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Teza doktorske disertacije 
Podjetnice so sicer prepoznane kot pomembne soustvarjalke 
gospodarskega razvoja, lahko pa rečemo, da delujejo v svetu, v 
katerem je kot podjetnik še vedno bolj prepoznan moški. Modeli 
pospeševanja in spodbujanja podjetništva temeljijo na splošnih 
ugotovitvah o podjetnikih, ki so velikokrat utemeljene na 
spoznanjih proučevanja skupin, v katerih prevladujejo moški. Če 
se strinjamo, da so ženske enakopravne, niso pa enake kot moški, 
želimo poudariti tudi njihove edinstvene lastnosti, od katerih 
lahko izberemo nekatere, ki jih lahko v nadaljevanju prenesemo 
tudi na splošno populacijo podjetnikov.  

Podjetnice imajo v različnih življenjskih in kariernih 
obdobjih različne potrebe, motive in aspiracije, ki so 
posledica tudi različnega socialnega kapitala in 
človeškega kapitala. 



Namen raziskave 

 analizirati nekatere dejavnike socialnega kapitala in 
človeškega kapitala podjetnic, da bi lahko postavili okvire 
podjetniškega delovanja žensk v različnih življenjskih 
obdobjih.  

 proučevanje človeškega kapitala in socialnega kapitala, ki  
preko kognitivnih dejavnikov vpliva na podjetniško 
orientiranost in na izkoriščanje podjetniških priložnosti 
(Hessels, van Gelderen in Thurik 2008; De Carolis, Litzky in 
Eddleston 2009). 

 primerjati podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih 

 spoznanja osnova za razvoj modela spodbujanja ženskega 
podjetništva, ki bo usmerjen v posamezne skupine 
podjetnic  



Cilji raziskave 

Splošen cilj raziskave je ugotoviti, ali se podjetnice v različnih 
kariernih obdobjih, ki sovpadajo tudi z njihovo starostjo, razlikujejo 
tudi v izbranih dimenzijah človeškega in socialnega kapitala.   

 

 na podlagi primerjave raziskav s področja ženskega podjetništva, 
socialnega kapitala in človeškega kapitala pripraviti vprašalnik, 
primeren za primerjavo izbranih dejavnikov človeškega in socialnega 
kapitala pri podjetnicah v različnih življenjskih obdobjih  

 na osnovi analize vprašalnika prikazati profil podjetnic v različnih 
življenjskih obdobjih 

 model ženskega podjetništva, ki lahko pomeni pomoč pri izdelavi 
smernic za razvoj programov za različne skupine podjetnic, ki bodo 
pripomogli k spodbujanju in večjemu vključevanju žensk v 
podjetnišvo 







Razlogi za raziskovanje ženskega 
podjetništva 
 Podjetnice so pomembne ustvarjalke novih priložnosti, 

novih pristopov in pogledov na podjetništvo. 
 Pozivi znanstvenic k raziskovanju podjetnic kot samostojne 

skupine, kjer spol ni le kontrolna spremenljivka (Brush 
1991; Ahl 2004, 2006, 2011; Kyrö in Hyrsky 2008; Pillania, 
Lall in Sahai 2010, Jennings in Brush 2013). 

 Število podjetnic v svetu narašča, vrzel med nastajajočimi 
podjetji v lasti žensk in moških se v zadnjih letih zmanjšuje 
(Kelley idr. 2017) . 

 Vrzel med spoloma v ustaljeni podjetniški dejavnosti v 
Sloveniji najvišja med evropskimi državami - 2,9 % : 7,9 % 
(Rebernik idr. 2018, 71).  







Izhodišča za raziskovanje ženskega 
podjetništva 
 

• Pojem podjetništvo je treba razširiti in raziskati tudi ženske serijske 
podjetnice, podjetnice življenjskega stila, portfolio podjetnice, 
podjetnice v raziskovalni dejavnosti in na področju prenosa 
tehnologij; podjetnice v korporativnem svetu; podjetnice v okviru 
družinskih podjetij. 

• Podjetnice na področju socialnega podjetništva še niso postale 
tema raziskav. Več je takih, ki proučujejo ženske kot porabnice, ne 
pa kot ustvarjalke socialnih podjetij.  

• Zakaj, kdaj in kako podjetnice odkrivajo nove priložnosti, je tema, 
ki je povezana s kognitivnimi dejavniki in nagnjenostjo k 
inovativnosti (De Tienne in Chandler 2007), pa tudi z družbenimi 
normami in odnosi (Shane 2012), vendar premalo raziskana pri 
podjetnicah.  

(Jennings in Brush, 2013) 





Predpostavke za raziskovalni model 
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Pregled hipotez in njihove veljavnosti  

  H1a Podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih imajo različne predhodne 
podjetniške izkušnje. 

Potrjena 

H1b Obstajajo razlike med stopnjami dosežene šolske izobrazbe med skupinami 
podjetnic v posameznih življenjskih obdobjih. 

Ni potrjena 

H1c Med skupinami podjetnic v posameznih življenjskih obdobjih obstajajo razlike 
v poslovnem predznanju, ki so ga pridobile v šoli ali na specifičnih 
usposabljanjih. 

Delno 

potrjena 

H1d Podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih imajo različne izkušnje iz 
panoge, v kateri delujejo. 

Delno 

potrjena 

H1e  Podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih imajo različne predhodne 
managerske izkušnje. 

Potrjena 

H1 Med skupinami podjetnic v različnih življenjskih obdobjih obstajajo razlike v 
stopnjah človeškega kapitala 

Delno 

potrjena 



Pregled hipotez in njihove veljavnosti  

  
H2a Podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih različno ocenjujejo stopnjo 

vpliva staršev na njihovo podjetniško pot.  
Potrjena 

H2b Podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih različno ocenjujejo stopnjo 
vpliva materinstva na njihovo podjetniško pot.  

Ni potrjena 

H2c Podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih različno ocenjujejo stopnjo 
vpliva prijateljev in znancev na njihovo podjetniško pot.  

Potrjena 

H2d Podjetnice v različnih življenjskih obdobjih pripisujejo različen pomen 
vključevanju v socialne mreže. 

Delno 

potrjena 

H2 Stopnja in oblika socialnega kapitala podjetnic v posameznih življenjskih 
obdobjih je različna. 

Potrjena 





Uporabljeni podatki 

• 45.000 podjetij, ki so ustrezala pogoju za 

opredelitev kot žensko podjetje 

• 10.000 podjetij z elektronskim naslovom 

• 340 odgovorov (3,4% odzivnost) 

• 30 minutna spletna anketa 

• 21. maj do 31. junij 2017, aplikacija 1KA 

 



Uporabljene statistične metode 

1.faza 

preverjanje razlik v opredeljenih dimenzijah ČK in SK: Hi 
kvadrat preizkus, Analiza variance, Levenov F-preizkus, 
Tukeyev ali Tamhaneov post hoc preizkus  

2. faza 

povprečje spremenljivk, ki sestavljajo določen konstrukt – 
oblikovanje indeksa  oziroma skupne spremenljivke; analiza 
variance 

3. faza 

pojasnjevanje razlik med tremi skupinami – diskriminantna 
analiza 

Dodatno: analiza skupin  





Analiza posameznih konstruktov ČK – 

predhodne podjetniške izkušnje 

1. število predhodno ustanovljenih podjetij, 

2. predhodne izkušnje z zapiranjem ali prodajo 
lastnega podjetja, 

3. predhodne zaposlitve v družinskem podjetju, 
4. predhodne zaposlitve v nedružinskem malem 

podjetju, 

5. pomembne vloge v družbi ali v razredu v času 
adolescence, 

6. izkušnje s prodajanjem v času adolescence. 



Analiza posameznih konstruktov ČK – 

dosežena šolska izobrazba 

1. dosežena stopnja izobrazbe ob 

ustanovitvi podjetja,  

2. dosežena stopnja izobrazbe danes,  

3. tehnična izobrazba danes,  

4. poslovna izobrazba danes  



Analiza posameznih konstruktov ČK – 

 poslovno predznanje, pridobljeno z 

izobraževanjem 

1. pogostost udeleževanja usposabljanj in 
izobraževanj na osmih področjih (finance in 

računovodstvo, pravni vidiki, tehnologija, kadri 
varstvo pri delu in varstvo okolja,računalništvo)  

2. udeležbo seminarja o ustanavljanju in vodenju 
podjetja 

3. usposabljanja pred ustanovitvijo na devetih 

različnih področjih 



Analiza posameznih konstruktov ČK – 

izkušnje iz panoge 

1. leta izkušenj v panogi 

2. število let izkušenj s podobnimi 
produkti/storitvami glede na lastništvo 
podjetja 

3. podobnost strank, dobaviteljev, konkurence 
in produktov sedanjega podjetja in 
predhodnih izkušenj 

4. podobnost v tehnično-funkcionalnih 
izkušnjah 



Analiza posameznih konstruktov ČK – 

predhodne managerske izkušnje 

1. število rednih zaposlitev pred ustanovitvijo 

sedanjega podjetja (raznolikost), 

2. raznovrstnost vodstvenih izkušenj pred 
ustanovitvijo sedanjega podjetja, 

3. mednarodne poslovne izkušnje  
4. izkušnje s podajanjem v tujino. 



Analiza posameznih konstruktov SK – vpliv 

staršev 
1. Zaposlitveni status staršev 

2. Izobrazba staršev 

3. Podjetniški status staršev 

4. Zaposlitev v podjetju staršev 

5. Velikost podjetij v lasti staršev 

6. Starši kot vzorniki za podjetništvo 

7. Starši kot vzorniki po ustanovitvi podjetja 

8. Podpora staršev ob odločitvi za podjetništvo 

9. Mnenje staršev o podjetništvu 

10. Vpliv mnenja staršev na podjetnice 

11. Pogostost obračanja na starše za podjetniški nasvet 

12. Pomoč staršev pri poslovnih dejavnostih v zadnjem letu 

 

 



Analiza posameznih konstruktov SK – 

„materinstvo“ kot metafora za vpetost v 
družinsko življenje 

1. Število otrok ob odločitvi za podjetništvo 

2. Zakonski stan danes 

3. Zakonski stan ob ustanovitvi podjetja 

4. Zaposlitveni status partnerja danes in ob ustanovitvi podjetja 

5. Partner kot vzornik ob odločitvi in danes 

6. Podpora partnerja za podjetništvo 

7. Podpora otrok za podjetništvo 

8. Mnenje in vpliv mnenja otrok in partnerja  

9. Pogostost iskanja podjetniškega nasveta pri partnerju 

10. Pomen poslovnih informacij pri partnerju 

11. Pomoč pri poslovnih dejavnostih 

12. Poraba časa za gospodinjstvo in skrb za otroke 

13. Partnerjev pomoč pri skrbi za gospodinjstov in otroke 

14. Trditve o usklajevanju dela in družine 

 

 

 



Analiza posameznih konstruktov SK – vpliv 

prijateljev in znancev 

1. Prijatelji kot vzorniki pred in po ustanovitvi 

2. Podpora pri podjetništvu 

3. Mnenje in vpliv mnenja o podjetništvu 

4. Pomen informacij, pridobljenih pri prijateljih 

5. Pomoč pri različnih poslovnih dejavnostih 

6. Trditve o pomenu prijateljskih stikov  



Analiza posameznih konstruktov SK – vpliv 

širših socialnih mrež (šibke vezi) 
1. Vključevanje v prostovoljne dejavnosti v družbi 
2. Oseba iz medijev kot vzornica za podjetništvo 

3. Pogostost iskanja poslovnih nasvetov pri profesionalnih mrežah, svetovalcih in 
drugih podjetnikih, digitalnih mrežah, mentorjih 

4. Pomembnost pridobljenih informacij pri profesionalnih mrežah, svetovalcih in 
drugih podjetnikih, digitalnih mrežah, mentorjih 

5. Mreže pri pridobivanju novih kontaktov, informacij, poslovnem usposabljanju, 
finančnih virov, poslovnih storitev, iskanju usposobljenega kadra, kot moralna in 
čustvena opora  

6. Vključenost v strokovne organizacije 

7. Vključenost v športna in kulturna društva 

8. Gostota mrež (mlajše) 
9. Pogostost potovanja v tujino zaradi ohrajanja poslovnih stikov 

10. Prispevek mrež k posameznim vidikom poslovanja (info o tržnih priložnosti, 
procesni tehnologiji in opremi, razvoj novih proizvodov in storitev, iskanje kadra, 
pridobivanje novih stikov, drugih sredstev, vstop na nove trge, splošni nasveti) 

11. Število ur za ohranjanje stikov 

 

 

 

 



Sestavljene spremenljivke (indeksi) posameznih 

konstruktov človeškega kapitala 

  
  Štev. 

Aritm. 

sredina 

St. 

odklon 

Leve-

nov F p F p Post hoc 

Predhodne 

podjetniške 

izkušnje (H1a)  

do 35 let 82 2,02 0,67 0,635 0,531 3,328 0,037 do 35 let 

– več 
kot 45 

let 

36 do 45 let 108 1,93 0,61 

več kot 45 let 150 1,80 0,65 

Skupaj 340 1,89 0,64 

Dosežena 
izobrazba (H1b) 

do 35 let 82 3,01 0,89 1,03 0,358 0,758 0,469   

36 do 45 let 108 2,91 0,88 

več kot 45 let 150 3,04 0,81 

Skupaj 340 2,99 0,85 

Poslovno 

predznanje (H1c) 

do 35 let 82 2,15 0,87 3,059 0,048 1,001 0,369   

36 do 45 let 108 2,02 0,74 

več kot 45 let 150 2,15 0,81 

Skupaj 340 2,11 0,80 

Izkušnje iz 

panoge, v kateri 

delujejo (H1d) 

do 35 let 82 2,20 1,01 0,452 0,637 2,542 0,080   

36 do 45 let 108 2,51 1,06 

več kot 45 let 150 2,28 1,03 

Skupaj 340 2,33 1,04 

Predhodne 

managerske 

izkušnje (H1e) 

do 35 let 82 1,37 0,33 16,774 0,000 21,723 0,000 vse 

skupine 36 do 45 let 108 1,63 0,46 

več kot 45 let 150 1,82 0,60 

Skupaj 340 1,65 0,53 

 



Sestavljene spremenljivke (indeksi) posameznih 

konstruktov socialnega kapitala 

  Število 

Aritm. 

sredina 

St. 

odklon 

Leve-

nov F p F p Post hoc 

Vpliv staršev 

(H2a) 

do 35 let 82 2,79 0,68 

4,155 0,007 20,427 0,000 

do 35 let – vse 

ostale skupine,  

36–45 let – vse 

ostale skupine 

36–45 let 108 2,47 0,73 

več kot 45  95 2,16 0,52 

Skupaj 55 2,06 0,57 

Vpliv 

materinstva 

(H2b) 

do 35 let 82 3,09 0,39 

3,764 0,024 0,052 0,949   
36–45 let 108 3,07 0,47 

več kot 45  150 3,08 0,54 

Skupaj 340 3,08 0,48 

Vpliv 

prijateljev in 

znancev 

(H2c) 

do 35 let 82 2,65 0,64 

0,201 0,818 7,086 0,001 
do 35 let – 

ostali skupini 

36–45 let 108 2,36 0,58 

več kot 45  150 2,36 0,62 

Skupaj 340 2,43 0,62 

Pomen 

socialnih 

mrež (H2d) 

do 35 let 82 2,39 0,45 

0,234 0,792 2,075 0,127   
36–45 let 108 2,29 0,42 

več kot 45  150 2,27 0,45 

Skupaj 340 2,31 0,44 

 



Sestavljena spremenljivka za celotni 

človeški in socialni kapital 
    

Število 

Aritm. 

sredina 

St. 

odklon 

Leve-

nov F p F p Post hoc 

H1  

človeški kapital 
do 35 let 82 2,15 0,40 

0,766 0,466 0,653 0,521 

  

36–45 let 108 2,20 0,42 

več kot 45 let 150 2,22 0,47 

Skupaj 340 2,20 0,44 

H2  

socialni kapital 

do 35 let 82 2,60 0,34 

0,042 0,959 11,716 0,000 

do 35 let 

– ostali 

skupini 
36–45 let 108 2,44 0,36 

več kot 45 let 150 2,36 0,35 

Skupaj 340 2,44 0,36 



Diskriminantna analiza: klasifikacijske uteži in 
delež pravilno razvrščenih skupin 

    
Funkcija 

1 2 

H2a Vpliv staršev 0,713 –0,127 

H1e Managerske izkušnje –0,604 –0,111 

H1a Predhodne podjetniške izkušnje 0,234 –0,109 

H1d Izkušnje iz panoge –0,024 –0,591 

H2c Vpliv prijateljev in znancev  0,301 0,49 

H1c Poslovno predznanje –0,018 0,37 

H1b Dosežena izobrazba –0,036 0,308 

H2d Vključevanje v socialne mreže 0,176 0,186 

H2b Vpliv materinstva  0,002 0,085 

starost 

Napovedana skupina 

Skupaj do 35 let 36 do 45 let več kot 45 let 
Originalna 

skupina 

Število do 35 let 57 18 7 82 

36 do 45 let 31 40 37 108 

več kot 45 let 26 29 95 150 

Delež (%) do 35 let 69,5 22 8,5 100 

36 do 45 let 28,7 37 34,3 100 

več kot 45 let 17,3 19,3 63,3 100 

 



Razsevni grafikon s centroidi 



Rezultat diskriminantne analize 

Diskriminantna analiza nam je torej pokazala, da 

funkcija 1 z najpomembnejšimi utežmi  
H2a, H1e, H2c in H1a zelo dobro razvršča 
skupine v tri vnaprej napovedane skupine.  

 

Na tej osnovi lahko tudi sprejmemo hipoteze 

H1a, H1e, H2a in H2c 

 



Pregled hipotez in njihove veljavnosti  

  H1a Podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih imajo različne predhodne 
podjetniške izkušnje. 

Potrjena 

H1b Obstajajo razlike med stopnjami dosežene šolske izobrazbe med skupinami 
podjetnic v posameznih življenjskih obdobjih. 

Ni potrjena 

H1c Med skupinami podjetnic v posameznih življenjskih obdobjih obstajajo razlike 
v poslovnem predznanju, ki so ga pridobile v šoli ali na specifičnih 
usposabljanjih. 

Delno 

potrjena 

H1d Podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih imajo različne izkušnje iz 
panoge, v kateri delujejo. 

Delno 

potrjena 

H1e  Podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih imajo različne predhodne 
managerske izkušnje. 

Potrjena 

H1 Med skupinami podjetnic v različnih življenjskih obdobjih obstajajo razlike v 
stopnjah človeškega kapitala 

Delno 

potrjena 



Pregled hipotez in njihove veljavnosti  

  
H2a Podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih različno ocenjujejo stopnjo 

vpliva staršev na njihovo podjetniško pot.  
Potrjena 

H2b Podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih različno ocenjujejo stopnjo 
vpliva materinstva na njihovo podjetniško pot.  

Ni potrjena 

H2c Podjetnice v posameznih življenjskih obdobjih različno ocenjujejo stopnjo 
vpliva prijateljev in znancev na njihovo podjetniško pot.  

Potrjena 

H2d Podjetnice v različnih življenjskih obdobjih pripisujejo različen pomen 
vključevanju v socialne mreže. 

Delno 

potrjena 

H2 Stopnja in oblika socialnega kapitala podjetnic v posameznih življenjskih 
obdobjih je različna. 

Potrjena 



Clusterska analiza 

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

H1a H1b H1c H1d H1e H2a H2b H2c H2d

vse podpovprečno, še posebej različne izkušnje iz panoge

podpovprečen človeški kapital razen različne predhodne managerske iztkušnje, nadpovprečen
vpliv prijateljev

nadpovprečna izobrazba in poslovno predznanje, podpovprečne različne izkušnje iz panoge, v
kateri delujejo, nadpovprečen vpliv prijateljev in pomen vključevanja v socialne mreže

nadpovprečen indeks človeškega kapitala, podpovprečen vpliv prijatelejv



Rezultat analize skupin (Wardova metoda) 

• vse sestavljene spremenljivke podpovprečne, še posebej 
podpovprečne različne izkušnje iz panoge - 118 podjetnic 

 

• podpovprečne vse sestavljene spremenljivke človeškega kapitala 
razen različnih predhodnih managerskih izkušenj. Nadpovprečen 
vpliv prijateljev - 107 podjetnic 

 

• nadpovprečna izobrazba in za poslovno predznanje. 
Podpovprečne njihove različne izkušnje iz panoge. Nadpovprečen 
vpliv prijateljev in nadpovprečen pomen vključevanja v socialne 
mreže - 80 podjetnic  

 

• nadpovprečne sestavljene spremenljivke vseh dejavnikov 
človeškega kapitala, podpovprečen vplivaprijateljev - le 35 
podjetnic.  

 



Sklepi 

 H1 ni potrjena in ne moremo trditi, da se podjetnice v različnih 
življenjskih obdobjih razlikujejo glede na človeški kapitala.  

 

 Indeks predhodnih izkušenj v podjetništvu s starostjo pada, indeks 
managerskih izkušenj pa s starostjo narašča - mlajše podjetnice 
pred vstopom v podjetništvo pridobile več raznovrstnih podjetniških 
izkušenj, starejše podjetnice pa več managerskih izkušenj.  

 

 H2 je potrjena.  

 

 Dejavnika socialnega kapitala, ki statistično značilno ločita 
podjetnice različnih življenjskih obdobij, sta vpliv prijateljev in 
znancev, in vpliv staršev, torej močnih vezi, ki različno vplivajo tako 
na instrumentalni kapital kot na vidik čustvene in moralne podpore 
na podjetniški poti.  



Sklepi – predlogi za delovanje 
faza idealističnih dosežkov faza pragmatičnega 

delovanja 

faza reinventivnega 

prispevanja 

 krepitev pozitivne 

podobe podjetnic v 

medijih 

 vzgoja, krepitev 

zavedanja pomena 

partnerja in staršev; 
 spodbujanje prenosa 

družinskih podjetij tudi 
na hčere; 

 spodbujanje mentorstva 

in coachinga; 

 spodbujanje mreženja; 
 finančno izobraževanje in 

izobraževanje, 
spodbujanje za rast 

 

 spodbude za rast; 

 izobraževanje iz sodobnih 
oblik vodenja, strategij, 

marketinga; 

 podpora mreženju; 
 podpora in spodbude za 

prehod v fazo 

profesionalizacije; 

 usposabljanje za 

pridobivanje različnih 
virov financiranja; 

 čas je za ustanavljanje 
posebnih skladov za 

spodbujanje rasti ženskih 
podjetij 

 

 spodbude za 

samozaposlovanje 

starejših žensk; 
 možnosti mreženja ter 

izobraževanja in 
usposabljanja iz mehkih 

veščin, trženja; 
 spodbude za socialno 

podjetništvo; 
 spodbude za medsebojno 

sodelovanje mlajših in 
starejših 

 



Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

 rezultati diskriminantne analize – fazo pragmatičnega delovanja 
podaljšati do 50. leta 

 

 preveriti model v drugih okoljih 

 

 vnesti vprašanje motivov in aspiracij 
 

 skrb za ostarele starše pod metaforo „materinstvo“ 

 

 longitudinalna raziskava bi bolje pokazala vpliv obravnavanih 
konstruktov 

 

 Clusterska analiza – izziv spodbujanja in priprave visokoizobraženih 
profesionalk za podjetništvo, znanstvenice kot podjetnice 




