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Ženske so kot ekonomska kategorija premalo prisotne na lo-
kalnih, regionalnih in nacionalnih nivojih (npr. v lokalnih sku-
pnostih, v UO gospodarskih in obrtnih zbornic, v strokovnih 
združenjih, regionalnih razvojnih svetih). Delež brezposelnih vi-
sokoizobraženih žensk med 32. in 38. letom pa kljub izboljšanju 
zaposlovanja še vedno kaže na neenakosti na trgu dela. Tudi 
samozaposlene ženske, več kot 45.000 podjetnic in obrtnic, se 
spopadajo z dnevnimi izzivi preživetja ob pomanjkanju ustreznih 
ukrepov, i spodbujala inovativnost in rast med ženskimi podjetji.
V zaključni publikaciji projekta Network MEMA/Mreža 
Mema so predstavljeni rezultati analize stanja ženske po-
pulacije v Sloveniji na trgu dela in podjetništva, pa hkra-
ti specifični vpogled v ekonomski potencial žensk po regijah.

Iniciativne skupine žensk v regijah, ki oblikujejo regijske svete 
žensk, so v  Mariboru, v Novem mestu, v Celju in v Ljubljani že dobile  
prostor: Regijske gospodarske zbornice so ponudile prostor in pod-
poro, nastala je Skupnost slovenskih podjetnic, ki bo povezovala 
vse te iniciative in se usmerila tudi v mednarodno povezovanje.

Pri uresničevanju ciljev projekta Network MEMA in prihodnji 
rasti ženskega podjetništva v Sloveniji je veliko prispevalo tudi 
partnerstvo z Norveško skupino Boost Global Innovation AS, saj 
ima prav ta široke izkušnje pri postavljanju podjetniških cen-
trov za ženske na področju bivše Jugoslavije (Kosovo, Bosna).

Ciljne skupine pri razvoju projekta 
(Mlade) izobražene ženske, ne glede na status nosilke pod-
jetij/delodajalke v malih in srednjih podjetjih (poslovne 
ženske), samozaposlene ženske oz. podjetnice, podjetniške 
podporne institucije in predstavniki gospodarstva (zborni-
ce, združenja, regionalni razvojni sveti, upravni odbori, ipd.)

Regijski sveti žensk:
• Štajerski regijski svet žensk Perle - Maribor
• Svet za inovativnost žensk – Ljubljana
• Regijski svet žensk Savinjske - Mlade podjetnice Celja
• Regijski svet podjetnic Dolenjske in Bele Krajine - 17 novih 

poti

Zaključek projekta 
Projekt Network Mema, Mreža za enake možnosti  se v sep-
tembru 2016 zaključuje. Ob zaključku so partnerji projekta prip-
ravili mednarodni forum pod naslovom Ženske in podjetništvo, 
na katerem so predstavili delo celotnega partnerstva v priso-
tnosti tudi predstavnice Norveškega partnerstva in v sodelo-
vanju vseh partnerjev iz Slovenije. Forum je potekal v okviru 
Mednarodnega obrtnega sejma v Celju v Mali sejni dvorani Celj-
skega sejma 15.9.2016. Več kot 250 udeleženk iz vse Sloveni-
je so izvedele veliko o različnih dobrih praksah iz drugih držav 
na temo podpore ekonomski samostojnosti žensk in ženskega 
podjetništva, predvsem pa so bili predstavljeni rezultati razi-
skav o ekonomskem potencialu žensk v posamezni slovenski 
regiji in s tem o priložnostih za spodbujanje ustvarjanja novih 
delovnih mest in zaposlitev v regijah. Med pomembnimi cilji 
projekta Network Mema je bilo oblikovanje regijskih svetov 
žensk, v katerih svoje mesto najdejo ženske različnih profilov 
in poklicev, ki jih druži interes po povezovanju in vzpostavlja-
nju okolja za več razumevanja in vpliva na regionalni razvoj. 
Hkrati je projekt Network MEMA ponudil tudi model ženske-
ga podjetniškega centra (pospeševalnika), ki kot model delu-
je v Ljubljani. V oporo povezovanju regijskih svetov žensk in 
vseh že obstoječih oblik organiziranih skupin žensk je projekt 
tudi vzpostavil multimedijski portal www.network-mema.com, 
na katerem že deluje virtualna tržnica za članice mreže Mema. 

Sodelovanje tudi po zaključku projekta

Velik interes žensk za sodelovanje potrjuje, da so bile usmeri-
tve partnerjev v projektu Network MEMA pravilne, saj pričaku-
jejo, da bodo članice mreže MEMA tudi po zaključku projekta 
sodelovale v Skupnosti slovenskih podjetnic. Partnerji projekta 
Network MEMA pripravljajo 29.9.2016  ob 11.uri novinarsko kon-
ferenco, na kateri bo predstavljena celotna publikacija POVEZA-
NE IN USPEŠNE z raziskavo položaja žensk v slovenskih regijah.

Partnerji v projektu: 


