
uspeh podjetij. Ta morajo namreč svoj uspeh
prikazati v okviru izmerljivih kategorij – prihodka,
dobička, rasti, produktivnosti, zadovoljstva
kupcev/strank ali drugih pokazateljev, ki jih
uporabljajo. Na podlagi rezultatov takšnega
ocenjevanja je treba ugotoviti, kako bi lahko
spremenili razmišljanje, strategijo in investiranje
v razvoj človeških virov in modela vodenja, da
bi dosegli ravnovesje med spoloma na vodilnih
položajih.

Pri tem izzivu morajo podjetja ubrati enak pristop
kot pri vseh drugih pomembnih spremembah
organizacijske strukture ali poslovne strategije.
V podjetjih pogosto prevladuje mnenje, da
vlaganje v razvoj zaposlenih predstavlja velik
strošek, toda v sodobnih pogojih poslovanja
in podjetjih, ki spodbujajo znanje in spretnost,
zaposleni predstavljajo prednost podjetja, pri
čemer so ženske ključnega pomena za razvoj in
umestitev družbe na trgu.

“V našem podjetju na vodilnih mestih prevladujejo ženske. Tudi
brez tega bi bil moj odgovor enak: v poslovnem življenju nisem
nikoli presojala ljudi kot moške ali ženske in tudi zato nisem opazila,
da delujem v pretežno moškem okolju”.
			

Cvetana Rijavec, Ljubljanske mlekarne

26

Zenske na vrhu.indd 26

25.3.2013. 17:10:30

Da bi lahko s spodbujanjem napredovanja žensk na vodilne položaje povišali tudi vrednost podjetja,
je treba analizirati notranje in zunanje izzive, s katerimi se družbe srečujejo: notranji vpliv žensk kot
zaposlenih v organizaciji in njihov zunanji vpliv v vlogi kupcev oziroma strank. Uspešen poslovni model
mora biti usklajen s ciljem pridobivanja talentov in povečevanja kapitala prek rastoče kupne moči žensk.

Potencial žensk znotraj organizacij
Koristi

Tržna moč žensk kot kupcev/strank
Koristi

Družba, ki ženske razume, jih zna pritegniti,
obdržati in spodbujati pri napredovanju, bo
bolje izkoristila potencial uslužbencev ter
posledično zmanjšala stroške osipa in razširila
nabor bodočih vodij podjetja. Cilj tega je
boljše poslovno odločanje in učinkovitejše
upravljanje družbe. Glede na to, da postaja
timsko delo čedalje pomembnejše, imajo
podjetja z večjo stopnjo raznolikosti glede
na spol znatno prednost pri zviševanju svoje
vrednosti.

Kot smo že omenili, so ženske najhitreje
rastoča populacija, zato imajo podjetja, ki
vlagajo v pridobivanje njihove naklonjenosti,
večkratno korist. Za ustrezen pristop k željam,
potrebam in potrošniškim izbiram žensk
morajo podjetja spodbujati napredovanje
žensk tudi znotraj lastne organizacije, da
bi osvojila diverzificiran pristop in žensko
perspektivo pri strateškem odločanju.

Tveganja
Podjetja in ustanove po vsem svetu se
soočajo z vse večjim številom žensk, ki se
v karierno najobetavnejšem življenjskem
obdobju odločijo svojo pozornost preusmeriti
na zasebno življenje. Te poslovno okolje
povsem zapustijo ali pa priložnost za boljše
ravnovesje med službenim in zasebnim
življenjem poiščejo tako, da zaprosijo za
položaj, ki ne zahteva polnega delovnega
časa. Tako 60 % žensk v ZDA dela le
polovični delovni čas, v Nemčiji in na
Japonskem pa 43 % žensk.
Takšen trend predstavlja velik strošek, saj
se pojavlja predvsem pri izobraženi ženski
populaciji, ki jo je težje in dražje nadomestiti.
Krog poznanstev in poslovni odnosi oziroma
družbeni kapital teh žensk ima visoko
vrednost in zahteva precej časa, da se
ponovno vzpostavi.

Tveganja
Čeprav so ženske kot kupci izdelkov in
uporabnice storitev čedalje pomembnejše,
mnoga podjetja še vedno ne razumejo njihovih
želja in se jim na trgu ne znajo približati.
Številne družbe so prepričane, da bo izdelek,
ki se uspešno prodaja moškim, pri ženskah
dosegel enak uspeh. Predpostavka nekega
podjetja, da moški in ženske od njihovega
proizvoda ali izdelka pričakujejo enako,
predstavlja tveganje, da tržnega potenciala
žensk nikoli ne bo znalo izkoristiti. Številni
trgi potrebam in željam žensk še vedno ne
posvečajo dovolj pozornosti. Raziskave in
ankete so pokazale, da več kot 80 % žensk
ni zadovoljnih z načinom kako investicijski
bankirji in borzni posredniki dojemajo njihove
potrebe in želje. Več kot 70 % žensk tako meni
tudi o proizvajalcih in prodajalcih avtomobilov,
več kot 50 % pa o zdravstvenem in živilskem
sektorju. Podjetje, ki stremi k svoji rasti, si
tako visokega deleža nezadovoljnih kupcev ali
strank ne sme privoščiti.
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Zaključak

Rezultati raziskav kažejo, da je prisotnost žensk v upravah in nadzornih
svetih povezana z boljšimi finančnimi rezultati. Kljub temu pa podjetja še vedno ne storijo dovolj za spodbujanje napredovanja svojih
uslužbenk.
S tem razlogom je Evropska komisija v letu 2011
pripravila Izjavo o večji zastopanosti žensk v
upravah evropskih podjetij in podjetja, ki kotirajo
na borzi, pozvala k njenemu sprejetju. Izjava
določa sanmourejevalne zaveze organizacij,
katerih cilj je povečanje prisotnosti žensk v
upravnih organih na 30 % do leta 2015 ter na
40 % do leta 2020. Napredovanje žensk se je
v zadnjih letih zelo upočasnilo in po ocenah
Komisije bo s takšno hitrostjo potrebnih še 50
let, da bi dosegli vsaj 40-odstotno razmerje.

Ko smo v okviru naše raziskave anketirance
povprašali, katere ukrepe bi bilo potrebno
sprejeti, da bi se delež žensk na najvišjih
položajih zvišal, jih je največ odgovorilo, da bi
morali vzpostaviti fleksibilnejše delovne pogoje
in omogočiti delo na različnih lokacijah (14 %),
zasnovati programe za spodbujanje ženskega
povezovanja in povezovanja z vzornicami (13
%) ter programe mentorstva za mlajši kader (12
%). 11 % jih je menilo, da bi pri tem pomagala
intenzivna podpora programom diverzifikacije s
strani izvršnih direktorjev in članov uprave, 10 %
pa jih daje prednost vzpostavitvi ženskih kvot pri
zaposlovanju, napredovanju oz. razvoju.

Kateri od naštetih ukrepov, če sploh kateri, imajo največji vpliv na povečanje števila žensk na vodstvenih položajih?
Sistemi ocenjevanja, ki nevtralizirajo starševske dopuste
oziroma bolniške ter fleksibilne delovne pogoje

5%

Ženske kvote pri zaposlovanju, napredovanju
oziroma razvoju

10%

Zahteva, da je med kandidati za napredovanje
vsaj ena ženska
Prilagojeni cilji in programi zaposlovanja glede na spol
Programi pridobivanja novih veščin za ženske
Programi nemotenega prehoda na/iz
porodniškega dopusta

5%
1%
4%
5%

Ocenjevanje uspešnosti vodstvenega kadra glede
na uspešnost diverzifikacije
Merjenje kazalcev uspešnosti diverzifikacije

6%
5%

Programi za spodbujanje ženskega
povezovanja in povezovanja z vzornicami

13%

Programi mentorstva za mlajši ženski kader
Programi za uravnovešanje poslovnega in
zasebnega življenja

12%
9%

Fleksibilni delovni pogoji, lokacija dela
Intenzivna podpora programom diverzifikacije
s strani izvršnih direktorjev oziroma članov uprave

14%
11%
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“Za ženske je še vedno malo težje uspeti, tako ocenjujem.
Dejansko obstaja v današnjem času časovni problem, ki je bolj vezan
na ženske kot na moške – z majhnimi otroki pač ne moreš delati cele
dneve. Zelo pomembna sposobnost je zato zmožnost organizacije,
zmožnost delegirati delo. Potrebno ga je razdeliti pravim ljudem,
znati miriti strasti med ljudmi. T. i. mehko področje je pri tem zelo
pomembno – mogoče smo ženske pri tem boljše kot moški, saj smo
sposobne več čustvene inteligence. Zaznavanje in urejanje odnosov
v podjetju je namreč zelo pomembno. Lažje je delati v mešanih
kolektivih”.
			
Prevladuje splošno mnenje, da si kljub kariernim
uspehom žensk za njihovo napredovanje na
lestvici aktivno prizadeva le nekaj podjetij.
Povprečnost in meritokracija obstajata na
obeh straneh in ni nujno, da mora biti dober
direktor moški ali ženska. Raziskave kažejo, da
je najboljša rešitev še vedno srednja pot. Tako
ženske kot moški so lahko odlični direktorji,
čeprav bodo za doseganje enakih ciljev izbrali
različne poti.
Raziskava je tudi pokazala, da se kvalitete
ženskih in moških vodilnih kadrov pogosto
dojema različno. Ženske namreč veljajo za
boljše govornice (43 %), so bolj iskrene (50 %),
bolj dosledne (69 %) in angažirane (52 %) ter
sposobnejše pri opravljanju več nalog hkrati
(74 %), medtem ko so moški bolj samozavestni
pri sprejemanju odločitev (41 %). Anketiranci
menijo, da so moški in ženske na določenih
poslovnih področjih enako sposobni. To še
posebej velja za strokovnost in vodstvene
sposobnosti, saj večina vprašanih (80 %, 84 %)
meni, da moški in ženske kažejo enako stopnjo
profesionalnosti, sledijo pa jim inovativnost (78
%), sposobnost prezentiranja in enakopravnega
sodelovanja na sejah uprave (75 %) ter
pogajalske sposobnosti (66 %).

Mirjam Hočevar, Pivovarna Laško
Pozitivno je, da se ženskam ne pripisuje
več prednosti zgolj na področju t.i. mehkih
veščin, ampak se jih vedno bolj prepoznava v
stereotipno moških vlogah.
Finančni uspeh in razvoj zdrave organizacijske
klime sta nedvomno odvisna od optimalnega
razmerja in ravnovesja številčnosti glede na spol
na vseh področjih delovanja podjetja. Izkušnje
so pokazale, da se poslovne ženske splača
spodbujati, tudi ko se odločijo za materinstvo.
Ambiciozne ženske bodo vedno našle način,
da bodo dosegle ravnovesje med zasebnim in
poslovnim življenjem, ne glede na obseg izzivov.
Začetne ovire jim zelo pogosto uspe pretvoriti
v strateško prednost. Vse naše anketiranke so
priznale, da težijo k pravšnjemu ravnovesju
med profesionalnim in zasebnim življenjem,
saj sta oba vidika zelo poučna. Kreativnost
poslovnega je začinjena z disciplino zasebnega,
kar jim pomaga, da so z vsakim dnem boljše in
močnejše.
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“Fleksibilni delovni pogoji, kot so fleksibilen čas in lokacija dela ter
ozaveščenost in razumevanje prednosti diverzifikacije, prednosti, ki
jih prinašajo mešane vodstvene ekipe in drugi podobni mehki
ukrepi, so dobra spodbuda, ki bi privedla več žensk na vodilne
položaje podjetji, na vodilne položaje v družbi kot celoti. Delovanje
v tej smeri močno podpiram”.
			

Tomaž Kuntarič, nekdanji predsednik uprave SOD-a

“Leadership ali vodstvene sposobnosti so ključne lastnosti dobrih
uprav in dobro upravljanje s kadri je ravno tako izjemnega pomena.
Prepogosto se zdi, da manjka soočanja z realnostjo in prihaja do
zapiranja v rezidence”.
			

Dr. Peter Groznik, Gorenje

“Poznam kar nekaj teorij, po katerih naj bi veljalo, da so moški v
poslu bolj nagnjeni k tveganjem, po drugi strani pa je res, da še
vedno ne vemo, kako bi izgledal svet, če bi bil manj »moški« in bolj
»ženski«. Če kot primer vzamem IEDC-Poslovno šolo Bled, kjer so
zaposlene v večini ženske, potem se zdi ženski svet precej
dober: vidim pripadnost, pozornost, sposobnost sprejemanja nalog
in odločitev. Toda naučiti se moramo še, kako boljše
sodelovati - v »moškem svetu« se namreč nismo naučili, kako imeti
sebe rajši, kako se ceniti in kako bolj zaupati samim sebi - in seveda
tudi drugim. To pa je osnova za boljši svet”.
			

Danica Purg, IEDC - poslovna šola Bled
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“Ženskam, ki se prebijajo na vodstvene položaje, priporočam
odločnost, samozavest, pogum in veliko vztrajnosti”.
			

Polona Javornik, OMG in OMD

“Ženskam, ki se danes prebijajo na vodstvene položaje, svetujem, da
ostanejo ženske”.
			

Vesna Čadež, Savatech

“Ženskam, ki se danes prebijajo na vodstvene položaje, bi svetovala
enako kot moškim: sledi svojim sanjam. Te naj bodo realne, cilje pa
dosegaj na način, da ne raniš drugih”.
			

Cvetana Rijavec, Ljubljanske mlekarne

“Ženski in moški princip vodenja podjetij se zagotovo razlikujeta.
Raziskave kažejo, da je moškim najpomembneje zmagovati, ženskam
pa sodelovati. A tudi ženske smo pripravljene na tveganja, odvisno
od motivacije in možnega učinka”.
			

Biljana Weber, Microsoft Slovenija

31

Zenske na vrhu.indd 31

25.3.2013. 17:10:31

Metodologija

Zahvaljujemo se vsem ženskam in moškim, ki so sodelovali pri raziskavi. Upamo, da bo ta objava predstavljala priznanje vsem ženskam
in dodaten argument za spodbujanje diverzifikacije na vodstvenih
položajih, ki bo najboljše rezultate prinesla le, če bo prisotna v vseh
podjetjih.
Glavni namen raziskave je oblikovanje idej in
primernega okolja za razpravo glede ovir, ki jih
morajo ženske v poslovnem svetu premagati,
da bi lahko dosegle najvišja mesta v poslovnem
okolju. Z vprašanji smo prav tako želeli prepoznati
vzroke za nesorazmerje deleža poslovnih žensk in
moških.
Raziskava je bila opravljena prek elektronskega
vprašalnika ter neposrednih razgovorov z
uspešnimi menedžerkami in menedžerji, ki
izstopajo kot vzorniki prihajajočim generacijam.
On-line vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega
tipa z enim ali več možnimi odgovori, kot
tudi vprašanja v obliki matrice z enim možnim
odgovorom.
K raziskavi smo povabili 140 žensk in 140
moških, ki delujejo na vodilnih položajih
najuspešnejših družb v Sloveniji. Odzvalo se je
107 anketirancev, od katerih je bilo 66 % žensk
in 34 % moških.
Posebej se zahvaljujemo vsem ženskam in
moškim, ki so naši raziskavi namenili del svojega
dragocenega časa in v intervjujih z nami delili
svoje mnenje ter življenjske izkušnje na poti do
uspeha:

Mojca Majič, direktorica Agencije za javni
nadzor nad revidiranjem; Rudolf Skobe,
predsednik uprave Telekoma Slovenije; Tomaž
Berločnik, predsednik uprave Petrola; Franjo
Bobinac, predsednik uprave Gorenja; Cvetka
Selšek, predsednica upravnega odbora SKB;
Aleša Kandus Benčina, predsednica uprave
Medexa; Toni Balažič, predsednik uprave
Mercatorja; Biljana Weber, generalna direktorica
Microsoft Slovenija; Blaž Košorok, generalni
direktor HSE; Dr. Peter Groznik, član uprave
Gorenja; Janez Živko, član uprave Petrola;
Jožica Rejec, predsednica uprave Domela;
Bernarda Trebušak, članica uprave Aerodroma
Ljubljana; Janko Medja, predsednik uprave
NLB; Danica Purg, direktorica IEDC – poslovne
šole Bled; Dr. France Arhar, direktor Združenja
bank Slovenije; Mirjam Hočevar, članica uprave
Pivovarne Laško; Polona Javornik, direktorica
družb OMG in OMD; Vesna Čadež, direktorica
Savatecha; Cvetana Rijavec, predsednica uprave
in generalna direktorica Ljubljanskih mlekarn;
Davorka Fištrek, finančna direktorica Podravke;
Tomaž Kuntarič, nekdanji predsednik uprave
Slovenske odškodninske družbe; Mojca
Burkelca, finančna direktorica KD Group;
Boštjan Napast, predsednik uprave Geoplina;
Maja Opresnik-Kovačič, članica uprave ETI;
Marta Kos Marko, komunikatorka in trenerka
javnega nastopanja; Nevenka Črešnar Pergar,
direktorica NP Consulting.
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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 Žibret Kralj, Deloitte

Ime Deloitte se nanaša na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pravno osebo, ustanovljeno v skladu z zakonodajo Združenega kraljestva Velike
Britanije in Severne Irske (v izvirniku »UK private company limited by guarantee«), in mrežo njenih članic, od katerih je vsaka ločena in samostojna
pravna oseba. Podroben opis pravne organiziranosti združenja Deloitte Touche Tohmatsu Limited in njenih družb članic je na voljo na www.deloitte.
com/si/nasa-druzba.
Ta publikacija vsebuje izključno splošne informacije. Deloitte Touche Tohmatsu Limited, njene članice in njihove povezane družbe pod skupnim
imenom mreža Deloitte s to publikacijo ne nudijo računovodskih, poslovnih, finančnih, naložbenih, pravnih, davčnih ali drugačnih strokovnih
nasvetov ali storitev. Publikacija ne nadomešča strokovnega svetovanja niti strokovne storitve ter se ne sme uporabljati kot podlaga za sprejemanje
odločitev ali ravnanje, ki lahko vpliva na finančno stanje ali poslovanje uporabnikov publikacije. Uporabnikom publikacije svetujemo, da se
obrnejo na strokovnega svetovalca pred vsako odločitvijo ali dejanjem, ki bi lahko vplival na njihovo finančne stanje ali poslovanje. Deloitte
Touche Tohmatsu, njene članice in njihove povezane družbe ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi nastala katerikoli osebi, ki se zanaša na to
publikacijo.
© 2013 Deloitte Slovenija. Vse pravice pridržane.

Zenske na vrhu.indd 36

25.3.2013. 17:10:31

