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SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA 
 
NA POSLOVNEM SREČANJU V ROGAŠKI SLATINI O IZZIVIH 
ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA 
 
Od leta 2001 imajo podjetnice svoj mednarodni dan, ki se praznuje 
vsak tretji petek v mesecu maju. Evropska unija podpira žensko 
podjetništvo, vendar je kljub temu število podjetnic v državah EU 
mnogo nižje od števila podjetnikov.  
 
Mrežno – podjetniški inkubator Vrelec Rogaška Slatina je ob svetovnem dnevu 
ženskega podjetništva v Aninem dvoru v Rogaški Slatini organiziral mednarodno 
poslovno srečanje. Kot je uvodoma povedala direktorica inkubatorja Branka 
Aralica, se ženske podjetnice srečujejo z mnogimi ovirami, kot so različne oblike 
diskriminacije zaradi spola, pomanjkanje informacij, ožja socialna mreža ter 
pogostokrat stereotipi o vlogi ženske: žena-mama-gospodinja. Dogodek je bil 
organiziran z namenom, da udeleženke spoznajo karierne poti svojih kolegic 
podjetnic ter navežejo nove poslovne stike.   
 
Podatki Globalnega podjetniškega monitorja (GEM) kažejo, da je bilo v letu 2014 
med vsemi podjetniki znotraj držav EU le 36 odstotkov novih in nastajajočih 
podjetnic, v Sloveniji pa manj kot 34 odstotkov. Delež med že delujočimi 
podjetnicami v letu 2014 je bil v Sloveniji malo manj kot 30 odstotkov, v državah 
EU pa nekaj čez 33 odstotkov.  
 
Zbrane je nagovoril Zdravko Počivalšek, minister  RS za gospodarski razvoj in 
tehnologijo ter povedal, da je Slovenija med EU državami na 22. mestu po deležu 
ženskega podjetništva. Na Ministrstvu za gospodarstvo želijo ženskam olajšati pot 
v podjetništvo, zato preko javne agencije SPIRIT to področje spodbujajo z več 
ukrepi, eden izmed njih je podjetniško usposabljanje brezposelnih žensk s 
terciarno izobrazbo. Vzpodbudno je, da 83 % udeleženk že izvedenega 
usposabljanja stopa po lastni podjetniški poti. Izrazil je prepričanje, da se bo v 
podjetništvo v prihodnje podalo še več žensk ter vsem zaželel veliko poguma ter 
uspeha na poti novih izzivov. 
 
V nadaljevanju so se v treh pogovorih predstavile podjetnice – zvezde lokalnega 
podjetniškega okolja, zvezde iz sosednjih podjetniških okolij ter zvezde na 
globalnem trgu. Podjetnice - zvezde lokalnega okolja Nataša Černelič (Narent 
d.o.o.), mag. Darija Trunk Štraus (Sklad NEK, Inter Mak d.o.o.) in dr. 
Marinka Vovk (Center ponovne uporabe, PE Rogaška Slatina), so bile enotnega 
mnenja, da je slovensko poslovno okolje takšno, da so ženske podcenjene v 
sposobnostih in znanju. Poudarile so, da je na njihovih uspešnih poslovnih poteh 
bil odločilen pogum, vztrajnost, jasno zastavljeni cilji in vizija, zaupanje vase in 
podpora najbližjih, delavnost, poštenost ter sposobnost usklajevanja družinskega 
in poslovnega življenja. 
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Uspešni podjetnici iz sosednje Hrvaške Sanela Dropulić in Janja Pavetić sta 
ocenili, da so za uspeh pomembni globalna vizija, izkušnje, motivacija, zaupanje v 
svoj proizvod ali storitev, povezovanje s pozitivnimi ljudmi, radovednost in 
vsakodnevno učenje. »Edina ovira za naš uspeh je v naših glavah.« 
 
Med slovenskimi podjetnicami, ki delujejo na globalnem trgu, so se predstavile 
Judita Železnik (zastopala je Kozmetiko Afrodita d.o.o.), Sonja Šinigoj (SAOP 
d.o.o.) in Irena Linasi Rogač (Tim Valores, d.o.o.). Po njihovem je pomembno  
veselje do dela z ljudmi, sprejeti vse možnosti in jih spremeniti v priložnosti, 
postaviti prioritete, biti pošten in držati obljube, zavedati se pomena sodelavcev in 
komunikacije z njimi ter dejstva, da smo povezani močnejši.  
 
Na srečanju je bila podpisana Deklaracija o ženskem podjetništvu v Sloveniji, s 
katero se podpisniki zavzemajo za razvoj družbe enakih možnosti z odpravo vseh 
oblik diskriminacije po spolu, za spodbujanje žensk za vključevanje v žensko 
podjetništvo in pridobivanje novih znanj, za razvoj podpornega okolja ženskemu 
podjetništvu ter za promocijo ženskega podjetništva v šolskem sistemu na vseh 
nivojih izobraževanja.  
 
Ob zaključku  je mag. Mojca Skalar Komljanc iz SPIRIT Slovenija izrazila 
prepričanje, da je v Sloveniji veliko podjetniških priložnosti za ženske, ki jih bodo 
ob podpori različnih ukrepov lahko izkoristile ter svoje ideje uspešno spremenile v 
posel.  
 
Dogodka so se udeležile tudi celjske podjetnice: 
Ursula Kantužer s.p.: »Ob svetovnem dnevu ženskega podjetništva nam je 
čudovito vzdušje s svojo podporo še dodatno polepšal minister za gospodarstvo g. 
Zdravko Počivalšek z besedami, da  smo v eni osebi ženske v podjetništvu tudi žene 
in podpornice treh vogalov doma. Organizatorji so se izjemno potrudili in 
vrhunsko izpeljali pozitivno poslovno srečanje v duhu sporočila, da ni ovir za 
žensko energijo in ni neuspeha, je samo uspeh in naučena lekcija.« 
Violeta Štojs s.p.: »Čudovite in dobro izbrane navdihujoče govornice, neverjetna 
pozitivna ženska energija, odlična priložnost za navezavo novih osebnih in 
poslovnih stikov z uspešnimi ženskami, ob zaključku pa dogodek popestren z 
zanimivim obiskom Afrodite.« 

Katarina Hohnjec, Hoby les d.o.o.: «Zanimiv izbor gostij iz Slovenije in 
Hrvaške, pohvalno, da je dogodek obiskal minister, druženje žensk z enakimi 
poslovnimi izzivi in izmenjava dobrih ter na žalost tudi slabih praks.« 
Mirjam Pavčnik, Feroda d.o.o.: »Odlična organizacija dogodka z zanimivo 
vsebino, govornice so nam s svojo energijo in pozitivno naravnanostjo dale 
vzpodbudo za naše delo v prihodnje.« 
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