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UVOD 
 
Malo gospodarstvo postaja iz leta v leto pomembnejši del slovenskega gospodarstva. Za 
Slovenijo je razvoj podjetništva izjemnega pomena, saj smo relativno majhni, izrabimo lahko 
lastne potenciale (inovativnost, ustvarjalnost, znanje), zmanjšamo brezposelnost in se bolj 
prilagajamo svetovnim trgom (Žvab, Hrastnik, 2001, str. 56). Podjetništvo je primarna gonilna 
sila razvoja, zato imajo države, regije in občine, ki aktivno spodbujajo razvoj podjetništva, višjo 
stopnjo rasti ter višjo razvojno raven kot tiste države, regije in občine, v katerih institucije, 
politika in kultura preprečujejo podjetništvo (Petrin, 2000, str. 118). 
 
V Sloveniji se je podjetništvo začelo pospešeno razvijati po letu 1990, ko so nastala številna 
nova podjetja, kar sicer ni značilno le za Slovenijo. Še nikoli v zgodovini človeštva ni vsako leto 
nastalo toliko novih podjetij kot konec osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja. Ta proces je 
potekal v razvitih državah na zahodu, v državah v razvoju in v nekdanjih socialističnih državah 
(Vahčič, 2000, str. 12). Po številu registriranih malih podjetniških enot na tisoč prebivalcev se 
Slovenija približuje razvitim državam, čeprav še ne tistim z najbolj razvitim malim 
gospodarstvom. Kljub temu je strateško še vedno pomembno nastajanje novih podjetij, posebej 
med podjetniško manj aktivnimi skupinami prebivalstva – mladi, ženske, podeželje (Glas, 1999, 
str. 11). Prav tako je potrebno razvijati nove tehnologije in nove izdelke, s katerimi ne bomo 
konkurenčni le na domačih tleh, pač pa tudi na mednarodnem trgu (Smole, 2000, str. 78). 
Nahajamo se torej v prehodnem obdobju. 
 
Če pogledamo, kakšni so pogoji pospeševanja v državah v prehodu, lahko ugotovimo, da so zelo 
slabo razviti. Ni tveganega kapitala (manjka kapitala ali kapitalistov, ki bi bili pripravljeni 
tvegano investirati) ali pa je zelo težko dostopen. Prav tako ni razvitih institucij, ki bi ustvarjale 
možnosti za pretvarjanje znanstvenih in tehnoloških idej v podjetja. Država se ukvarja predvsem 
s spremembami zakonodaje na področju podjetništva, s samo podporo malemu gospodarstvu se 
ukvarja dosti manj. Prav tako je slabo zaščitena intelektualna lastnina pa tudi poslovno okolje 
preprečuje podjetniško obnašanje (Smole, 2000, str. 64). 
 
Za Slovenijo je bistveno, da spozna pomen podjetništva in pripomore k njegovemu razvijanju. 
Potrebno je ustvariti okolje, ki bo motiviralo podjetnike oz. potencialne podjetnike k 
podjetniškemu delovanju in hkrati omogočilo razvoj vseh oblik podjetniških lastnosti (Plut, Plut 
Grad, 1996, str. 218). Slovenci imamo dispozicije za razvoj podjetniških lastnosti, relativno 
dobro razvite podjetniške sposobnosti, nimamo pa dovolj izkušenj, znanja, predvsem pa 
motivacije za podjetništvo. 
 
Nekateri deli Slovenije so podjetniško razviti bolj, drugi manj. Število občin se je močno 
povečalo in mnoge med njimi nimajo zadostnih virov in pogojev za podporo razvoju 
gospodarstva. Storitve morajo biti namreč zagotovljene na lokalni ravni. V svojem diplomskem 
delu sem se zato odločila raziskati in analizirati razvoj podjetništva v občini Brezovica in ga 
primerjati s podjetniškim razvojem drugih slovenskih občin. 
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Na začetku diplomskega dela prikažem pojem in pomen podjetništva kot enega 
najpomembnejših dejavnikov gospodarskega razvoja. Nato opišem razvoj podjetništva v 
Sloveniji in ga primerjam z razvojem malega gospodarstva v razvitih državah. Prvo poglavje 
sklenem s podporo podjetništvu na lokalni ravni, saj igrajo lokalni dejavniki pomembno vlogo 
pri razvoju podjetništva. V drugem poglavju najprej predstavim občino Brezovica, nato njen 
dosedanji gospodarski razvoj s pomočjo podatkov Agencije RS za plačilni promet in Območne 
obrtne zbornice Ljubljana Vič. Osrednji in tudi bistveni del diplomskega dela je predstavitev 
podjetništva v občini Brezovica, ki temelji na analizi skupine dvajsetih malih in srednje velikih 
podjetij. Ugotovitve primerjam s povprečjem rezultatov raziskav podjetništva v šestnajstih 
slovenskih občinah. V zadnjem delu prikažem SWOT analizo občine Brezovica in konkretiziram 
cilje razvojnega programa. Delo sklenem z nekaterimi najpomembnejšimi ugotovitvami. 
 
 
1. PODJETNIŠTVO IN LOKALNI RAZVOJ 
 
 
1.1. POJEM IN POMEN PODJETNIŠTVA 
  
S pojmom podjetništvo najpogosteje označujemo aktivnosti posameznikov za zadovoljevanje 
tržnih potreb, s katerimi si prizadevajo ob prevzemanju tveganja doseči čim večji finančni uspeh 
(Žižek, 2000, str. 21). Pojem je zelo močno povezan predvsem z malimi podjetji (Žižek, 2000, 
str. 34). Vahčič (2000, str. 16) definira podjetništvo kot proces ustvarjanja dodane vrednosti, v 
katerem podjetnik na enem mestu zbira vsa sredstva, ki so potrebna za realizacijo poslovne 
priložnosti. Številne študije so potrdile stališče, da je vodilni podjetnik oz. poslovodna ekipa ena 
od ključnih gonilnih sil podjetniškega procesa ali, povedano drugače, ni podjetništva brez 
podjetnikov (Žižek, 2000a, str. 38). V diplomskem delu razumem podjetnika kot človeka, ki s 
svojimi sposobnostmi, znanjem ter sredstvi išče in kombinira proizvodne dejavnike tako, da 
realizira donosne podjetniške priložnosti ter s tem prispeva k razvoju gospodarstva in družbe 
(Plut, Plut Grad, 1996, str. 219). 
 
Podjetništvo ima za vsako državo velik pomen, saj zagotavlja več narodnogospodarskih učinkov 
(Glas, 2001, str. 1-2): 
 
1) Prispevek k ustvarjanju delovnih mest: mala in srednje velika podjetja dajejo izrazit 
prispevek k zaposlovanju, čeprav mnogi vidijo probleme v naravi teh delovnih mest. Delovna 
mesta prispeva predvsem manjše število dinamičnih podjetij oz. podjetij z visoko stopnjo rasti, ki 
so zato cilj ukrepov pospeševnja (ta podjetja so imenovana tudi gazele). 
 
2) Prispevek k povečanju gospodarske rasti in produktivnosti: mala podjetja so izjemno 
učinkovita v zaznavanju novih tržnih priložnosti in v specializaciji za določene tržne niše, ki niso 
v interesu velikih podjetij. 
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3) Prispevek na področju inovacij: marsikje so dinamična, visoko tehnološka mala podjetja 
ključni nosilec inovacij, res pa je, da je tudi veliko podjetij, ki so “imitatorji” in ne “inovatorji.” 
Mala podjetja veliko vlagajo v diferenciacijo proizvodov, v inovativne oblike distribucije in 
prodaje ter v prilagajanje proizvodov in storitev potrebam individualnih kupcev. V tem primeru 
gre za širše razumevanje inovacij, ne le tehnoloških. Seveda so mala podjetja na tem področju 
finančno omejena, vendar lahko te omejitve presežejo ob spodbudah z državno finančno 
podporo. 
 
4) Malo gospodarstvo je pomemben del širše regionalne gospodarske strukture: mala 
podjetja so pomembno dopolnilo ponudbe na regionalnem področju in nastopajo v različnih 
vlogah (Glas, 2000, str. 48): 
 
• kot dobavitelji večjih podjetij, ki si tako znižajo stroške in povečajo konkurenčnost, 
• kot povezana skupina malih podjetij, ki s specializacijo in skupno dejavnostjo R&D ter 

trženjem zagotavljajo tudi zahtevne proizvode na tehnološko visoki ravni ali pa zagotavljajo 
pravo širino ponudbe,  

• kot ponudniki proizvodov in storitev na lokalnem trgu, ki niso zanimivi za večja podjetja 
zaradi omejenega trga. 

 
5) Mala podjetja predstavljajo izhodišče, iz katerega zrastejo velika podjetja, čeprav naj bi 
le malo novih podjetij dejansko zraslo v velika podjetja. Kljub temu so mala podjetja pomembna, 
saj omogočajo preizkus sposobnih podjetnikov, so veliko bolj učinkovita pri razvijanju novih 
poslovnih konceptov in imajo močno demonstracijsko vlogo, ki potegne za seboj tudi nove 
generacije podjetnikov. 
 
6) Mala podjetja so bolj učinkovita pri pridobivanju osebnih prihrankov in drugih manjših 
virov (poslopja, orodja, lokacije): ljudje so izredno previdni in zadržani pri investiranju v 
obstoječa velika podjetja, medtem ko so mnogo bolj odprti za podporo malih podjetij (npr. 
družinsko podjetništvo). 
 
7) Povečanje dohodka v regiji s prodorom na trge drugih regij ali držav: prodor na tuje trge 
je za mala podjetja težji zaradi omejenih finančnih virov, znanja, zmožnosti in izkušenj 
podjetnikov. Prav pri tem je mogoča zelo učinkovita podpora države s spodbujanjem skupnega 
nastopa na tujih trgih, z dobro informacijsko podporo itd. Mala podjetja delujejo pogosto kot 
nadomestilo za uvoz, hkrati so lahko kot zastopniki tujih proizvajalcev intenzivni uvozniki (Glas, 
2000, str. 48). 
 
 
1.2. RAZVOJ PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI 
 
V Sloveniji se je podjetništvo pojavilo leta 1988, ko je bilo zakonsko omogočeno ustanavljanje 
zasebnih podjetij in ko se je začela privatizacija obstoječih podjetij (Vahčič, 2000a, str. 51). Do 
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leta 1988 so podjetništvo najpogosteje razumeli kot pojav, povezan s pridobitništvom in 
kapitalističnimi proizvodnimi odnosi – obravnavalo se je predvsem z negativne plati (Plut, Plut 
Grad, 1996, str. 222). 
 
Malo gospodarstvo se je po osamosvojitvi razvijalo izjemno dinamično in skoraj povsem 
samostojno. Za slovensko gospodarstvo so, tako kot za vse države v prehodu, značilni trije 
strukturni procesi (Smole, 2000, str. 64): 
 
• hitra deindustrializacija in povečanje deleža storitvenega sektorja, 
• spreminjanje velikostne strukture v korist malih podjetij, 
• internacionalizacija gospodarstva. 
 
Zaradi teh sprememb, značilnih za države v prehodu, je prišlo tudi v Sloveniji do zelo hitrih 
sprememb v podjetništvu. Od leta 1990 ni naraščalo le število malih podjetij, temveč vse oblike 
gospodarskih družb in fizičnih oseb (samostojnih podjetnikov, še pred letom 1994 pa število 
obratovalnic). Za ponazoritev naj omenim, da je bilo leta 1990 7.935 gospodarskih družb in 
53.001 obratovalnic. V letu 1995 je bilo kar 52.053 gospodarskih družb in 57.802 samostojnih 
podjetnikov (Smole, 2000, str. 64). Nastajanje malih podjetij je omogočilo tudi obsežen premik 
zaposlenih iz velikih podjetij v mikro in majhna podjetja. Zaposlenost v srednjih in velikih 
podjetjih je v letih 1989 do 1998 drastično padla, in sicer v srednjih iz 190.000 na 130.000 in v 
velikih podjetjih iz 490.000 na 215.000 zaposlenih. Nasprotno se je število zaposlenih v mikro in 
majhnih podjetjih močno povečalo, iz 20.000 v letu 1989 na 120.000 v letu 1998 (Vahčič, 2000a, 
str. 52-54). 
 
Po letu 1994 se je rast števila novoustanovljenih podjetij izrazito umirila, raziskave pa so 
opozarjale na številne probleme malih podjetij. V proračunu ni bilo sredstev za delovanje 
podporne mreže in za druge oblike podjetniške infrastrukture, tudi financiranje programov je bilo 
občasno prekinjeno, Sklad za razvoj malega gospodarstva je zaradi vnovčenih garancij za nekaj 
zgrešenih projektov zašel v težave (Glas, 2000, str. 58-59). Zaradi nastalih problemov se je 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti leta 1995 odločilo, da v okviru projekta PHARE pripravi 
strategijo razvoja malega gospodarstva (SRMG). 
 
SRMG je postavila zelo ambiciozne cilje, ki jih kasneje žal ni uspela uresničiti oz. se večina 
zamisli iz desetih področij uresničevanja strategije ni uresničevala. Državni zbor namreč tedaj 
zaradi počitnic in predvolilnih dejavnosti predloga SRMG ni nikoli obravnaval in tako dejansko 
ni dobila podpore (Pšeničny, 2000, str. 16). 
 
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je jeseni 1997 predlagalo obetavne ukrepe za 
spodbujanje razvoja malega gospodarstva. Program je bil usklajen s smernicami EU, vendar se 
zaradi drugih vladnih prioritet tudi ta program ni uresničil. In kaj bi lahko storili? Podobno kot 
po Evropi (Glas, 1999, str. 11): 
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1) Za spodbujanje podjetniškega okolja je nujen razvoj zavesti o podjetništvu, poenostavljanje 
postopkov in lajšanje normativnih bremen, “prijazna” uprava, ki rešuje vprašanja in svetuje, pa 
tudi uvajanje podjetništva v šolske programe. 
 
2) Za podjetniško infrastrukturo so ključni ponudba informacij, usposabljanja in svetovanja, 
poenostavljen dostop do finančnih sredstev v začetni fazi poslovanja, hitrejše in cenejše 
prostorske rešitve (poslovne cone, inkubatorji, najem prostorov). 
 
V Sloveniji so pomembna ovira za razvoj podjetništva ljudje s svojo kulturo. Slovenska kultura s 
svojim egalitarizmom, zavistjo in netolerantnostjo do neuspeha ne podpira podjetništva (Glas, 
1999, str. 11). Splošno javno mnenje ni preveč naklonjeno podjetništvu. Prevladuje prepričanje, 
da je s podjetništvom povezana velika socialna diferenciacija; da morajo ljudje veliko delati 
zaradi podjetnikov, ki si prisvajajo njihovo ustvarjeno dodano vrednost; da podjetništvo pomeni 
neupravičeno bogatenje, špekulantstvo in podobno (Pšeničny, 2000, str. 13-14). Prav tako anketa 
med študenti v Sloveniji kaže, da le majhen del študentske populacije vidi svojo življenjsko 
priložnost v podjetništvu. Večina stremi k varni in razmeroma dobro plačani zaposlitvi, kjer 
bodo delali za nekoga drugega (Vahčič, 2000a, str. 56). 
 
Podjetniško kulturo bo potrebno narediti bolj prijazno in naklonjeno razvoju in rasti podjetij. 
Potrebna sta razumevanje in podpora javnosti, saj je za nekatere evropske države raziskava 
pokazala, da negativni družbeni odnos do ustvarjalnosti, inovativnosti in sprememb zelo 
zmanjšuje število ljudi, ki so se pripravljeni lotiti ustanavljanja podjetij (Rebernik, 2001, str. 22). 
Prihodnost slovenskega gospodarstva bo v veliki meri odvisna od tega, kolikšno podporo bomo 
dali podjetništvu. Če hočemo kot družba učinkovito in uspešno delovati, moramo uveljaviti 
podjetniški duh ter spodbujati podjetniška prizadevanja – tega pa ni mogoče narediti brez 
priznavanja podjetništva in podjetnikov (Plut, Plut Grad, 1996, str. 229). Sicer pa so trije 
najpomembnejši dejavniki, ki vplivajo na podjetniško dejavnost v posamezni državi, kulturne in 
družbene norme, finančna podpora in vladna politika. Navedeni ukrepi so dobrodošli za vse 
države ne glede na njihovo raven podjetnosti – pri tem tudi Slovenija ne bo izjema (Rebernik, 
2001, str. 22): 
 
• na področju kulturnih in družbenih norm je treba povečati spoštovanje do podjetnikov, 

zmanjšati strahove pred poslovnimi napakami ter preoblikovati razumevanje mehanizmov, s 
katerimi se ustvarja bogastvo v posamezni družbi; 

 
• na področju finančne podpore je treba izboljšati sposobnost bančnih in investicijskih 

institucij za ocenjevanje podjetniških priložnosti, znižati stroške kapitala in preoblikovati 
pravno regulativo s področja kapitalskega financiranja; 

 
• na področju vladne politike je treba znižati administrativno obremenjevanje podjetij s 

prestrogo in preobsežno pravno regulativo ter povečati fiskalne spodbude podjetniškim 
pobudam. 
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V Sloveniji bo treba postoriti še precej tistega, kar štejemo za potrebno v državah z manj razvito 
podjetniško dejavnostjo. 
 
 
1.3. PRIMERJAVA RAZVOJA PODJETNIŠTVA V SLOVENIJI S TUJINO 
 
Kot sem že omenila, se Slovenija približuje razvitim državam, čeprav še ne tistim z najbolj 
razvitim malim gospodarstvom. Če torej hočemo doseči razvite evropske države in katero od 
njih celo prehiteti (v desetih ali dvajsetih letih), potem se moramo zgledovati po podjetniško 
najrazvitejših in najatraktivnejših državah tega sveta (Pšeničny, 2000, str. 14). 
 
Slovenija zaostaja za drugimi razvitimi državami na več področjih. Naštejmo le nekaj ključnih 
izmed njih (Pšeničny, 2000, str. 14-16): 
 
1) Spodbuda malemu gospodarstvu iz proračuna: Slovenija iz proračuna namenja le 0,16 
odstotkov za spodbude malemu gospodarstvu, medtem ko razvite države namenjajo med enim in 
dvema odstotkoma (torej tudi do desetkrat več). 
 
2) Čas, potreben za pridobitev ustreznih dovoljenj: v Sloveniji so podjetniki za pridobitev 
registracije, licence ali dovoljenja za ustanovitev podjetja potrebovali v povprečju skoraj tri 
mesece, medtem ko v razvitem svetu takšni postopki trajajo povprečno pod 14 dni (od enega 
dneva v večini držav ZDA do največ meseca v razvitih državah Evrope). Situacija je slaba oz. se 
je poslabšala. V začetku devetdesetih let so bili postopki mnogo bolj enostavni, administracija je 
bila bolj kooperativna in obstajale so večje davčne olajšave (Vahčič, 2000a, str. 57). 
 
3) Število zaposlenih v malih in srednjih podjetjih: kot kaže, so pri nas največje ovire glede 
zaposlovanja v neprožni zaposlovalni zakonodaji. V malih in srednjih podjetjih je zaposlenih 52 
odstotkov vseh zaposlenih, v Evropi pa 66 odstotkov vseh zaposlenih. 
 
4) Delež malega gospodarstva v BDP: v Sloveniji so mala in srednja podjetja leta 1999 
ustvarila skupaj le 36 odstotkov vse prodaje v državi, medtem ko mala in srednja podjetja v 
podjetniško najuspešnejših državah ustvarjajo preko 60 odstotkov vseh prihodkov v državi. 
 
5) Delež malih in srednjih podjetij: pri nas obstaja problem predvsem v razredu malih podjetij 
od 10 do 49 zaposlenih, kjer močno zaostajamo za Evropo in ZDA, zaostanek je občuten tudi pri 
srednje velikih podjetjih. 
 
Poleg pravkar omenjenih področjih zaostajanja obravnava Vahčič (2000a, str. 57-59) še nekatera 
dodatna kritična področja za razvoj podjetništva: 
 
6) Transport in komunikacije: Slovenija se trenutno ne more pohvaliti z dobro razvito 
transportno in telekomunikacijsko infrastrukturo in na tem področju zaostaja za razvitimi 
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državami. Oboje predstavlja pomemben pogoj za uspešen razvoj podjetništva. Poudarek je na 
hitrih spletnih povezavah, ki postajajo osnova sodobnega poslovanja podjetja. 
 
7) Prostor: prostorska in zemljiška politika predstavljata po mnenju Vahčiča (2000a, str. 58) 
daleč največji problem pri razvoju dinamičnega podjetništva v Sloveniji. Nova podjetja ali 
podjetja, ki se želijo širiti, morajo močno preplačati poslovne in proizvodne prostore. Poleg tega 
Slovenija nima kvalitetnih prostorov z vso potrebno infrastrukturo na področjih, kjer bi jih 
najbolj potrebovali (Ljubljana). Obstaja velika potreba po boljši organizaciji, saj bi morali 
načrtno graditi industrijske in obrtne parke, poslovne prostore in druge vrste urejenih 
proizvodnih in poslovnih prostorov na lokalni ravni (Smole, 2000, str. 74). Prostor predstavlja 
pomemben element konkurenčnosti slovenskih malih podjetij, vendar trenutno nimamo celovite 
politike, ki bi spodbujala pripravo prostorov na lokalni ravni. 
 
8) Znanje in izobraževanje: povpraševanje po izobraževanju in usposabljanju na področju 
podjetništva sicer hitro narašča, vendar lahko opazimo tipično preobremenitev z doseganjem 
formalnih nazivov in s pridobivanjem certifikatov; manj je skrbi za dejansko pridobitev 
uporabnih znanj in veščin. Problem je tudi v slabem poznavanju tujih držav in slabi sposobnosti 
komuniciranja s tujino. V rednih izobraževalnih programih imajo dijaki premalo stikov z 
domačimi podjetji, primanjkuje jim konkretno podjetniško znanje, njihova šolska izobrazba 
pogosto ni zadovoljiva v odnosih s tujino.  
 
9) Raziskave in razvoj: velika podjetja so v boju za preživetje večinoma ukinila ali zanemarila 
razvojne oddelke, za uspeh na konkurenčnih trgih in za doseganje visoke dodane vrednosti pa je 
razvoj lastnih izdelkov nujen. Tu igra pomembno vlogo država, ki mora spodbuditi razvoj teh 
oddelkov. 
 
10) Tvegani kapital: v Sloveniji deluje en uspešen sklad, ki financira nekaj obetavnih podjetij. 
Glavni problem je pomanjkanje dobrih projektov, kar kaže, da je v Sloveniji velik primanjkljaj 
dobrih podjetnikov. Prav tako ni na voljo semenskega kapitala, tveganega kapitala za kasnejše 
naložbe, ki bi z neposrednimi finančnimi vložki in lastniškimi vložki pospešil razvoj malega 
gospodarstva (Smole, 2000, str. 73). 
 
Podjetništvo je ključni razvojni faktor in Slovenija mora preiti na visoko stopnjo razvitosti 
podjetništva, če želimo večjo gospodarsko rast. Pobude za pospeševanje podjetništva se morajo 
pričeti že na lokalni ravni, saj se podjetništvo najbolje spodbuja z lokalnimi iniciativami. 
 
 
1.4. SPODBUDA PODJETNIŠTVU S STRANI LOKALNE SKUPNOSTI 
 
Proti koncu 20. stoletja je prišlo do razvoja regionalizma, kasneje tudi do lokalnega spodbujanja 
gospodarskega razvoja. Država namreč ustvarja le splošne pogoje razvoja in ne more poseči v 
zadostni meri v vse regionalne ali celo lokalne skupnosti. Uspeh in obseg podjetništva je močno 



 

povezan z lokalnimi dejavniki v vsaj dveh smereh: podjetništvo je močno pod vplivom lokalnih 
okoliščin, hkrati se tudi podjetništvo najbolje spodbuja z lokalnimi iniciativami (Glas, 2000a, str. 
96). 
 
Slovenija ima podporno okolje za hitrejši razvoj malega gospodarstva v državi že zasnovano s 
pomočjo zbornic, podjetniških centrov in ostalih strokovnih institucij (Marovt, 2000, str. 267). 
Ministrstvo za gospodarstvo uspešno deluje preko Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo, 
Sklada RS za razvoj malega gospodarstva, lokalnih in regionalnih podjetniških centrov (glej 
Sliko 1). 
 
Slika 1: Institucionalna podpora malega gospodarstva v Sloveniji 
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Med obstoječimi lokalnimi podjetniškimi centri prispeva svoj delež tudi lokalni podjetniški 
center Naš laz, Zavod za razvoj podeželja, ki se nahaja na Lukovici pri Brezovici in katerega 
začetki segajo v leto 1996. Petrinova (2000, str. 118) meni, da je razvoj podeželja bolj kot 
kadarkoli povezan s podjetništvom. Ustanove in podjetniki, ki promovirajo razvoj podeželja, 
menijo, da je podjetništvo dejavnik strateškega razvoja, ki bi lahko pospešil razvojni proces 
podeželja. Vendar upoštevanje podjetništva kot osrednjega dejavnika razvoja samo po sebi ne bo 
zagotovilo razvoja podeželja – potrebno je tudi okolje, ki bo omogočilo podjetništvo na 
podeželju. Bistven je celovit podjetniški pristop k razvoju podeželja, kar pomeni spodbujanje 
novih dejavnosti s spodbujanjem iniciativnosti in ustvarjalnosti prebivalcev, razkrivanje 
podjetniških priložnosti v lokalnih virih in zagotavljanje potrebne podpore za njihovo aktiviranje 
in nadaljni (samo)razvoj z ustvarjanjem nove organiziranosti lokalne skupnosti (Mešl, 2000, str. 
125). 
 
Lokalna razvojna vzpodbuda predstavlja najbolj množično obliko podpore malemu gospodarstvu 
in nastane iz naslednjih razlogov (Marovt, 2000, str. 276-277): 
 
• problemi z brezposelnostjo, 
• podpovprečna razvitost malega gospodarstva, 
• oddaljenost od gospodarsko razvitih centrov in centrov političnega odločanja, 
• potreba in pripravljenost okolja, da se organizira za razvojne aktivnosti, 
• prizadevanja, da se pridobi podpora države pri reševanju lokalnih problemov, 
• možnost črpanja potencialov, ki so v okolju. 
 
Lokalna skupnost si prizadeva ohraniti obstoječa podjetja in hkrati pospeševati razvoj novih 
podjetij, saj le na tak način pride do več sredstev za povečano blaginjo. Z namenom, da bi 
lokalna skupost čim bolje razvijala svoje lokalne prednosti in vire rasti, je danes vse bolj prisotna 
potreba po oblikovanju celovite strategije razvoja. Za strateški razvojni program neke lokalne 
skupnosti je bistveno, da deluje v dveh smereh (Glas, 2000a, str. 104-105): 
 
1) Lokalna skupnost mora razviti svoje lokalne prednosti in vire rasti – skupnost ne more 
zadržati obstoječih podjetij ali celo pritegniti nove investicije, če ne more ponuditi takšnih 
prednosti, ki bi okrepile konkurenčnost podjetij (tudi v mednarodnih okvirih). 
 
2) Skupnost mora razviti bolj usmerjene in osredotočene strategije spodbujanja investicij – 
upoštevati mora, da podjetja potrebujejo podrobne strateške informacije. Skupnosti morajo pri 
načrtovanju razvoja investicij izhajati iz sedanje stvarnosti, razviti pa morajo tudi nove 
sposobnosti ter pridobiti nove informacije. 
 
Za posamezno lokalno skupnost je izredno pomembno, da deluje usmerjeno na bodoče 
investitorje in tega ne prepušča naključju. Seveda mora upoštevati svoje potrebe in interese ter 
potrebe investitorjev. Zato mora skupnost preučiti možna podjetja in izbrati bodoče investitorje 
ter jih nato pritegniti s posebej zamišljenimi aktivnostmi (Glas, 2000a, str. 111). 
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Za lokalno upravo mora veljati geslo, da postaja “podjetnik” oz. podjetniški zastopnik svojega 
okolja, nosilec oblikovanja razvojne strategije in njenega uresničevanja (Glas, 2000a, str. 97). 
Področja, na katerih lahko lokalna oblast pomembno vpliva na uresničevanje podjetniškega 
razvoja, so naslednja (Glas, 2001, str. 4-5): 
 
• razvoj transportne infrastrukture, 
• razvoj komunikacijske infrastrukture, 
• zagotavljanje vseh potrebnih informacij na enem mestu, 
• razvoj inkubatorjev, tehnoloških parkov, poslovnih con, 
• finančna pomoč pri uresničevanju dobrih poslovnih programov, 
• zagotavljanje storitev na lokalni ravni: svetovanje, izobraževanje in usposabljanje, 
• zagotavljanje poslovnih prostorov po dostopnih cenah. 
 
Lokalna podporna infrastruktura za pomoč podjetnikom in obrtnikom mora vključevati vse za 
podjetniški razvoj zainteresirane strani, ki morajo biti medsebojno povezane in usklajene. Na tej 
ravni se uveljavljajo lokalne razvojne koalicije in lokalni podjetniški centri (Lorenčič, 1999, str. 
9). Lokalna razvojna koalicija pomeni povezanost partnerjev, ki so na lokalni ravni pripravljeni, 
odgovorni in sposobni za pospeševanje razvoja. Koalicija vključuje: občine, gospodarske 
zbornice, gospodarska interesna združenja podjetnikov, enote ZRSZ, obrtne zbornice, banke in 
druge partnerje. V lokalnem pospeševalnem centru partnerji lokalne koalicije združujejo skupaj z 
Zavodom za zaposlovanje in Pospeševalnim centrom za malo gospodarstvo denar, prostor, 
strokovno znanje za pomoč in informacije (Interno gradivo Zavoda Naš laz, 2002). 
 
Ker narašča konkurenca med lokalnimi skupnostmi, je lokalna uprava tista, ki mora izvajati 
marketing za svoje področje ter oblikovati svoj lastni ugled, ki bo poudarjal primerjalne 
prednosti skupnosti pred konkurenti (Glas, 2000a, str. 98). Okolje mora podjetnika materialno in 
nematerialno stimulirati ter ga podpirati na vseh področjih. Bistvo je svobodno in tržno okolje, v 
katerem se priznava podjetnik kot pozitivna vrednota (Plut, Plut Grad, 1996, str. 220).  
 
Med posameznimi območji Slovenije nastajajo vedno večje razlike, in da bi se problemi 
lokalnega razvoja pričeli reševati, so vzpodbude lokalnih dejavnikov in podpora države nujne 
(Marovt, 2000, str. 277). V nadaljevanju bom poskušala raziskati, kaj se na tem področju dogaja 
v občini Brezovica. 
 
 
2. GOSPODARSKE RAZMERE V OBČINI BREZOVICA 
 
 
2.1. PREDSTAVITEV OBČINE BREZOVICA 
 
Občina Brezovica je osrednja občina Ljubljanskega barja. Na vzhodu meji na Krim, objame 
Rakitno, Goričico pri Borovnici in Notranje Gorice ter se zaključi na meji z Lukovico na zahodu. 
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Ustanovljena je bila konec leta 1994, obsega površino 91,2 km2 in združuje 16 naselij, v katerih 
živi približno 9.200 prebivalcev (Statistični letopis, 2001, str. 563-569). Barje in oklica sta bila 
vedno zanimiva za poselitev, saj so se na njem naselili že praljudje na koliščih, tem so sledili 
Kelti, kasneje Rimljani, pomembnost mu je odvzela nekoliko kasneje ustanovljena rimska 
kolonija Emona (Matoz, 2002, str. 21). 
 
Zaradi raznolikosti in bogastva narave je občina Slovenija v malem. Obsega Barje z osamelci 
(osamelec Plešivica, visok 390 m, je najvišja točka Ljubljanskega barja) in reko Ljubljanico, ki 
je bila nekdaj pomembna prometna povezava. Za vas Jezero je najbolj značilno kraško jezero 
okrogle oblike, ki je z globino 51 metrov najgloblje naravno jezero v Sloveniji. Razglašeno je 
tudi za naravni spomenik. Na južnem delu Preserja se razprostira poplavno kraško polje Ponikve 
s ponikalnico, na ravnici pod Krimom leži kraški bruhalnik. Znani geograf Melik meni, da so 
Ponikve najmanjše kraško polje v Sloveniji z vsemi značilnostmi. Rakitna sodi med najbolj 
zdrave srednjegorske kraje v Sloveniji, saj ima izredno ugodne bioklimatske razmere, ki jih 
ustvarja mešanje sredozemskih in alpskih zračnih tokov. Tu se nahaja mladinsko klimatsko 
zdravilišče, ki se ukvarja predvsem z zdravljenjem in rehabilitacijo otrok z obolenji dihal. Do 
danes se je zdravilišče razvilo v sodoben zdravstveni center, ki se po kakovosti in rezultatih dela 
lahko primerja s podobnimi centri v Evropi. Tako je bilo leta 1995 tudi sprejeto v Evropsko 
združenje za klimatsko zdravljenje otrok [URL:http://www.brezovica.si/občine/splošno.asp]. 
 
Območje občine Brezovica je bilo poseljeno že v davni preteklosti. Iz časov, ko je Barje še 
pokrivalo jezero, so nam vsem poznani mostiščarji. Na Gmajni so arheologi odkrili najstarejše 
ostanke kolišč, na katerih so v kameni dobi živeli mostiščarji. V Zamedvedci pod Marinčevim 
hribom so našli drevak in druge predmete, ki so jih uporabljali. Življenje mostiščarjev je opisal 
pisatelj Janez Jalen v knjigi Bobri. 
 
Mimo Rakitne je pred dva tisoč leti vodila rimska cesta. Za njeno obrambo so Rimljani zgradili 
Ajdovski zid, katerega ostanki so vidni še danes. Takšna obzidja so zgradili povsod tam, kjer so 
bili pomembni prehodi in si na ta način zavarovali pridobljeno območje. Za Rimljane sta bila 
izrednega pomena reka Ljubljanica in podpeški kamnolom, iz katerega so pridobivali znani 
podpeški marmor, ki ga je pozneje v arhitekturi Ljubljane rad uprabljal arhitekt Plečnik. 
Ljubljanica je bila pomembna prometna povezava, po kateri so čolnarji prevažali blago. Rimljani 
so celo, da bi olajšali prevoz dragocenega podpeškega marmorja v Emono, strugo speljali prav v 
neposredno bližino kamnoloma. V Podpeči je bilo pomembno pristanišče vse do 19. stoletja, ko 
je bila zgrajena železniška povezava preko Barja. Danes je kamnolom opuščen, saj je lomljenje 
kamna ogrožalo okolje. Poleg podpeškega sta v občini še dva opuščena kamnoloma, ki 
razkrivata zgodovino: v Notranjih Goricah in v Preserju. Presersko kamnino iz kamnoloma pod 
Žalostno goro so uporabljali za beton, nasipe železniških prog in izgradnjo cest, kamnolom v 
Notranjih Goricah pa je nastal leta 1848 pri izgradnji železniške proge Ljubljana–Trst. Ruski 
ujetniki, ki so progo gradili, so s pridom izkoriščali ogromne količine peska in kamenja. Drugič 
v zgodovini je bil kamnolom izkoriščen po drugi svetovni vojni, ko so potrebovali material za 
izgradnjo porušenih mostov (Interno gradivo Občine Brezovica, 2002). 

http://www.brezovica.si/ob�ine/splo�no.asp


 

12 

Bližina gozdov in mesta je ugodno vplivala na razvoj kmetijstva, obrti in podjetništva. Konjske 
vprege so zamenjali prevozniki. Mnoge stare obrti so se ohranile vse do današnjih dni, druge 
uspešno oživljajo in bogatijo kulturno in turistično ponudbo. Občina ima več uspešnih 
podjetnikov, obrtnikov ter dobrih trgovin in gostiln. Večji podjetji sta Hoja galanterija Podpeč in 
Mineral. Od gostiln sta posebej znani dve, katerih korenine segajo v čas “furmanskih” gostiln: 
Pri Kopaču in Gostilna ter galerija pri Poku. 
 
Občina Brezovica se povezuje tudi navzven in tesno sodeluje z nekdanjimi ljubljanskimi in 
notranjskimi občinami. Stike navezuje tudi z nekaterimi občinami iz sosednjih držav (z občino 
Dolina pri Trstu, Kastav pri Reki, Laurenfeld s Koroške in Dachau z Bavarske). 
 
 
2.2. DOSEDANJI RAZVOJ OBČINE 
 
Že v prejšnji točki sem pri predstavitvi občine omenila reko Ljubljanico, ki je bila pomemben 
člen v razvoju gospodarstva vse do izgradnje železniške proge skozi občino Brezovica. Gradnja 
železnice je sama po sebi pomenila znaten vir zaslužka prebivalcev. Domači delavci so se med 
gradnjo proge od tujih naučili mnogo poklicnih spretnosti in izkušenj. Izgradnja proge je imela 
velik vpliv na razvoj posameznih krajev, zelo hitro je rasel pomen krajev ob progi. Po otvoritvi 
proge je državna cesta, ki je bila noč in dan polna vozov, opustela, gostilne ob cesti so se 
praznile, vozniki so bili prisiljeni prodati konje in seno. Kmetje so se morali počasi preusmerjati 
na poljedeljstvo in živinorejo. Tako je železnica sprožila zaton kmečkega prevozništva, odprla pa 
številne nove možnosti. Les je bilo mogoče lažje in dražje prodajati, železnica je približala 
pristanišči Trst in Reko, kamor so kmetje lahko prodajali živila. V trgovinah so pričeli prodajati 
blago, ki ga prej domačini niso kupovali, le-ti so prišli v stik s tujci, spremembe so bile vidne 
tudi v njihovem slogu življenja (Rustja, 2001, str. 18). 
 
V občini Brezovica so občani živeli predvsem od gozdarjenja, obrtnih dejavnosti, kot je npr. 
apneničarstvo, pletarstvo, in od kmetijstva. Gozdarjenje je bilo že od vsega začetka najstarejša 
gospodarska panoga predvsem prebivalcev Rakitne, kjer se razprostirajo gozdovi. Pred leti se je 
močno razvila tudi predelava lesa, ki je nekaterim edini vir dohodka. Apneničarstvo je zelo stara 
dejavnost, s katero pridobivajo apno za zidavo in beljenje. Kuhanje ali žganje apna je zelo 
zahtevno opravilo, ki je značilno za vas Podpeč. V kamnolomu je potrebno najprej nalomiti 
apnenec in ga v apnenici zložiti v obok. Ko je apnenica naložena do vrha, zazidajo vhod in skozi 
majhno odprtino kurijo od pet do devet dni. Ko je delo končano, se apno hladi več dni, nato ga 
gasijo v posebnih bazenih. Zdi se, da se bo apneničarstvo ohranilo še naprej, saj je zanimanje za 
tako pridobljeno apno veliko. V vasi še vedno obratujeta Grebenčeva in Suhadolnikova 
apnenica. Med najstarejše obrti zagotovo lahko uvrstimo pletarstvo, saj se omenja že v 
dokumentih iz antičnega časa. Notranje Gorice so daleč naokoli poznana vas po pletarstvu, 
vendar danes pletejo le še za domačo uporabo. Kot zadnjo dejavnost sem omenila kmetijstvo, ki 
je bilo pred leti glavni vir zaslužka in preživetja. Zadnjih deset let kmetje opuščajo obdelovanje 
njiv in se preusmerjajo k živinoreji (Interno gradivo Občine Brezovica, 2002). Še nikoli ni bila 
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na Barju tako razširjena pašna reja živine kot zadnjih nekaj let. Z urbanizacijo vasi lahko 
pričakujemo stopnjevanje nasprotovanja med kmečkim in nekmečkim prebivalstvom; zaradi 
pritožb nad smradom, hrupom in prahom dobiva kmečko prebivalstvo občutek nezaželenosti 
(Matoz, 2002, str. 21). 
 
Po osamosvojitvi se je razvoj obrti in podjetništva pospešil. Da bi prikazala povečan pomen 
razvoja malega gospodarstva, sem podala podatke o številu podjetij, številu zaposlenih in 
skupnih prihodkih po velikosti podjetij za leti 1995 in 2001. Podatki se nanašajo samo na 
gospodarske družbe in ne vključujejo podatkov o samostojnih podjetnikih, njihovih zaposlenih in 
prihodkih. Če bi v analizo vključila tudi podatke o samostojnih podjetnikih, bi bil razviden še 
večji pomen razvoja podjetništva.  
 
Tabela 1: Število gospodarskih družb, število zaposlenih in prihodki za občino Brezovica v letih 
1995 in 2001 
 

Gospodarske družbe Zaposleni Prihodki (v mio SIT)*

Leto Velikost 
podjetij Število Delež v % Število Delež v % Znesek Delež v %

Majhna 160 99,4 310 70,0 4.696 89,3 
Srednja 1 0,6 133 30,0 565 10,7 
Velika - - - - - - 

1995 

Skupaj 161 100,0 443 100,0 5.261 100,0 
Majhna 222 97,0 437 67,6 6.752 56,2 
Srednja 6 2,6 178 27,6 4.055 33,8 
Velika 1 0,4 31 4,8 1.199 10,0 

20011 

Skupaj 229 100,0 646 100,0 12.006 100,0 
* Prihodki ne vključujejo inflacije. 
Vir: Interni podatki Agencije za plačilni promet, Ljubljana. 
 
Iz Tabele 1 je razvidno, da se je v omenjenem obdobju v največjem obsegu povečalo število 
malih podjetij, manj število srednje velikih podjetij, pojavilo se je tudi veliko podjetje. Delež 
malih podjetij se je znižal za 2,4 odstotne točke in je v letu 2001 znašal 97 odstotkov vseh 
podjetij. V istem obdobju se je delež srednje velikih podjetij povečal za 2 odstotni točki, delež 
velikih podjetij ostaja nizek, saj občina Brezovica vsebuje le eno veliko podjetje. Povečanje 
števila srednjih in pojav velikega podjetja je verjetno posledica rasti uspešnih podjetij in s tem 
prehod v višjo kategorijo. 

                                                 
1  Za leto 2001 veljajo stara merila za razvrščanje družb na majhne, srednje in velike. Nova (spremenjena) merila 

se bodo prvič uporabila pri razvrščanju družb za poslovno leto 2002. V primeru občine Brezovica je razvidno, da 
so uspešna podjetja kljub majhnemu številu zaposlenih dosegala visoke letne prihodke in imela verjetno ustrezno 
povprečno vrednost aktive na začetku in koncu leta, kar jih je uvrstilo v višjo kategorijo (čeprav merilo o 
povprečnem številu zaposlenih za to kategorijo ni bilo izpolnjeno). 
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Skupno število zaposlenih v vseh podjetjih se je v letu 2001 povečalo za okoli 200 delavcev. 
Delež zaposlenih se je nekoliko znižal v malih in tudi srednje velikih podjetjih, s pojavom 
velikega podjetja se je njegov delež zaposlenih dvignil na 4,8 odstotke. Največje število 
zaposlenih še naprej vključujejo mala podjetja, ki hkrati ustvarjajo tudi največ prihodkov, čeprav 
se je njihov delež prihodkov občutno zmanjšal glede na leto 1995 (za 33,1 odstotnih točk). Če 
pogledamo dejansko povečanje skupnih prihodkov vseh podjetij, lahko ugotovimo, da so se 
povečali za 41,7 odstotkov. Rezultat sem izračunala s pomočjo kumulativnih indeksov cen na 
drobno oz. od leta 1999 naprej kumulativnih indeksov cen življenjskih potrebščin. Tako je 
rezultat oz. rast prihodkov “očiščena” inflacijskih vplivov. 
 
Gospodarske družbe v letu 2001 sem razvrstila tudi glede na dejavnost po standardni klasifikaciji 
dejavnosti. Prevladujejo podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino, popravilom motornih vozil in 
izdelkov široke porabe, poslovnimi storitvami in predelovalnimi dejavnostmi. Nekoliko 
zaostajata gradbeništvo in promet. 
 
Tabela 2: Gospodarske družbe v občini Brezovica po standardni klasifikaciji dejavnosti v letu 
2001 
 

Gospodarske družbe 
Dejavnost 

Velike Srednje Majhne Skupaj Delež 
v % 

Kmetijstvo, lov, gozdarstvo - - 2 2 0,9 
Rudarstvo - - - - - 
Gradbeništvo - 1 27 28 12,2 
Trgovina, popravila motornih vozil in izdelkov 
široke porabe 1 2 86 89 

 
38,9 

Gostinstvo - - 4 4 1,8 
Promet, skladiščenje in zveze - 1 11 12 5,2 
Poslovanje z nepremičninami, najem in poslovne 
storitve - - 49 49 

 
21,4 

Izobraževanje - - 4 4 1,8 
Zdravstvo in socialno varstvo - - 1 1 0,4 
Druge javne, skupne, osebne in storitvene dejavnosti - - 3 3 1,3 
Finančno posredništvo - - 1 1 0,4 
Predelovalne dejavnosti - 2 33 35 15,3 
Oskrba z elektriko, plinom in vodo - - 1 1 0,4 
Skupaj 1 6 222 229 100,0 

Vir: Interni podatki Agencije za plačilni promet, Ljubljana. 
 
Poleg prikaza razvoja gospodarskih družb bom preučila tudi samostojne podjetnike v občini 
Brezovica. Na pobudo svetovalca na Območni obrtni zbornici Ljubljana Vič sem se odločila za 
prikaz strukture brezovških samostojnih podjetnikov po posameznih sekcijah (Tabela 3). 
Rezultate sem primerjala s “slovenskim povprečjem,” zadnje spremembe na omenjenem 
elektronskem naslovu pod Tabelo 3 pa so bile zabeležene 13. 3. 2002. Občina Brezovica ima 
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skupno 224 samostojnih podjetnikov, v Sloveniji skupno število znaša 43.892. Vsak samostojni 
podjetnik ima lahko eno ali več različnih dejavnosti, s katerimi se ukvarja. 
 
Tabela 3: Struktura samostojnih podjetnikov v občini Brezovica in slovensko povprečje po 
sekcijah v začetku leta 2002 
 

Brezovica Slovensko povprečje 
Sekcije 

Število s.p. Delež v % Število s.p. Delež v % 
Sekcija za promet 47 21,0 8.000 18,2 
Sekcija za gostinstvo in turizem 15 6,7 3.456 7,9 
Sekcija živilskih dejavnosti 2 0,9 919 2,1 
Sekcija kovinarjev 31 13,8 5.986 13,6 
Sekcija elektrodejavnosti 35 15,6 4.416 10,1 
Sekcija plastičarjev 9 4,0 1.478 3,4 
Sekcija zlatarjev - - 206 0,5 
Sekcija lesnih strok 34 15,2 4.740 10,8 
Sekcija kamnosekov in teracerjev 11 4,9 1.026 2,3 
Sekcija avtoserviserjev 10 4,5 2.982 6,8 
Sekcija frizerjev 8 3,6 2.281 5,2 
Sekcija kozmetikov - - 515 1,2 
Sekcija fotografov 2 0,9 411 0,9 
Sekcija kemičnih čistilcev 1 0,4 312 0,7 
Sekcija čistilcev objektov 6 2,7 1.104 2,5 
Sekcija steklarjev - - 230 0,5 
Sekcija tekstilcev 8 3,6 2.002 4,6 
Sekcija predelovalcev kož 2 0,9 516 1,2 
Sekcija grafično-papirnih dejavnosti 3 1,3 1.345 3,1 
Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev 3 1,3 681 1,6 
Sekcija gradbincev 53 23,7 7.526 17,1 
Sekcija inštalaterjev energetikov 23 10,3 2.190 5,0 
Sekcija kleparjev in krovcev 7 3,1 934 2,1 
Sekcija dimnikarjev - - 66 0,2 
Sekcija za domačo in umetno obrt 2 0,9 901 2,1 
Sekcija optikov 1 0,4 162 0,4 

Vir: Internet Explorer. [URL: http://www.ozs.si/SLO/index1.html], 27. 4. 2002. 
 
Pri primerjavi lahko ugotovimo, da je zastopanost vseh 26 sekcij v občini Brezovica precej 
podobna slovenskemu povprečju. Malce vidnejša izstopanja se kažejo le pri sekcijah gradbincev, 
elektrodejavnosti, inštalaterjev energetikov in lesnih strok, kjer naša občina prednjači. Občina 
nekoliko zaostaja za slovenskim povprečjem v sekcijah avtoserviserjev, grafično-papirnih 
dejavnosti in frizerjev. 

http://www.ozs.si/SLO/index1.html
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3. RAZISKAVA PODJETNIŠTVA V OBČINI BREZOVICA 
 
 
3.1. METODOLOŠKI OKVIR 
 
Da bi lahko čim bolje analizirala poslovanje podjetnikov v občini Brezovica, njihove probleme 
in (ne)zadovoljstvo z občino, sem anketirala dvajset podjetnikov in podjetnic iz občine. S 
pomočjo seznama delujočih gospodarskih družb in registra obrtnikov Območne obrtne zbornice 
Ljubljana Vič sem izbrala dvajset podjetij, in sicer polovico družb z omejeno odgovornostjo in 
polovico samostojnih podjetnikov. Poleg omenjenega je na izbor podjetij vplivala še prostorska 
razporeditev podjetij in dejavnost poslovanja. Omenila bi še, da sem naknadno obiskala in 
anketirala tudi dve veliki podjetji v občini, to sta Hoja galanterija Podpeč, d.d., in Mineral, d.d. 
Podjetji bom na določenih mestih samo omenila, saj ne sodita v okvir dvajsetih anketiranih 
podjetij, ki so analizirana. Prvo podjetje ima za sabo že tako dolgo zgodovino, da vprašalnika 
niso mogli popolno izpolniti, drugo podjetje je le podružnica ljubljanskega podjetja Mineral, d.d. 
Vseeno imata za našo občino velik pomen in ji dajeta določeno prepoznavnost. 
 
Odgovore za celovito analiziranje poslovanja podjetnikov in podjetnic v občini Brezovica sem 
pridobila z analizo vprašalnika, ki je obsegal 52 vprašanj, razdeljenih v šest vsebinsko ločenih 
sklopov: 
 
1) osnovni podatki o podjetniku in podjetju, 
2) podjetnik – lastnosti, izobrazba in delovne izkušnje, 
3) ustanovitev podjetja, 
4) zaposleni, 
5) poslovanje, 
6) podporno okolje. 
 
Vprašalnik je v veliki meri sestavljen iz vprašalnika združenja The European Foundation for 
Enterpreneurship Research (EFER) za raziskavo dinamičnega podjetništva, ki je bil izveden v 
petih srednje in vzhodno evropskih državah, kar omogoča primerjavo. 
 
Rezultate, ki sem jih dobila z analiziranjem izpolnjenih anket, sem primerjala z rezultati, ki jih je 
zbral Damjan Mirtič v svojem diplomskem delu iz leta 1998. Mirtič je analiziral šestnajst 
diplomskih del, ki so bila opravljena na to temo v različnih slovenskih občinah med letoma 1996 
in 1998. Pri tem je skušal s pomočjo povprečnih vrednosti ugotoviti osnovne značilnosti 
slovenskega podjetnika in oceniti podjetniški razvoj v nekaterih delih Slovenije. V svojem delu 
na večini mest za primerjavo uporabljam njegove rezultate in jih navajam kot “slovensko 
povprečje.” Pomembno pa je upoštevati, da povprečje zajema le tiste dele Slovenije, kjer so bila 
opravljena omenjena diplomska dela, zato rezultati niso povsem reprezentativni. 
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3.2. OSNOVNI PODATKI O PODJETNIKU IN PODJETJU 
 
Med anketiranimi podjetniki so bile podjetnice v manjšini, saj je v občini Brezovica dejansko 
več moških, ki se ukvarjajo s podjetništvom. Primerjava s slovenskim povprečjem pokaže, da se 
spolna struktura brezovških podjetnikov ne razlikuje bistveno. 
 
Slika 2: Struktura podjetnikov v občini Brezovica in slovensko povprečje po spolu  
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Viri: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica, Mirtič, 1998, str. 22. 
 
Moški so bolj motivirani za podjetništvo, imajo več podjetniškega znanja in bolj razvite 
podjetniške sposobnosti kot ženske (Plut, Plut Grad, 1996, str. 225). Vzrok za to ni samo v 
naravi ženske osebnosti (njenih pričakovanj glede otrok in družine), temveč tudi v zgodovinsko 
pogojeni miselnosti ljudi. Današnje družbene spremembe vodijo do vedno večjega števila žensk, 
ki se ukvarjajo s podjetništvom. 
 
Tabela 4: Starostna in spolna struktura podjetnikov v občini Brezovica ter slovensko povprečje 
 

Spol Skupaj Slov. povpr. 
Starost 

Moški Ženski Število Delež v % Delež v % 
Do 29 let - - - - 19 
Od 30 do 39 let 6 1 7 35 33 
Od 40 let naprej 9 4 13 65 48 
Skupaj 15 5 20 100 100 

Viri: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica, Mirtič, 1998, str. 23. 
 
V izbranem vzorcu občine Brezovica so prevladovali podjetniki, stari 40 let in več, njihov delež 
vidno presega slovensko povprečje. Delež podjetnikov v “srednjih” letih sovpada s slovenskim 
povprečjem, zanimivo pa je, da ni bilo med anketiranimi podjetniki nobenega mlajšega od 30 let. 
Primanjkuje torej podjetnikov v prvem starostnem razredu do 29 let. Taka starostna struktura je 
posledica dejstva, da je veliko anketiranih podjetnikov začelo poslovati pred letom 1990 in je 
podjetje še vedno v rokah prve generacije podjetnikov, pa tudi posledica načina izbire vzorca 
podjetnikov. 
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Tabela 5: Leto registriranja in aktiviranja podjetij v občini Brezovica 
 

Registriranje Aktiviranje 
Leto 

Število podjetij Delež v % Število podjetij Delež v % 
Do 1990 9 45 8 40 
Od 1991 do 1992 4 20 5 25 
Od 1993 do 1994 2 10 2 10 
Od 1995 naprej 5 25 5 25 
Skupaj 20 100 20 100 

Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
 
V Tabeli 5 vidimo, da je bila skoraj polovica podjetij ustanovljena do leta 1990. V vzorcu 
prevladujejo t.i. “stara” podjetja, kar je v nasprotju s slovenskim povprečjem, kjer je večina 
anketiranih podjetnikov ustanovila podjetje po letu 1991 (Mirtič, 1998, str. 21). V letih med 
1991 in 1994 je bilo v občini Brezovica ustanovljenih 30 odstotkov podjetij, od leta 1995 naprej 
pa še preostalih 25 odstotkov podjetij. Leta registriranja in aktiviranja anketiranih podjetij v 
povprečju sovpadajo, kar pomeni, da so podjetniki registrirali podjetja in takrat dejansko tudi 
začeli s poslovanjem. Samo pri enem podjetju je prišlo do triletnega razmika med registracijo in 
dejanskim poslovanjem. 
 
Trgovina je v občini Brezovica med podjetji najbolj zastopana, prav tako je njen delež najvišji v 
večini drugih slovenskih občin, povprečje občin pa znaša 44 odstotkov (Tabela 6). Takoj za 
trgovino se nahaja gradbeništvo, ki zaseda drugo mesto in je v naši občini zelo dobro razvito. 
Delež gradbenikov presega slovensko povprečje kar za 25 odstotnih točk. Sledijo servisne in 
računalniške storitve, proizvodnja in transport. Deleži so primerljivi s slovenskim povprečjem, 
občina Brezovica le nekoliko prednjači v transportni dejavnosti. Najredkeje zastopane dejavnosti 
so finančne in druge poslovne storitve, turizem in gostinstvo ter inženiring. Slednja dejavnost je 
ostala celo nezastopana med anketiranimi podjetji. V občini Brezovica bi morali dati večji 
poudarek predvsem na turistično in gostinsko dejavnost, saj je turizem eno izmed tistih strateških 
razvojnih področij, ki naj bi občini kar največ pripomoglo k hitrejšemu razvoju. 
 
V občini Brezovica je večji poudarek na storitvenih dejavnostih, manjši na proizvodni 
dejavnosti. Omenila bi le podjetji Mineral, d.d., in Hoja galanterija, d.d., katerih izključna 
dejavnost je proizvodnja. Prvo podjetje se ukvarja s pridobivanjem in predelavo naravnega 
kamna, drugo z izdelavo lesenih izdelkov (v največji meri so to leseni obešalniki za oblačila).  
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Tabela 6: Struktura podjetij po dejavnosti v občini Brezovica in slovensko povprečje (podjetniki 
so lahko navedli več dejavnosti) 
 

Brezovica Slov. povprečje
Dejavnost 

Število podjetij Delež v % Delež v % 
Trgovina 8 40 44 
Gradbeništvo 7 35 10 
Servisne in računalniške storitve* 5 25 22 
Proizvodnja 4 20 29 
Transport in komunikacije  4 20 8 
Finančne in druge poslovne storitve  1 5 16 
Turizem in gostinstvo 1 5 9 
Inženiring - - 9 

* Servisne in računalniške storitve so dejavnosti, ki so jih anketirani podjetniki navedli pod drugo. 
Viri: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica, Mirtič, 1998, str. 22. 
 
Kar 60 odstotkov anketiranih podjetnikov se ukvarja samo z eno dejavnostjo, kar je v nasprotju s 
slovenskim povprečjem, kjer se pogosto pojavljajo razne kombinacije dejavnosti. Za podjetnike, 
ki se ukvarjajo z eno samo dejavnostjo, velja, da so tako izpostavljeni večjemu poslovnemu 
tveganju kot ostali. Uspeh podjetja je namreč odvisen samo od izbrane panoge. Podjetja, ki se 
hkrati ukvarjajo z več dejavnostmi, tako razpršijo poslovno tveganje. Med preostalimi 
anketiranimi podjetji, ki se ukvarjajo z dvema ali več dejavnostmi hkrati, jih največ kombinira 
trgovino z neko drugo dejavnostjo. 
 
Kar polovica anketiranih podjetnikov meni, da v občini ni področja, na katerem bi bilo lahko 
uspeti kot podjetnik. Ostali večinoma menijo, da v občini podjetnik najlažje uspe v gostinstvu in 
servisnih storitvah, po enkrat so omenili trgovino, gradbeništvo in transport. Zanimivo je, da so 
prav slednje tri dejavnosti v občini zastopane v veliki meri, kot možnost za uspeh pa so 
omenjene le enkrat (najbrž v teh dejavnostih ni lahko uspeti, ker je občina že zasičena z njimi). 
Samo en podjetnik je kot dejavnost, v kateri je najlažje uspeti, navedel svojo dejavnost. 
 
 
3.3. LASTNOSTI PODJETNIKOV, IZOBRAZBA IN DELOVNE IZKUŠNJE 
 
Karizmatična šola podjetništva poudarja, da uspešnega podjetnika odlikuje močna potreba po 
neodvisnosti in uspehu ter velika mera vztrajnosti, poguma in samozavesti (Žižek, 2000, str. 31). 
Uspešnost podjetnika bo tem večja, čim bolj ima razvite podjetniške sposobnosti, znanje in 
motivacijo (Plut, Plut Grad, 1996, str. 220). 
 
Zanimalo me je, katere lastnosti so pri anketiranih podjetnikih najbolj pogoste oz. najbolj 
izrazite, zato sem v anketo dodala neke vrste test samoocenjevanja. Podjetniki so vsako izmed 
petindvajsetih lastnosti ocenili s stopnjami od 5 – zelo izrazito do 1 – neizrazito, glede na to, v 
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kolikšni meri se posamezna lastnost pri njih odraža. Za vsako lastnost posebej sem nato 
izračunala skupno oceno (Priloga 2). Najvišje rangirana lastnost je vztrajnost, ki je zelo 
pomembna, saj mora podjetnik vztrajati na svoji poti in ne sme obupati pred ovirami, ki se 
pojavijo pri poslovanju. Sledijo lastnosti, kot so delavnost oz. delovna vnema, iniciativnost, 
samozavest in odgovornost. Podjetniki bi morali posvetiti več pozornosti nekoliko manj 
izrazitim lastnostim, med drugim težnji k doseganju rezultatov, vodstvenim zmožnostim in 
naravnanosti k reševanju problemov. Najnižje rangirana lastnost je sreča, kar pomeni, da se 
podjetniki v svojem poslovanju ne zanašajo na srečo, ampak zaupajo vase in v svoje sposobnosti. 
 
Izobrazba je za podjetnika nedvomno pomembna, saj z njo pridobi ustrezno znanje. Vendar sama 
izobrazba ne pove vsega, pomembne so tudi izkušnje in sposobnost prenesti znanje in izkušnje v 
prakso (Plut, Plut Grad, 1996, str. 221). 
 
Slika 3: Izobrazbena struktura podjetnikov v občini Brezovica in slovensko povprečje 
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Viri: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica, Mirtič, 1998, str. 23. 
 
Med anketiranimi podjetniki v občini Brezovica se pojavljata samo dve vrsti izobrazbe. V 
največji meri je zastopana poklicna izobrazba, njen delež presega slovensko povprečje kar za 37 
odstotnih točk. Druga je srednješolska izobrazba, katere delež je praktično identičen 
slovenskemu povprečju. Zaskrbljujoč je podatek, da nima nihče višješolske ali visokošolske 
izobrazbe. Delno je vzrok sama starostna struktura anketiranih podjetnikov, delno tudi 
neposredna bližina Ljubljane, kjer se mladi po končanem študiju zaposlijo in ne iščejo svoje 
priložnosti v podjetništvu. Kot sem že omenila, sama izobrazba (znanje) še ni zagotovilo za 
uspeh, potrebne so tudi izkušnje in prenos obeh v prakso. 
 
Za podjetnike je pomembno, da se kljub znanju in izkušnjam izpopolnjujejo na področjih, kjer 
jim primanjkuje znanja oz. prihaja do sprememb ali novitet. S tem se strinjajo tudi anketirani 
podjetniki v občini Brezovica, saj je le en podjetnik menil, da ne potrebuje dodatnega 
izobraževanja. Vsi ostali so navedli vsaj eno področje, na katerem bi se želeli izpopolniti. 
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Tabela 7: Področja želenega izpopolnjevanja podjetnikov v občini Brezovica in slovensko 
povprečje (podjetniki so lahko navedli eno do tri področja) 
 

Brezovica Slovensko povprečje 
Področje izpopolnjevanja 

Delež v % Delež v % 
Računovodstvo 45 23 
Tehnično/tehnološko 40 15 
Tuji jeziki 30 33 
Poslovna informatika 20 - 
Marketing 15 38 
Pravo 15 - 
Management 10 24 
Nobeno 5 9 
Izvoz – uvoz - 11 

Viri: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica, Mirtič, 1998, str. 24. 
 
Računovodstvo in tehnično/tehnološko področje sta za anketirane podjetnike najbolj nujni in 
želeni področji izpopolnjevanja. Podjetniki si v večini primerov želijo, da bi razumeli in 
spremljali računovodske evidence, vendar za to potrebujejo določeno znanje. Prav tako je velika 
potreba po tehničnem znanju, saj je konkurenca vedno ostrejša in morajo biti podjetniki na 
svojem področju čedalje bolj specializirani. Sledijo področja izpopolnjevanja tujih jezikov, 
poslovne informatike in marketinga. Nihče od anketirancev ni menil, da potrebuje dodatno 
znanje na področju izvoza – uvoza. Verjetno je to posledica majhnega deleža sodelovanja s 
tujino. Pri primerjavi rezultatov s slovenskim povprečjem, razen na področju tujih jezikov, 
prihaja do velikih razhajanj. Marketing, ki je najpomembnejše področje želenega 
izpopolnjevanja v slovenskih občinah, je v občini Brezovica šele na petem mestu. Menim, da bi 
tej dejavnosti podjetniki morali posvetiti več pozornosti, saj je pomemben element poslovanja 
podjetja. Še posebej bi morali biti pozorni podjetniki, ki v prihodnosti načrtujejo razširitev 
obsega aktivnosti in prodor na nove trge. Kot bo kasneje v analizi prikazala Tabela 13, je 
tovrstnih podjetnikov kar veliko. 
 
Delovne izkušnje so poleg znanja nepogrešljivi del pri uspešnih podjetnikih. Med anketiranimi 
podjetniki ni bilo nobenega, ki bi imel manj kot eno leto delovnih izkušenj (Slika 4). 
Prevladujejo podjetniki z več kot desetimi leti izkušenj, kar sovpada tudi s slovenskim 
povprečjem (Mirtič, 1998, str. 25). 
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Slika 4: Delovne izkušnje podjetnikov v občini Brezovica pred ustanovitvijo podjetja 
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Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
 
 
3.4. USTANOVITEV PODJETJA 
 
Podjetnik lahko ustanovi svoje podjetje iz več razlogov. Najpogostejši razlog je ponavadi 
zaznava poslovne priložnosti. Mala podjetja so namreč zelo učinkovita pri prepoznavanju in 
zapolnjevanju tržnih niš, ki niso zanimiva za velika podjetja. Kljub navedenemu zaseda zaznana 
dobičkonosna priložnost v občini Brezovica šele tretje mesto med razlogi za ustanovitev 
podjetja. Anketirani podjetniki so na prvo mesto postavili željo po uporabi svojih sposobnosti in 
spretnosti. Ta razlog je najpogostejši tudi v ostalih slovenskih občinah. 
 
Tabela 8: Osnovni razlogi za ustanovitev podjetja v občini Brezovica in slovensko povprečje 
(podjetniki so lahko navedli enega do tri razloge) 
 

Brezovica Slov. povprečje
Razlog 

Št. podjetnikov Delež v % Delež v % 
Izkoristiti svoje sposobnosti 12 60 54 
Brez zaposlitve 7 35 14 
Izkoristiti dobičkonosno priložnost 6 30 23 
Frustriranost pri delu v družbenem sektorju 4 20 19 
Nadaljevanje družinske tradicije 4 20 13 
Želja po večjem zaslužku 3 15 13 
Prispevek k blaginji skupnosti 2 10 5 
Lastno podjetje kot edina možnost 1 5 17 
Doseči višje mesto v družbi 1 5 3 
Drugo* 1 5 - 
Starši/sorodniki so zasebni podjetniki - - 10 

*Pod drugo je podjetnik navedel izziv. 
Viri: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica, Fortuna, 2001, str. 21. 
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Veliko podjetnikov je bilo brez zaposlitve oz. so bili na čakanju, zato so se znašli v zelo 
negotovem položaju. Njihov delež je za Slovenijo nadpovprečen. Nekaj jih je bilo nezadovoljnih 
z delom v družbenem sektorju, nekaj se jih je odločilo za nadaljevanje družinske tradicije. Ostali 
razlogi so bili omenjeni v manjšini, nihče pa ni ustanovil podjetja, ker bi bili njegovi starši oz. 
sorodniki zasebni podjetniki. 
 
Motivacija je tista, ki povzroča, da se ljudje vedejo in delujejo v določeni smeri. Sestoji iz 
identifikacije nezadovoljene potrebe, določitve cilja in opredelitve sredstev (akcij), s katerimi 
dosežemo cilj (Plut, Plut Grad, 1996, str. 221). Podjetnike vodijo različni motivi za ustanovitev 
podjetja. Prevladujoči motivi v občini Brezovica so neodvisnost, želja po dosežkih in želja po 
večjem zaslužku. Prav taki motivi so najpogostejši tudi v ostalih slovenskih občinah. Preostali 
motivi za ustanovitev podjetja so pri podjetnikih iz občine Brezovica ostali v ozadju. 
 
Tabela 9: Osnovni motivi za ustanovitev podjetja v občini Brezovica in slovensko povprečje 
(podjetniki so lahko navedli enega do tri motive) 
 

Brezovica Slov. povprečje 
Motiv 

Št. podjetnikov Delež v % Delež v % 
Neodvisnost – biti svoj gospodar 13 65 65 
Dosežki – želja izkoristiti znanje 12 60 46 
Denar – več zaslužiti 6 30 19 
Kariera 3 15 17 
Ekonomska nuja  3 15 13 
Oblast – biti vodja 1 5 - 
Drugo* 1 5 - 
Status, prestiž - - 4 

*Pod drugo je podjetnik navedel izziv. 
Viri: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica, Mirtič, 1998, str. 27. 
 
Podjetniki pri ustanavljanju podjetja pogosto naletijo na različne težave. Anketiranci so rangirali 
posamezne probleme pri ustanavljanju podjetja po petstopenjski Likertovi lestvici od 5 – zelo 
velik do 1 – ni problema (Tabela 10). V občini Brezovica je po izkušnjah podjetnikov največji 
problem pridobiti posojilo. Razlog je verjetno tudi v tem, ker morajo za pridobitev posojil 
predložiti obsežno dokumentacijo, postopek je dolgotrajen, praviloma zahtevajo banke tudi 
garancijo za vračilo posojil. Podjetniki se zato (če je to le možno) za bančna posojila ne odločajo 
v velikem številu, kar zavira podjetništvo. Kljub temu ima kar 80 odstotkov brezovških 
podjetnikov dobre izkušnje z bankami. Večinoma so to bivše družbene banke (Nova Ljubljanska 
banka), le dva podjetnika imata najboljše izkušnje s tujimi bankami. Preostalih 20 odstotkov 
podjetnikov z bankami nima dobrih izkušenj. 
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Tabela 10: Problemi pri ustanavljanju podjetja v občini Brezovica in slovensko povprečje 
 

Ocena problema* 

Problem Zelo 
velik 

Velik Prisoten Majhen 
Skoraj 

nikakršen Brezovica Slovenija 
Dobiti posojilo 6 4 2 - 8 3,00 2,78 
Pomanjkanje inform. 2 4 4 6 4 2,70 2,47 
Tveganje zagona 2 3 6 5 4 2,70 2,87 
Pomanjkanje navodil 2 3 3 7 5 2,50 2,70 
Administrativna ovira - 3 6 4 7 2,25 2,26 
Ustrezna lokacija 2 1 5 2 10 2,15 2,51 
Nezaupanje strank 1 - 6 7 6 2,15 2,02 
Pomanjkanje znanja - 2 4 7 7 2,05 1,97 
Nezaupanje uprave - 1 2 4 13 1,55 2,02 
Skupaj 15 21 38 42 64 2,33 2,40 

* Ocena problema je izračunana s ponderji: (5) zelo velik, (4) velik, (3) prisoten, (2) majhen, (1) skoraj 
nikakršen. 
Viri: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica, Mirtič, 1998, str. 28. 
 
Naslednji problem je pomanjkanje informacij. Verjetno je v občini težko priti do ustreznih 
informacij, največkrat pa je problem v podjetnikih samih, saj ne vedo natančno, kje jih iskati 
(pomanjkanje navodil). Ko se podjetnik odloči za ustanovitev podjetja, je izpostavljen 
določenemu tveganju, ali bo svojo zamisel sploh lahko uresničil. Ocena tega problema je v 
občini Brezovica visoka, v večini slovenskih občin pa ta problem zavzema celo najvišjo oceno. 
 
Slika 5: Čas, potreben za pridobitev dovoljenj in soglasij v občini Brezovica, in slovensko 
povprečje 
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Viri: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica, Mirtič, 1998, str. 29. 
 
Podjetniki iz občine Brezovica so imeli nekaj problemov pri ustanavljanju podjetja, kar je 
razvidno iz težav, povezanih s pridobitvijo registracije in dovoljenj za ustanovitev. 25 odstotkov 
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podjetnikov je imelo veliko težav, pri 40-ih odstotkih so bile le-te zaznane v manjši meri, 
preostalih 35 odstotkov podjetnikov s tem ni imelo nikakršnih težav. V primerjavi s slovenskim 
povprečjem so brezovški podjetniki potrebovali nekaj več časa za pridobitev dovoljenj in soglasij 
(Slika 5). Kar četrtina podjetnikov je nanje čakala več kot šest mesecev, večina ostalih je 
pridobila dovoljenja in soglasja najkasneje v treh mesecih. 
 
Približno tretjina podjetnikov je imela in še vedno ima težave s pridobitvijo prostorov za 
poslovanje. Kot razloge so navajali velike stroške in dolge postopke za pridobitev uporabnih in 
obratovalnih dovoljenj, problem ustreznega prostora za skladišče in parkiranje delovnih strojev 
ter nerazčiščeno lastništvo najemnih prostorov. Pri osmih podjetnikih so vsi prostori last 
podjetja, pri treh so delno najeti, ostali podjetniki imajo prostore v celoti najete, vendar gre 
predvsem za brezplačen najem (prostor je v lasti lastnika podjetja). V splošnem veliko 
podjetnikom v občini Brezovica primanjkuje predvsem prostor za širitev poslovanja, tako da 
občina išče ustrezne rešitve za tovrstni problem. 
 
Vsak podjetnik potrebuje določena finančna sredstva za ustanovitev in začetno poslovanje 
podjetja. Večina podjetnikov financira ustanovitev iz lastnih virov, saj sem že omenila problem 
pridobitve posojil, do sredstev raznih skladov in vladnih programov pa je še težje priti. V tem 
oziru tudi občina Brezovica ni izjema. 
 
Več kot polovica anketiranih podjetnikov je ustanovitev in začetno poslovanje v celoti 
financirala iz svojih lastnih prihrankov. Samo en podjetnik pri ustanovitvi ni uporabil tega vira. 
Skoraj 84 odstotkov vseh sredstev, ki so jih podjetniki porabili za ta namen, je bilo pridobljenih 
iz lastnih prihrankov. Podobno je tudi s slovenskim povprečjem, ki je sicer nižje, saj njihov delež 
znaša 73 odstotkov (Mirtič, 1998, str. 29). Nekaj podjetnikov je uporabilo sredstva družine in 
prijateljev ter dobiček iz poslovanja, v zelo majhnem deležu pa so bila omenjena sredstva drugih 
zasebnih investitorjev in raznih skladov. Ostalih virov financiranja podjetniki v občini Brezovica 
niso uporabili. 
 
Slika 6: Viri financiranja ustanovitve in začetnega poslovanja podjetij v občini Brezovica 
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Zanimivo je, da se prav nihče v občini Brezovica pri ustanovitvi in začetnemu poslovanju ni 
odločil vzeti posojilo pri banki, v večini slovenskih občinah pa bančna posojila zasedajo tretje 
mesto med vsemi viri (Mirtič, 1998, str. 30). 
 
 
3.5. ZAPOSLENI 
 
Zaposleni v podjetju predstavljajo pomemben člen uspešnega delovanja podjetja. 
 
Tabela 11: Število redno zaposlenih v letih 1999-2002 in ocena za leto 2003 v občini Brezovica 
 

1999 2000 2001 2002 2003 
Število zaposlenih 

A B A B A B A B A B 
Nič - - - - - - - - 1 5 
1 5 26 3 15 3 15 2 10 1 5 
2-5 9 47 11 55 10 50 11 55 11 55 
6-10 3 16 4 20 5 25 5 25 5 25 
Nad 10 2 11 2 10 2 10 2 10 2 10 
Skupaj* 19 100 20 100 20 100 20 100 20 100 
Število zaposlenih 98 127 140 146 154 
Število zaposlenih na 
podjetje 

5,16 6,35 7,00 7,30 7,70 

Indeks rasti števila 
zaposl. (1999 = 100) 

100 123,1 135,7 141,5 149,2 

* Leta 1999 en podjetnik še ni začel s poslovanjem. 
A – število podjetij 
B – delež v % 
Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
 
Iz Tabele 11 lahko vidimo, da se število zaposlenih v anketiranih podjetjih skozi vsa navedena 
leta povečuje. Leta 1999 je bilo v anketiranih podjetjih zaposlenih povprečno 5,16 delavcev, v 
letu 2002 pa 7,30 delavcev, kar pomeni dobrih 41 odstotkov več. V letu 2003 podjetniki 
načrtujejo povečanje števila zaposlenih, tako da bo v omenjenem letu v povprečju zaposlenih 
7,70 delavcev, kar je glede na leto 1999 skoraj 50-odstotni porast. 
 
Za podjetja v občini Brezovica velja, da število zaposlenih povečuje predvsem manjše število 
uspešnih, hitro rastočih podjetij, medtem ko večina drugih podjetij zaposluje približno enako 
število delavcev. Med anketiranimi podjetniki le trije zaposlujejo nekaj delavcev tudi 
pogodbeno, en podjetnik pa ima vajence in nato najboljšega med njimi redno zaposli. Na tej 
točki bi še nekoliko izpostavila podjetji Mineral, d.d., in Hoja galanterija, d.d., saj imata kar 
veliko število zaposlenih. V prvem podjetju se število giblje okoli 40, v drugem okoli 100 
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delavcev. Med njimi je zaposlen znaten delež lokalnih delavcev, kar nedvomno pripomore k 
zmanjševanju problema brezposelnosti v občini Brezovica. 
 
Tabela 12: Izobrazbena struktura zaposlenih delavcev v občini Brezovica in slovensko povprečje 
 

Brezovica Slovensko povprečje 
Izobrazba 

Delež v % Delež v % 
Nepopolna osnovna šola - 0,4 
Osnovna šola 5,3 9,2 
Poklicna šola 48,4 28,1 
Srednja šola 39,5 44,1 
Višja šola 5,0 12,3 
Visoka šola in več 1,8 5,9 
Skupaj  100,0 100,0 

Viri: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica, Mirtič, 1998, str. 41. 
 
Izobrazbena struktura zaposlenih delavcev v občini Brezovica je razmeroma slaba, saj 
prevladujejo zaposleni s poklicno in srednješolsko izobrazbo. Delež višje in visoko izobraženih 
je v primerjavi s slovenskim povprečjem nizek, zato bo verjetno potrebno v prihodnosti več 
poudarka nameniti dodatnemu izobraževanju delavcev. 
 
Kljub slabi izobrazbeni strukturi delavcev kar 45 odstotkov anketiranih podjetnikov meni, da 
imajo vsi njihovi zaposleni primerno znanje in kvalifikacije za njihove potrebe tako danes kot 
tudi za razvoj v bližnji prihodnosti. 40 odstotkov podjetnikov meni, da ima danes večina njihovih 
zaposlenih primerno znanje in kvalifikacije, medtem ko jih le polovica od njih meni, da njihovo 
znanje zadošča za razvoj v dveh do treh letih. Preostalih 15 odstotkov podjetnikov ima že danes 
le polovico ustreznih zaposlenih glede njihovega znanja in kvalifikacij. Rezultat je verjetno 
posledica težav, ki jih imajo brezovški podjetniki pri iskanju ustreznega osebja. 
 
Šest podjetnikov ima pri iskanju osebja z ustreznimi kvalifikacijami velike težave, dva 
podjetnika pa sploh ne moreta najti pravih kadrov. Ostali podjetniki imajo manjše ali nikakršne 
probleme. Zanimivo je, da oba podjetnika, ki ne moreta najti pravega kadra, izhajata iz gradbene 
dejavnosti. V splošnem niti ne primanjkuje delavcev z ustrezno izobrazbo, saj je v občini dobra 
izobrazbena struktura prebivalcev. Problem je bližina Ljubljane, kjer mladi po končanem študiju 
dobijo zaposlitev in ne iščejo možnosti za delo pri podjetnikih. Primanjkuje le dobrih fizičnih 
delavcev za področje gradbeništva, ki je v naši občini nekoliko v ospredju. 
 
 
3.6. POSLOVANJE, TRGI IN KONKURENCA 
 
Vsak podjetnik potrebuje določena finančna sredstva za realizacijo poslovnih priložnosti. Ker je 
dostop do teh finančnih sredstev pogosto težak, podjetniki v večini primerov financirajo tekoče 
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poslovanje s pomočjo dobička iz poslovanja in lastnih prihrankov. Nedvomno bi bilo potrebno 
malim podjetnikom olajšati dostop do ugodnih virov financiranja. 
 
Slika 7: Viri financiranja tekočega poslovanja podjetij v občini Brezovica 
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Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica.  
 
Anketirani podjetniki iz občine Brezovica v največji meri financirajo tekoče poslovanje z 
dobičkom iz poslovanja. Delež v brezovški občini je skoraj identičen deležu slovenskega 
povprečja, ki znaša 49 odstotkov (Mirtič, 1998, str. 38). Prav tako pomemben vir so tudi lastni 
prihranki oz. akumulacija. Njihov delež se v občini Brezovica giblje okoli 40 odstotkov, prav 
toliko znaša slovensko povprečje. To sta torej vira, ki jih ni potrebno v kratkem času vrniti in za 
podjetje ne predstavljata prevelike likvidnostne obremenitve. Sledijo bančni krediti in v manjši 
meri sredstva družine in prijateljev. Seveda takšna struktura financiranja omejuje možnosti hitre 
rasti podjetij in odraža slovensko značilnost zavrtosti podjetij za zunanja sredstva. 
 
Poleg virov financiranja tekočega poslovanja so me zanimali še podatki o prodajnih trgih, 
kupcih, dobaviteljih, konkurentih, problemih pri poslovanju ter načrtih za prihodnost. 
 
Slika 8: Prodajni trgi anketiranih podjetij v občini Brezovica v letu 2000 
 

Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
 
V prvem letu poslovanja je skoraj polovici anketiranim podjetnikom lokalna raven predstavljala 
izključni prodajni trg za njihove izdelke oz. storitve. Na regionalni in državni ravni je prodajal 
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vsak tretji podjetnik, samo en podjetnik pa je zelo majhen delež prodaje (5 odstotkov) ustvaril na 
mednarodni ravni. Sčasoma, ko so podjetja pridobila nekoliko več izkušenj, se je povečala 
prodaja predvsem na regionalnem trgu na račun zmanjšanja prodaje na lokalnih trgih. Delež 
prodaje na državni ravni je ostal približno enak, nekoliko se je povečala prodaja na mednarodni 
ravni. Kljub temu ostaja prodaja na mednarodni ravni zelo slabo zastopana (znaša manj kot 
odstotek – Slika 8) in močno zaostaja za povprečjem slovenskih občin, ki znaša 13 odstotkov 
(Mirtič, 1998, str. 31). Problem nizkega deleža prodaje izdelkov oz. storitev na mednarodni ravni 
nekoliko “rešujeta” podjetji Mineral, d.d., in Hoja galanterija, d.d. Predvsem slednja ustvarja kar 
90 odstotkov celotne prodaje svojih izdelkov na mednarodnih trgih (med njimi tudi trg ZDA). 
 
Napovedi za leto 2003 so nekoliko bolj obetavne. Delež prodaje na lokalni ravni se bo še naprej 
zmanjševal, deleži prodaje na ostalih treh ravneh se bodo večali. Razlike ne bodo izrazite, toda 
pomembno je, da se podjetniki trudijo in želijo s svojimi izdelki oz. storitvami prodreti na vse 
prodajne trge. 
 
Slika 9: Najpomembnejši kupci anketiranih podjetij v občini Brezovica 
 

Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
 
Med najpomembnejše kupce anketiranih podjetij spadajo z velikim deležem končni potrošniki, ki 
so v večini primerov izključni odjemalci. Na to pomembno vpliva tudi usmeritev podjetij v 
največji meri na lokalne trge (Slika 8). Država kot kupec se pojavi samo pri enem podjetju, 
vendar tam nastopa kot edini kupec. Ostali odjemalci so zastopani v majhni meri in njihovi 
deleži kar precej zaostajajo za slovenskim povprečjem, kjer trgovci, proizvajalci in grosisti 
zavzemajo približno enake deleže – okoli 20 odstotkov (Mirtič, 1998, str. 32). Posebej bi še 
izpostavila podjetje Hoja galanterija, d.d., katere izključni kupci so grosisti. 
 
Glavni dobavitelji surovin in ostalih vhodnih materialov za anketirana podjetja v občini 
Brezovica prihajajo s področja celotne Slovenije. Sledijo lokalni dobavitelji, regionalni in 
mednarodni dobavitelji pa predstavljajo približno enak delež (Slika 10). V ostalih slovenskih 
občinah je situacija nekoliko drugačna, saj so mednarodni dobavitelji na drugem mestu, s kar 
četrtinskim deležem (Mirtič, 1998, str. 33). 
 

86,5%

4,5%
5,0%

2,0% 2,0%
Končni potrošniki

Država

Trgovci

Proizvajalci

Grosisti



 

30 

Slika 10: Glavni dobavitelji surovin in ostalih vhodnih materialov anketiranih podjetij v občini 
Brezovica 
 

Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
 
Podjetniki se pri svojem poslovanju srečujejo tudi s konkurenco. Kar 65 odstotkov anketiranih 
podjetnikov ocenjuje, da je konkurenca v njihovi panogi ostra, preostali menijo, da je zmerna. 
Največji konkurenti so po pričakovanju majhna zasebna podjetja, sledijo jim velika zasebna, 
družbena in tuja podjetja pri nas. Trije podjetniki so še posebej opozorili na problem sive 
ekonomije, le en podjetnik pa je kot največjega konkurenta navedel uvoz.  
 
Slika 11: Največji konkurenti brezovških podjetij (podjetniki so lahko navedli več konkurentov) 
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Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
 
Podjetniki večinoma menijo, da je konkurenca v njihovi panogi velika, zato je izredno 
pomembno, da podjetja razvijajo določene konkurenčne prednosti glede na svoje tekmece. Te 
prednosti lahko izvirajo iz različnih področij poslovanja podjetja. V občini Brezovica so 
podjetniki kot svojo največjo prednost v primerjavi s konkurenco navedli visoko kvaliteto 
proizvodov oz. storitev (Slika 12). Vsekakor je to ena izmed pomembnejših prednosti, saj si 
podjetja na tak način pridobijo veliko zvestih kupcev. 
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Slika 12: Glavne prednosti podjetnikov iz občine Brezovica v primerjavi s konkurenco 
(podjetniki so lahko navedli eno do tri prednosti) 
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Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
 
Naslednje pomembne prednosti so še odlična organizacija, nizki stroški dela in izkušeno osebje. 
Prav slednja je v večini slovenskih občin najpomembnejša primerjalna prednost (Mirtič, 1998, 
str. 34). V naši občini verjetno problem predstavlja slaba izobrazbena struktura zaposlenih 
delavcev in njihovo znanje. Zanimiv je tudi kar visok delež prednosti nizkih stroškov dela, toda v 
mednarodni primerjavi podjetja ne morejo računati na to kot pomembno konkurenčno prednost. 
V vzhodnoevropskih državah so ti stroški dela namreč precej nižji. 
 
Razvijanje idej o novih proizvodih oz. storitvah je prav tako nepogrešljivo pri razvijanju 
konkurenčnih prednosti. Do novih idej pridejo podjetniki v največji meri kar sami, zanimivo pa 
je, da je en podjetnik v občini Brezovica kupil licenco za prodajo izdelkov. 
 
Slika 13: Razvijanje idej o novih proizvodih oz. storitvah podjetij v občini Brezovica (podjetniki 
so lahko navedli več odgovorov) 
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Pri poslovanju se pogosto pojavijo težave. Največji problem anketiranih podjetnikov v občini 
Brezovica je zunanji, in sicer nestimulativna zakonodaja. Neredno plačevanje izdelkov oz. 
storitev je težava, ki se v večini slovenskih občin pojavlja najbolj pogosto (Mirtič, 1998, str. 36), 
v občini Brezovica pa zaseda drugo mesto. Verjetno na rezultat vpliva dejstvo, da so 
najpomembnejši kupci podjetnikov končni potrošniki. Podjetniki so omenjali še premajhen trg, 
finančno šibkost ter omejeno razpoložljivost primerno kvalificiranih delavcev. 
 
Slika 14: Ključni problemi tekočega poslovanja anketiranih podjetij v občini Brezovica 
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* Pod drugo so podjetniki navedli problem sive ekonomije in pomanjkanje prostora za širitev poslovanja. 
Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
 
Skoraj vsi podjetniki imajo določene načrte za prihodnost. Največ anketiranih podjetnikov želi 
razširiti obseg aktivnosti. Precej jih namerava tudi povečati število proizvodov oz. storitev, 
usposobiti obstoječe osebje in povečati kakovost svojih izdelkov oz. storitev. 
 
Tabela 13: Razvojni načrti podjetnikov v občini Brezovica in slovensko povprečje (podjetniki so 
lahko navedli enega do tri načrte) 
 

Brezovica  Slov. povpr. 
Načrti 

Št. podjetnikov Delež v % Delež v % 
Razširiti obseg aktivnosti 10 50 34 
Povečati št. proizvodov/storitev 6 30 31 
Usposabljanje obstoječega osebja 6 30 24 
Povečati kakovost proizvodov/storitev 5 25 33 
Razširitev prostora  3 15 25 
Prodaja na nov trg 3 15 24 
Nadomestiti staro opremo z novo 2 10 25 
Povečati reklamo 2 10 18 
Zaposliti specializirane delavce 1 5 16 
Drugo (ohranitev trenutnega stanja) 1 5 - 

Viri: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica, Mirtič, 1998, str. 39. 
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Podobne razvojne načrte imajo tudi ostali slovenski podjetniki. Glede na omenjene težave z 
zaposlenimi so se podjetniki v občini Brezovica raje odločili za usposabljanje obstoječega osebja 
kot za zaposlitev specializiranih delavcev. 
 
 
3.7. PODPORNO OKOLJE 
 
Med podjetnikom in okoljem obstaja kompleksen sistem povezav. Te povezave so dvosmerne, 
na eni strani okolje vpliva na podjetnika in okvirno določa ter omejuje možnosti uspešnega 
delovanja, po drugi strani pa podjetnik posega v okolje s svojim delovanjem (Plut, Plut Grad, 
1998, str. 220). Za uspešen razvoj podjetništva v Sloveniji bo potrebno nameniti veliko 
pozornosti prav vzpostavitvi podjetništvu kar najbolj prijaznega okolja, kjer bo podjetnik 
obravnavan kot pozitivna vrednota. 
 
V nadaljevanju bom prikazala, kakšno je podporno okolje v občini Brezovica. Zanimalo me je, 
kakšen odnos imajo anketirani podjetniki do raznih podjetniških združenj, kaj menijo o občinski 
upravi, ljudeh v okolju in medijih. Najprej pa bom namenila nekaj besed podjetniškim 
združenjem. 
 
Podjetniška združenja so pomemben del podjetniškega okolja. Največ anketirancev (90 
odstotkov) je članov Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič, osem podjetnikov je članov 
Gospodarske zbornice Slovenije. Poleg omenjenega nekateri podjetniki delujejo v različnih 
sekcijah v okviru Območne obrtne zbornice Ljubljana Vič. Druga podjetniška združenja niso bila 
omenjena, prav vsi anketiranci pa so včlanjeni v eno izmed omenjenih zbornic: ali v Območno 
obrtno ali v Gospodarsko zbornico. Dostop do določenih profesionalnih storitev (svetovanje) in 
izmenjava informacij sta bila ključna motiva za vstop v določeno podjetniško združenje. To sta 
bila najpomembnejša motiva tudi v večini drugih slovenskih občinah (Mirtič, 1998, str. 46). 
Sledijo izgradnja mreže poznanstev in možnost vplivanja na oblikovanje ekonomske politike. Pet 
podjetnikov je navedlo, da so se vključili v podjetniško združenje zgolj zaradi obveznega 
članstva in za vključevanje pravzaprav ni bilo nobenega motiva. 
 
Večina podjetnikov je zadovoljna z delovanjem zbornic in ima od njih precej koristi. Informacije 
in svetovanje so najpomembnejše, sledijo izobraževanje in organiziranje tečajev, sejmov ter 
seminarjev. 75 odstotkov podjetnikov je navedlo, da ima možnost koriščenja raznih storitev na 
področju svetovanja, informiranja in usposabljanja ter v večini omenjala Območno obrtno 
zbornico Ljubljana Vič. Druge koristi od zbornic so pomoč pri pridobivanju raznih dovoljenj in 
dokumentacije za poslovanje, sprotno obveščanje o spremembi zakonodaje, izdajanje tekoče 
obrtniške revije itd. En podjetnik je še posebej poudaril, da Območna obrtna zbornica zagovarja 
stališča podjetnikov na državni ravni, kar je izrednega pomena. Petim podjetnikom se zdi, da od 
zbornic nimajo nobenih koristi. 
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Kljub zadovoljstvu z zbornicami so anketirani podjetniki navedli nekaj možnosti, kaj bi po 
njihovem mnenju morale izboljšati oz. narediti za svoje člane. Najpogostejše med njimi so: 
 
• omogočanje ugodnejšega dostopa do finančnih sredstev, 
• še bolj aktivno vplivanje na državo pri sprejemanju zakonodaje in varovanje interesov 

članov, 
• še večje sofinanciranje izobraževalnih tečajev, 
• nudenje izobraževanja, razdeljenega enakomerno po vseh sekcijah, 
• uvedba brezplačnih krajših seminarjev za spoznavanje novosti pri novih zakonsko določenih 

predpisih, 
• oglaševanje in reklamiranje storitev podjetnikov in obrtnikov, 
• vzpostavljanje tesnejšega stika med podjetniki in obrtniki v sorodnih panogah,  
• še več pravne podpore in nasvetov pri težko rešljivih poslovnih problemih. 
 
Precej slabše mnenje imajo podjetniki o občinski upravi in o njenem delovanju. Kar 80 
odstotkov podjetnikov meni, da ni nobenih učinkov občine, ki bi vplivali na poslovanje podjetja. 
To utemeljujejo na več načinov: nezainteresiranost, predvsem za določene dejavnosti (npr. 
trgovina); občina se ne obnaša podjetniško; premajhna pristojnost občine, da bi vplivala na 
poslovanje; premalo konkretne pomoči (informacije, finančna pomoč) itd. Le štirje podjetniki so 
prepričani, da so učinki občine pozitivni, saj nudi nekaj gradbenih del in s tem sodelovanje z 
domačimi podjetniki. 
 
Podjetniki so imeli veliko predlogov o tem, kako naj bi občina spodbudila rast njihovih podjetij. 
Po njihovem mnenju bi morala občina: 
 
• omogočiti dostop do ugodnih finančnih sredstev, 
• povečati fleksibilnost in pospešiti postopke pridobivanja dovoljenj in dokumentacije, 
• pogosteje najemati lokalna podjetja pri svojih investicijah, 
• reklamirati podjetnike v občinskem časopisu, 
• vključevati večje število podjetnikov v občinske organe, 
• zagotoviti ugodnejše poslovne prostore oz. izgraditi in urediti industrijsko-obrtno cono, 
• ustvariti med ljudmi pozitiven odnos do podjetnikov (pozitivna podjetniška kultura), 
• razviti boljši informacijski sistem in povečati posredovanje informacij, ki jih pozna le občina, 
• več vlagati v turizem in urejenost okolja,  
• medsebojno povezovati podjetnike v občini, 
• zagotoviti boljšo cestno infrastrukturo. 
 
V občini Brezovica razmeroma malo podjetnikov (35 odstotkov) meni, da ima občina možnost 
finančno pomagati podjetnikom, medtem ko jih kar 90 odstotkov meni, da bi občina morala 
imeti to možnost. Samo dva podjetnika mislita, da občina ni pristojna za nudenje finančne 
pomoči. Podjetniki imajo do občine velikokrat pretirane zahteve, ki se jih ne da uresničiti, po 
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drugi strani pogosto pomoči in pobude, ki jih po svojih zmožnostih nudi občina, ostanejo 
neizkoriščene. Vzrok je v slabem medsebojnem sodelovanju, omejeni informiranosti in slabem 
mnenju podjetnikov o občini. 
 
Daleč najslabše mnenje imajo podjetniki o državnih učinkih podpore podjetništvu. Vsi so namreč 
prepričani, da ni nikakršnih učinkov in da se država ne trudi dovolj. Prav tako je 80 odstotkov 
anketirancev nezadovoljnih z višino davka na dobiček, saj ocenjujejo, da je previsok. Menim, da 
so obsodbe podjetnikov glede državne podpore podjetništvu preveč kritične. Tudi Kovačič 
(2000, str. 28) v svojem članku ugotavlja, da se država začenja zavedati pomembnosti malega 
gospodarstva za našo malo državo in mu namenja kar izdatno finančno pomoč. Težava je po 
njegovem v tem, da podjetniki ne vedo, na koga se obrniti za pridobitev pomoči, katere pogoje 
morajo izpolnjevati, v katere namene država podeljuje finančno pomoč in podobno. 
 
Dejavnikov, ki bi po mnenju anketiranih podjetnikov pripomogli k večjemu uspehu njihovega 
podjetja v občini Brezovica, je več. Na prvem mestu je višja podjetniška kultura, saj se ljudje ne 
zavedajo pravega pomena razvoja podjetništva kot gonilne sile razvoja celotne skupnosti. Sledijo 
boljša cestna infrastruktura in urejena komunala, večja promocija kraja in turizma, strokovna 
delovna sila, več domačih kupcev z večjo kupno močjo, več razpoložljivih poslovnih prostorov 
(podjetniki veliko omenjajo potrebo po industrijsko-obrtni coni) in več medsebojnega 
sodelovanja. 
 
Okolje vpliva na podjetnike z več dejavniki, od ljudi v okolju, občinske uprave do medijev. 
Zanimivo je videti, kako brezovški podjetniki čutijo odnos teh različnih javnosti. 
 
Slika 15: Odnos ljudi v okolju do podjetništva v občini Brezovica (podjetniki so lahko navedli 
enega do tri odnose) 
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Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
 
Iz Slike 15 lahko vidimo, da v občini Brezovica prevladuje negativen odnos do podjetništva. V 
ospredju je predvsem zavist, ki je tipična slovenska lastnost. Dobro je, da vsaj nekaj podjetnikov 



 

36 

v svojem okolju čuti tudi sodelovanje in vzpodbude s strani drugih ljudi. Potreben bo velik napor 
za spremembo miselnosti ljudi in s tem dvig podjetniške kulture. 
 
Slika 16: Odnos občinske uprave do podjetništva v občini Brezovica (podjetniki so lahko navedli 
enega do tri odnose) 
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Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
 
Slika 16 kaže, da prevladuje v očeh brezovških podjetnikov negativen odnos občinske uprave do 
podjetništva. Podjetniki občinski upravi najbolj zamerijo nezanimanje. 
 
V Tabeli 14 sem ocene podjetnikov o odnosu vseh treh različnih javnosti do zasebnega 
podjetništva združila v sintezno tabelo.  
 
Tabela 14: Ocene podjetnikov o odnosu različnih javnosti do zasebnega podjetništva v občini 
Brezovica (podjetniki so lahko navedli enega do tri odnose) 
 

Ljudje v okolju Občinska uprava Mediji 
Odnos 

Pozitiven Negativen Pozitiven Negativen Pozitiven Negativen 
Brezovica* 16 24 7 22 16 15 

* Števila v tabeli predstavljajo seštevek pozitivnih in negativnih mnenj vseh anketiranih podjetnikov. 
Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
 
Brezovški podjetniki čutijo s strani različnih javnosti bolj izrazito negativen odnos do 
podjetništva, razen v primeru ocenjevanja medijev, kjer za malenkost prevladuje pozitiven 
odnos. V ostalih slovenskih občinah je slika podobna, predvsem glede odnosa občinske uprave 
do podjetništva (Mirtič, 1998, str. 45). V občini Brezovica bo potrebno vložiti veliko truda, da 
bodo predvsem ljudje v okolju in občinska uprava spremenili svoj odnos do podjetnikov in 
podjetništva v bolj pozitivno smer. Le tako bo imelo podjetništvo svetlejšo prihodnost, 
posledično pa tudi blaginja lokalne skupnosti. 
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4. RAZVOJNE MOŽNOSTI V OBČINI BREZOVICA 
 
 
4.1 SWOT ANALIZA 
 
Najprej bom predstavila SWOT analizo, saj lahko na njeni podlagi izboljšamo strateške razvojne 
usmeritve na področju občine Brezovica. Analiza vsebuje prednosti, slabosti pa tudi priložnosti 
in nevarnosti za nadaljnji razvoj občine. 
 
Glavne prednosti za nadaljnji razvoj občine so naslednje (Bilten za razvoj in promocijo občin, 
2001a, str. 6-7, opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica): 
 
• bližina glavnega mesta Ljubljane in s tem možnost izobraževanja in zaposlitve, 
• dobra izobrazbena struktura prebivalstva (razen v hribovitem območju), 
• dobra prometna dostopnost oz. povezava z Ljubljano, 
• sorazmeroma ohranitev identitete območja kljub bližini in dobri dostopnosti do Ljubljane, 
• relativno ohranjena kulturna krajina (predvsem barjanski del), 
• pestrost živalskih (predvsem ptic) in rastlinskih vrst na Barju, 
• zelo dobri naravni pogoji za turizem in rekreacijo (občina vsebuje dve zelo dobro obiskani 

jezeri in omogoča tek na smučeh ter alpsko smuko; Barje je zaradi ugodnih zračnih vetrov 
eden najugodnejših preletnih območij v Sloveniji in posledično se je razvilo balonarstvo in 
jadralno letenje; v občini ne primanjkuje lovskega turizma, pohodniških poti, izletnih točk na 
številnih različnih vrhovih, raznih uveljavljenih športnih prireditev in rekreacijskih središč). 

 
Glavne slabosti/ovire, ki zavirajo nadaljnji lokalni razvoj občine in jih bo potrebno v prihodnosti 
čim prej odpraviti so (Bilten za razvoj in promocijo občin, 2001a, str. 6-7, opravljena anketa med 
podjetniki iz občine Brezovica): 
 
• pritiski na prostor oz. pomanjkanje ustreznih poslovnih prostorov, 
• v občini deluje le eno veliko podjetje, 
• siva ekonomija, ki ogroža obstoječe podjetnike, 
• neizkoriščenost visokoizobraženih kadrov, 
• pomanjkljiv javni potniški promet (frekvence avtobusnih zvez se ponekod še vedno 

zmanjšujejo, glede železniških povezav je problem v premajhnem številu postaj), 
• premalo priključkov na avtocesto, 
• zamudna dnevna migracija prebivalstva v hribovitem delu (Rakitna), 
• slaba nosilnost tal na nekaterih predelih, 
• onesnaženost Ljubljanice in njenih pritokov, 
• problem komunalne opremljenosti, tako glede oskrbe z vodo kot tudi glede odvajanja 

odpadnih voda, 
• črna odlagališča, 
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• pomanjkljiva turistična infrastruktura (npr. neoznačene kolesarske poti in pešpoti, 
prenočitvene zmogljivosti, ponekod pomanjkljiva kvalitetna gostinska ponudba in dodatna 
ponudba). 

 
Priložnosti za prihodnji lokalni razvoj (Bilten za razvoj in promocijo občin, 2001a, str. 6-7, 
opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica): 
 
• izvajanje alternativnih programov na področju kmetijstva (uvedba okolju prijaznega 

kmetijstva brez uporabe gnojil in škropil), 
• priložnost, da Barje postane vzorčni primer kvalitetnega prepletanja različnih dejavnosti in 

varovanja okolja, 
• večje vključevanje Ljubljanice, mokrišč, šotišč, arheoloških najdbišč in drugih naravnih 

znamenitosti v turistične namene, 
• priložnost za dosego razpoznavnosti barjanskega območja v slovenskem prostoru, 
• uporaba alternativnih virov energije, 
• izboljšanje mreže javnega potniškega prometa oz. mestnega potniškega prometa (podaljšanje 

LPP-ja št. 6 do Brezovice), 
• razvoj industrijsko-obrtnih con. 
 
Nevarnosti, ki bi lahko ogrozile nadaljnji lokalni razvoj (Bilten za razvoj in promocijo občin, 
2001a, str. 6-7, opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica): 
 
• nevarnost onesnaženja vodnih virov v kraškem zaledju Ljubljanice, 
• premajhna ekološka zavest občanov, 
• slab odnos med občino in podjetniki, 
• nenaklonjenost ljudi razvoju podjetništva (slaba podjetniška klima), 
• nevarnost strnjene pozidave in spreminjanje območja občine Brezovica v predmestje 

Ljubljane, 
• konflikt med kmečkim in nekmečkim prebivalstvom. 
 
 
4.2. SKUPNI RAZVOJNI PROGRAM OBMOČJA INTERESNE REGIJE JUŽNO OD 
LJUBLJANE 
 
Zavod Naš laz, ki se nahaja na Lukovici pri Brezovici, je bil koordinator za ustanovitev interesne 
regije južno od Ljubljane. Dogovor o ustanovitvi regije je podpisalo devet občin. Zavod izdeluje 
skupni razvojni program za osem občin (Brezovica, Dobrepolje, Ig, Ivančna Gorica, Logatec, 
Škofljica, Velike Lašče in Vrhnika), pet občin (med njimi tudi Brezovica) pa je pooblastilo 
Zavod Naš laz tudi za opravljanje nalog razvojne agencije (Bilten za razvoj in promocijo občin, 
2001a, str. 1). Skupni razvojni program obravnava predvsem vprašanja, ki se ne tičejo le 
posamezne občine, ampak presegajo njene meje. Tako je smiselno, da se v okviru 
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osrednjeslovenske statistične regije pripravijo skupni razvojni programi za območje občin 
severno od Ljubljane, Mestne občine Ljubljane in območje južno od Ljubljane, saj ima vsako 
območje svoje značilne razvojne priložnosti in seveda tudi probleme. 
 
Strateški in izvedbeni del regionalnega razvojnega programa je lahko smiselno sestavljen iz 
skupnih razvojnih programov in programov funkcionalno zaključenih regij. Za večjo statistično 
regijo, kot je osrednjeslovenska, je to še posebej smiselno, če želimo, da pridejo do izraza tudi 
posebnosti in razvojni problemi geografsko in funkcionalno zaključenih območij (Bilten za 
razvoj in promocijo občin, 2001a, str. 3). 
 
Priprava skupnega razvojnega programa za območje interesne regije južno od Ljubljane bo lahko 
kvalitetna le, če se pridobi tudi odgovore s strani posameznih občin, ki iz statističnih in drugih 
podatkov niso razvidni, so pa temeljnega pomena za opredelitev stališč do razvojnih vprašanj, ki 
so ključnega pomena za razvoj posamezne občine in celotnega območja. V ta namen je Zavod 
Naš laz pripravil vprašalnik in ga posredoval občinam, ki so s tem pripomogle, da se razvojna 
problematika obdeluje čimbolj sistematično (Bilten za razvoj in promocijo občin, 2001, str. 3). 
 
Kljub temu, da skupne razvojne programe pripravljajo različne ustanove, morajo vseskozi 
upoštevati temeljna merila, ki veljajo za celotno območje osrednjeslovenske statistične regije. 
Okvirna razvojna izhodišča bodo pripravljalci različnih skupnih razvojnih programov 
medsebojno uskladili. Ta uskladitev bo seveda potrebna tudi v odnosu do Ljubljane. 
Podrobnejša razvojna izhodišča za območja posameznih skupnih razvojnih programov se tičejo 
predvsem nosilcev teh programov (Bilten za razvoj in promocijo občin, 2001, str. 3). 
 
 
4.2.1. Konkretizacija ciljev Ljubljanskega barja z zaledjem s poudarkom na občini 
Brezovica 
 
V nadaljevanju bom s pomočjo internih gradiv Zavoda Naš laz in podatkov posameznih 
Krajevnih skupnosti konkretizirala cilje razvojnega programa. 
 
Urejanje prostora. Glede urejanja prostora je potrebno nadaljnji razvoj poselitve, kjer je le 
mogoče, zadržati v obstoječih zazidalnih območjih. Bistvo je preprečiti tako širjenje Ljubljane, 
ki bi območje občine pretvorilo v njeno predmestje. Potrebno bo tudi hitreje in manj togo 
razreševati probleme glede urejanja prostora in pridobivanja potrebne dokumentacije ter 
evidentirati nedovoljene posege v prostor in doseči učinkovito delovanje inšpekcij. Na področju 
urejanja prostora bi izpostavila projekt v Vnanjih Goricah, in sicer gradnjo doma za ostarele, ki 
bi bil v občini zelo dobrodošel. Projekt je sicer za nekaj časa ustavljen, ker majhen del krajanov 
nasprotuje sami lokaciji doma, vendar upam, da bo kmalu uspešno izpeljan. S tem bi se namreč 
rešila problematika pomanjkanja prostorov za starejše in bolne občane, po drugi strani bi dom 
odprl številna nova delovna mesta v občini. Omenim naj, da potekajo še projekti za izboljšave 
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cestne infrastrukture na večih območjih občine, kar bo pozitivno vplivalo tudi na razvoj 
podjetništva. 
 
Razvoj poselitve. Potrebno bo opredeliti jasna merila glede nadaljnjega razvoja poselitve, 
posebej ob glavnih koridorjih. Drugi cilj je poiskati možnosti za ohranitev poseljenosti v 
hribovskih območjih. V občini Brezovica je to območje Rakitna, vendar se je stanje zelo 
izboljšalo z ureditvijo dostopnosti (ureditev in asfaltiranje glavne ceste) pred leti. Lahko 
pričakujemo celo razvoj podjetništva, saj naselja počitniških hiš postopno preraščajo v stalna 
naselja. Prostor je primeren predvsem za poslovne storitve v uradih in pisarnah, ki se postopno 
že pojavljajo. 
 
Naravna in kulturna dediščina. Ljudje se premalo zavedamo njune pomembnosti, zato bo nujna 

opredelitev jasnih meril za ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter zavarovanje dragocenih 

biotopov, ki jih tudi v občini Brezovica ne primanjkuje (predvsem na barjanskem delu). 
 
Kmetijstvo. Na tem področju bo ključno poiskati možnost ustvarjanja večjega prihodka na malih 
kmetijah z alternativnim kmetovanjem, dopolnilnimi dejavnostmi in turizmom. Poudarek bo še 
na ustvarjanju pogojev za postopno uvajanje okolju prijaznega kmetijstva, zagotovitvi preskrbe 
Ljubljane z zdravo prehrano in na izdelavi predloga dopolnjevanja različnih oblik rabe tal. 
Kmetijska problematika se prepleta tudi z okoljsko problematiko. V tujini država plača posebne 
premije posameznikom, ki so pripravljeni uvesti pozno košnjo s ciljem ohranjanja redkih vrst 
ptičev. Podobno bi bilo treba narediti tudi na področju Barja, saj je izredno bogato z redkimi 
vrstami ptic. 
 
Komunala. Področje komunale je precej problematično na vseh območjih in ciljev je veliko: 
evidentirati črna odlagališča in jih odstraniti, rešiti problem deponiranja odpadkov in najti nove 
alternativne možnosti deponiranja in predelave odpadkov ter ob poseganju v prostor upoštevati 
varstvene pasove obstoječih in potencialnih vodnih virov oz. zajetij. Potrebno bo ohranjati tudi 
manjše vodne vire in vzpostaviti evidenco glede obstoja teh virov, količine in kvalitete vode.  
 
Industrija. Le-ta v občini Brezovica ni tako razvita, v ostalih delih pa bo potrebno ustvariti 
pogoje za preobrazbo okolju škodljive industrije in uvajati nove programe za ohranjanje sedanjih 
in novih delovnih mest. 
 
Malo gospodarstvo. Tu se srečujemo z vprašanjem individualnih lokacij za obrt in možnostjo 
uvajanja večjih obrtnih con. Verjetno bo potrebna kombinacija obeh. Manjši obrtniki namreč 
nimajo materialnih možnosti, da bi investirali v obrtno cono, ampak želijo imeti obrt na lastnem 
zemljišču, kar je veliko ceneje. Glede večje obrti, ki je za okolico moteča, je primernejša obrtna 
cona. V občini Brezovica so resni načrti za izgradnjo tovrstnih con, predvsem v Notranjih 
Goricah in v Preserju. Želja po industrijsko-obrtni coni je tudi na Brezovici, vendar lastniki niso 
pripravljeni prodati svojih zemljišč po (za občino) dostopnih cenah. Naslednji velik problem je 
siva ekonomija. Potrebno bo ustvariti podporno okolje za obstoječe in potencialne podjetnike ter 



 

41 

uvesti olajšave za tiste, ki s poslovanjem začenjajo na novo. Naj z nekaj besedami omenim še 
finančno pomoč podjetnikom v naši občini. Le-ta ima z Novo Ljubljansko banko sklenjen 
povezan posel in tudi v letu 2002 je župan občine v mesecu juniju izdal javni razpis za podelitev 
kreditov s subvencijo dela obrestne mere pri kreditih za pospeševanje razvoja podjetništva v 
občini Brezovica. Sredstva za subvencioniranje dela obrestne mere se zagotovijo iz sredstev 
občinskega proračuna, ki so namenjena razvoju podjetništva v občini, tako da se del obrestne 
mere nadomesti banki z enkratnim vplačilom (Pravilnik o subvencioniranju dela obrestne mere 
pri kreditih za pospeševanje razvoja podjetništva v Občini Brezovica, 2002). Skupni znesek 
razpisanega kredita je 45.000.000 SIT, zahtevek za dodelitev kredita pa lahko oddajo podjetja s 
sedežem, dejavnostjo in krajem investicije v občini Brezovica, in sicer majhna podjetja, ki imajo 
do 50 zaposlenih, samostojni podjetniki posamezniki, obrtniki in fizične osebe, ki opravljajo 
registrirano dejavnost (Barjanski list, 2002, str. 3). 
 
Turizem. Turizem naj bi imel v prihodnosti veliko gospodarsko vlogo. Potrebno bo zasnovati 
celovito in enotno turistično ponudbo na medobčinski ravni ter oblikovati lokalno turistično 
organizacijo. Na področju turizma ima Brezovica kar nekaj načrtov, posebej pa bi izpostavila 
projekt eko-turizma, ki je bil aprila 2002 z italijanske strani predstavljen v Ljubljani. V okviru 
projekta “Mali eko-turizem v Sloveniji” bo izbranih štiri do pet območij, izbor pa je zelo odvisen 
tudi od zainteresiranosti samega lokalnega okolja. V Italijo je bil s strani Zavoda Naš laz poslan 
izredno zanimiv predlog: Ureditev reke Ljubljanice in rekonstrukcija mostiščarskih kolišč za 
turistično ponudbo v neposredni bližini Ljubljane. Ljubljansko barje prečka reka Ljubljanica in 
to območje je poznano po redkih rastlinah, ptičih, arheoloških izkopaninah in še posebej 
mostiščih. Mostišča, katerih prebivalci so uporabljali lesene čolne, nimajo niti muzeja niti 
rekonstrukcije. Upoštevajoč dejstvo, da Ljubljanica teče prav mimo območij predzgodovinskih 
mostiščarjev, bi bilo koristno izgraditi muzej na prostem in povezati to ponudbo s plovbo po 
Ljubljanici (z lesenimi čolni na vesla). Rekonstrukcija mostiščarskih bivališč bi omogočala 
zgodovinsko predstavitev Ljubljanskega barja in mostiščarskih bivališč z arheološkimi najdbami. 
Tukaj bodo lahko potekale izobraževalne dejavnosti vključno z izobraževanjem o ekologiji in 
varstvu narave, predstavitve z diapozitivi, videoposnetki o redkih rastlinah in ptičih ter delavnice 
za otroke in odrasle. Del ponudbe bi lahko predstavljala restavracija, ki bi z ureditvijo ambienta 
spominjala na prazgodovinski čas. Določena bodo območja, kjer se bodo sprehajali turisti, ne da 
bi ogrožali naravo, na tem območju pa bodo tudi vodene ekskurzije. 
 
Varstvo okolja. Področje varstva okolja zajema naslednje cilje: uvajati okolju prijazne vire 
energije (posebej za ogrevanje), sistematično odstranjevati vire onesnaževanja vodotokov in 
podtalnice, uvajati biološko čiščenje odplak ter skrbeti za zunanjo podobo naselij in ohranjanje 
kulturne krajine. V brezovški občini obstaja kar nekaj načrtov za ureditev kanalizacije, največji 
projekt pa so si zastavili v krajevni skupnosti Podpeč – Preserje, in sicer izgradnja celovitega 
kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave. 
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SKLEP 
 
Občina Brezovica je razmeroma mlada občina, nastala konec leta 1994. Podjetništvo se je začelo 
razvijati šele zadnjih deset let in primerjava števila gospodarskih družb v letih 1995 in 2001 
pokaže, da njihovo število vztrajno raste. Glavne prednosti pred ostalimi občinami so predvsem 
neposredna bližina Ljubljane in dobra prometna povezava z njo, zelo bogata kulturna dediščina 
in ohranjeno naravno okolje (v največji meri barjanski del). 
 
Analiza ankete prikazuje, da v občini Brezovica prevladujejo podjetniki moškega spola, stari 40 
let in več, ki imajo le dve vrsti izobrazbe: poklicno in srednješolsko. Odlikujejo jih vztrajnost, 
delavnost in iniciativnost, primanjkujejo pa jim nekatere za podjetnike pomembne lastnosti, kot 
so težnja k doseganju rezultatov, vodstvene zmožnosti in naravnanost k reševanju problemov. 
 
Glede na poslovanje in nadaljnje načrte si podjetniki želijo predvsem dodatno izobraževanje na 
področju računovodstva, tehnično/tehnološke podkovanosti in znanja tujih jezikov. Skoraj 
polovica podjetij je bila ustanovljena do leta 1990, glede dejavnosti prednjačijo trgovina, 
gradbeništvo in servisne storitve. Podjetniki so najpogosteje ustanovili svoje podjetje z 
namenom, da bi izkoristili svoje sposobnosti in spretnosti, nekaj jih je bilo tudi brez zaposlitve. 
Večina podjetnikov je financirala ustanovitev podjetja z lastnimi prihranki, za financiranje 
tekočega poslovanja pa je v največji meri uporabljen dobiček iz poslovanja. Rezultat je posledica 
težkega dostopa do drugih virov financiranja. 
 
Nestimulativna zakonodaja in neredno plačevanje proizvodov oz. storitev sta najpogostejša 
problema podjetnikov v občini Brezovica. Konkurenca je kar ostra, največji konkurenti so druga 
zasebna podjetja. Le-te skušajo podjetniki premagati z visoko kvaliteto proizvodov oz. storitev in 
z odlično organizacijo v podjetju. Anketiranci imajo veliko načrtov za prihodnje poslovanje, ki 
se nanašajo predvsem na razširitev obsega aktivnosti, povečano število proizvodov/storitev in 
usposabljanje obstoječega osebja. V občini so podjetniki večinoma usmerjeni na lokalne 
prodajne trge. 
 
Podjetniki iz občine Brezovica so včlanjeni v Območno obrtno ali Gospodarsko zbornico, od 
katere imajo po njihovem mnenju precej koristi. Veliko bolj nezadovoljni so z delovanjem 
občine in države. Ne čutijo namreč veliko pozitivnih učinkov, ki bi vplivali na poslovanje. Tudi 
podjetniška klima je slabo razvita, med ljudmi v okolju prevladuje predvsem zavist, s strani 
občinske uprave pa čutijo podjetniki v večini nezanimanje za svoje delovanje. 
 
V prihodnosti bo bistvenega pomena osredotočenje na vzpostavitvi podjetništvu prijazne klime 
in reševanje problemov podjetnikov. Omogočiti jim bo potrebno lažji dostop do ugodnih 
finančnih virov in zagotoviti ustrezne poslovne prostore, predvsem za širitev poslovanja. Z 
boljšim medsebojnim sodelovanjem med vsemi subjekti se bo nedvomno izboljšalo gospodarsko 
stanje občine in posledično tudi življenjski standard vseh prebivalcev v občini Brezovica. 
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Priloga 1: SEZNAM ANKETIRANIH PODJETNIKOV 
 
 
1. Avto Klemenčič d.o.o., Podpeška cesta 423, Notranje Gorice 
 
2. Bezek Milkana s.p. – gostilna pri Koširju, Kamnik pod Krimom 4, Preserje 
 
3. Butko Jožica s.p. – “ŽAB’CA” šiviljstvo, trgovina s tekstilom, cvetličarna, Podpeč 12, 

Preserje 
 
4. Čuden Janko s.p. – mizarstvo, Jezero 19a, Preserje 
 
5. Čuden Stanislav s.p. – slikopleskarstvo in polaganje tapet, Za mostičkom 10, Notranje Gorice 
 
6. Foras d.o.o. – podjetje za finančne in računovodske storitve, davčno svetovanje in grafične 

storitve, Malovaška ulica 21, Brezovica 
 
7. Gradbeništvo Grča d.o.o., Podovnice 13, Notranje Gorice 
 
8. Grebenc d.o.o. – trgovsko in proizvodno podjetje (žganje apna), Podpeč 26, Preserje 
 
9. Krmavnar Marko s.p. – bencinski servis, trgovina na drobno z živili in neživili, V Radno 43, 

Brezovica 
 
10. Lipovec Ivan s.p. – oblaganje tal in sten, montaža kovinskih konstrukcij, Gmajna 26, 

Notranje Gorice 
 
11. Medit d.o.o. – podjetje za avtomatsko obdelavo podatkov, Podovnice 21, Notranje Gorice 
 
12. Mipro d.o.o. – podjetje za transport in trgovino, Podpeč 27, Preserje 
 
13. Mišič Matija s.p. – ključavničarske, kleparske in vodovodne storitve, Podpeč 1a, Preserje 
 
14. Plan net d.o.o. – družba za gradbeništvo, Kamnik pod Krimom 132, Preserje 
 
15. Prigo d.o.o. – podjetje za transport, gradbeništvo, trgovino, Podpeška cesta 10, Brezovica 
 
16. Rakovec Branko s.p. – prevozi, TGM, gradbeništvo in posredništvo, V Hrastovec 13, 

Notranje Gorice 
 
17. Solex d.o.o. – trgovina s tekstilom, Podpeška cesta 344, Notranje Gorice 
 
18. Svete Peter s.p. – kamnoseštvo, Jezero 97, Preserje 
 
19. Špan d.o.o. – podjetje za proizvodnjo, trgovino, servis in transport, Tržaška cesta 547, 

Brezovica 
 
20. Zagrajšek Valentina s.p. – prodaja obutve in usnjene galanterije, Tržaška cesta 438, 

Brezovica 
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Priloga 2: OSEBNOSTNE LASTNOSTI PODJETNIKOV IZ OBČINE BREZOVICA 
 

Lastnost/značilnost 
podjetnika 

Zelo 
izrazita

Izrazita Prisotna
Manj 

izrazita 
Ne-

izrazita 
Povprečje*

Vztrajnost 15 4 - 1 - 4,65 
Delavnost oz. delovna vnema 10 10 - - - 4,50 
Iniciativnost 12 5 3 - - 4,45 
Samozavest oz. zaupanje vase 10 8 2 - - 4,40 
Odgovornost 11 5 4 - - 4,35 
Odločnost 10 6 3 1 - 4,25 
Ustvarjalnost, kreativnost, 
inovativnost 

8 8 4 - - 4,20 

Psihofizična vzdržljivost 6 12 1 1 - 4,15 
Zmožnost hitrega sprejemanja 
odločitev 

10 5 3 1 1 4,10 

Težnja k neodvisnosti 9 4 7 - - 4,10 
Praktičnost 6 10 4 - - 4,10 
Dinamičnost 5 12 3 - - 4,10 
Iznajdljivost 6 9 5 - - 4,05 
Pripravljenost prevzeti tveganja 8 6 5 - 1 4,00 
Težnja k doseganju rezultatov 4 11 5 - - 3,95 
Kritičnost 4 10 6 - - 3,90 
Vodstvene zmožnosti 3 13 3 1 - 3,90 
Izkušenost in umirjenost pri 
odločitvah 

3 12 5 - - 3,90 

Kumunikativnost 4 9 6 1 - 3,80 
Naravnanost k reševanju problemov 1 15 3 1 - 3,80 
Visoke moralne vrednote 5 5 9 1 - 3,70 
Fleksibilnost 2 10 8 - - 3,70 
Privrženost enkrat sprejeti odločitvi 2 11 5 1 1 3,60 
Vizija 1 10 9 - - 3,60 
Sreča 4 3 11 2 - 3,45 

* Povprečje je izračunano s ponderji: (5) zelo izrazita, (4) izrazita, (3) prisotna, (2) manj izrazita, (1) 
neizrazita. 
Vir: Opravljena anketa med podjetniki iz občine Brezovica. 
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Priloga 3:  VPRAŠALNIK 
 
 

 
A.  OSNOVNI PODATKI O PODJETNIKU IN PODJETJU 

        
1.  PODJETNIK:      

        
   Ime in priimek:     
   Naziv in položaj v podjetju:    
   Spol:   1. Moški 2. Ženski   
   Starost:   let    
        

2.  PODJETJE:      
        
   Naziv:      
   Naslov:      
   Leto registracije:  Leto aktiviranja:   
        

3.  PRAVNA OBLIKA PODJETJA:    
        
  1. D.O.O.      
  2. D.D.      
  3. D.N.O.      
  4. S.P.      
  5.  Drugo (navedite):     
        

4.  DEJAVNOST, ki jo opravljate, lahko označite kot:    
  (možnih več odgovorov)     
        
  1. Proizvodnja      
  2. Gradbeništvo     
  3. Transport in komunikacije    
  4. Inženiring      
  5. Trgovina      
  6. Turizem      
  7. Finančne in druge poslovne storitve    
  8. Drugo (navedite):     
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5.  Prosim, da navedete znesek prodaje in število zaposlenih v podjetju za navedena leta: 
        
     l. 2000 l. 2001 l. 2002 l. 2003  
     dejansko dejansko predvideno ocenjeno 

   prodaja v (000) EUR         
   število zaposlenih          
        

6.  Kako si predstavljate vaše podjetje leta 2003 (proizvodi oz. storitve, trgi, velikost...)? 
        
        
        

 
 
B. 

  
 
PODJETNIK – IZOBRAZBA IN DELOVNE IZKUŠNJE 

        
7.  Katero stopnjo izobrazbe ste zaključili?    

        
  1. Nobene      
  2. Osnovnošolsko     
  3. Poklicno       
  4. Srednješolsko     
  5. Višješolsko      
  6. Visokošolsko     
  7. Podiplomski študij (magisterij, doktorat)    
  8. Drugo (navedite):     
   

 
     

8.  Katera vrsta izpopolnjevanja bi vam trenutno koristila? 
  (možni največ trije odgovori) 

        
  1. Nobena      
  2. Računovodstvo     
  3. Marketing      
  4. Pravo      
  5. Management     
  6. Izvoz – uvoz      
  7. Tehnična/tehnološka    
  8. Tuji jeziki      
  9. Poslovna informatika    
  10. Drugo (navedite):     
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9.  Koliko let delovnih izkušenj ste imeli pred ustanovitvijo podjetja?   
        
  1. Nobenih      
  2. Manj kot eno leto     
  3. 1-3 leta      
  4. 4-6 let      
  5. 7-10 let      
  6. Nad 10 let      
        
        

C.  USTANOVITEV PODJETJA 
        

10.  Kateri so bili osnovni razlogi za ustanovitev podjetja? 
  (možni največ trije odgovori) 

        
  1. Brez zaposlitve, na čakanju, negotovost    
  2. Frustriranost pri delu v družbenem sektorju    
  3. Malo možnosti za zaposlitev drugje, lastno podjetje kot edina možnost  
  4. Nezadovoljstvo s plačo, želja po večjem zaslužku    
  5. Videl/-a sem dobičkonosno priložnost in jo želel/-a izkoristiti   
  6. Starši/sorodniki so zasebni podjetniki    
  7. Prispevati k blaginji skupnosti, v kateri živim    
  8. Nadaljevanje družinske tradicije    
  9. Doseči višje mesto v družbi    
  10. Da bi izkoristil/-a svoje sposobnosti in spretnosti    
  11. Drugo (navedite):     
   

 
     

11.  Kateri so bili vaši osnovni motivi za ustanovitev podjetja? 
  (možni največ trije odgovori) 

        
  1. Dosežki – želja izkoristiti znanja, ki jih posedujem    
  2. Neodvisnost – biti sam svoj gospodar    
  3. Oblast – biti vodja     
  4. Denar – več zaslužiti    
  5. Ekonomska nuja – drugje ni možnosti    
  6. Kariera – lastno podjetje obeta svetlo prihodnost    
  7. Status, prestiž – povzpeti se po družbeni lestvici    
  8. Drugo (navedite):     
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12.  Ali ste imeli kakršnekoli težave s pridobitvijo registracije, dovoljenj za ustanovitev  
  in delovanje?      
        
  1. Nobenih      
  2. Manjše      
  3. Velike      
  4. Drugo (navedite):     
        
   

 
     

13.  Koliko časa ste potrebovali za pridobitev dovoljenj in soglasij?    
        
  1. Manj kot en mesec    
  2. 1-3 mesece     
  3. 4-6 mesecev     
  4. Več kot 6 mesecev    
  5. Drugo (navedite):     
        
   

 
 

     

14.  Problemi pri ustanavljanju podjetja (obkrožite):    
        

  
Problemi 

 zelo 
veliki 

 
veliki 

 
prisotni 

 
majhni 

skoraj 
nikakršni 

         
 dobiti posojilo  5 4 3 2 1 
 ustrezna lokacija  5 4 3 2 1 
 tveganje zagona  5 4 3 2 1 
 pomanjkanje navodil 5 4 3 2 1 
 pomanjkanje informacij 5 4 3 2 1 
 pomanjkanje znanja 5 4 3 2 1 
 nezaupanje strank 5 4 3 2 1 
 administrativna ovira 5 4 3 2 1 
 nezaupanje uprave 5 4 3 2 1 
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15.  Iz katerih virov ste financirali ustanovitev in začetno poslovanje podjetja?  
       
  1. Iz lastnih prihrankov   % 
  2. S sposojenimi sredstvi družine, prijateljev   % 
  3. S sredstvi drugih zasebnih investitorjev   % 
  4. Iz sredstev investicijskih družb   % 
  5. S krediti komercialnih in investicijskih bank   % 
  6. S sredstvi vladnih programov   % 
  7. S sredstvi raznih skladov   % 
  8. Z dobičkom iz poslovanja    % 
  9. S krediti na tujem   % 
  10. Drugo (navedite):   % 
       
   Skupaj:   100 % 
       

16.  S katerimi bankami imate najboljše izkušnje?    
       
  1. Nimam dobrih izkušenj    
  2. Z družbenimi bankami    
  3. Z novimi privatnimi bankami    
  4. S tujimi bankami    
  5. Drugo (navedite):    
       

17.  Ali se srečujete s težavami v zvezi s pridobitvijo prostorov za poslovanje?  
       
  1. Ni težav     
  2. So težave (navedite):    
       
       
       

18.  Ali so poslovni prostori last vašega podjetja?    
       
  1. Da, vsi so last podjetja    
  2. Nekateri da, drugi so najeti    
  3. Vsi so najeti     
  4. Drugo (navedite):    
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D. ZAPOSLENI     
       

19.  Koliko delavcev je (bilo) v vašem podjetju redno zaposlenih?    
       
  leta 1999     
  leta 2000     
  leta 2001     
   

 
    

20.  Koliko delavcev je (bilo) zaposlenih pogodbeno?    
       
  leta 1999     
  leta 2000     
  leta 2001     
   

 
    

21.  Kakšna je izobrazbena struktura vaših zaposlenih?    
       
  1. Nepopolna osnovna šola   % 
  2. Osnovnošolska izobrazba   % 
  3. Poklicna šola   % 
  4. Srednješolska izobrazba   % 
  5. Višješolska izobrazba   % 
  6. Visokošolska izobrazba   % 
  7. Podiplomsko izpopolnjevanje   % 
  8. Drugo (navedite):   % 
       
   Skupaj:   100 % 
   

 
    

22.  Menite, da imajo zaposleni primerno znanje in kvalifikacije za vaše potrebe? 
       
    danes za razvoj v 2-3 letih  
  1. Da, vsi  1 1  
  2. Večina  2 2  
  3. Polovica  3 3  
  4. Le nekaj  4 4  
  5. Nihče  5 5  
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23.  Imate težave pri iskanju osebja z ustreznimi kvalifikacijami, ki bi jih potrebovali za rast 
  vašega podjetja?     
       
  1. Ni težav     
  2. Majhne težave    
  3. Velike težave    
  4. Ni mogoče najti pravih kadrov    
  5. Drugo (navedite):    
       
       
       

E. POSLOVANJE     
       

24.  Na katerih trgih prodajate oz. nameravate prodajati svoje izdelke/storitve?   
  (možnih več odgovorov)    
    1. leto l. 2000 l. 2003 
    (ocena) 
  1. Lokalna raven % %   % 
  2. Regionalna raven % %   % 
  3. Državna raven % %   % 
  4. Mednarodna raven % %   % 
       
   Skupaj:  100 % 100 %  100 % 
       

25.  Iz katerih virov financirate tekoče poslovanje?     
  (možnih več odgovorov)    
       
  1. Iz lastnih prihrankov – akumulacija   % 
  2. S sposojenimi sredstvi družine, prijateljev   % 
  3. S sredstvi drugih zasebnih investitorjev   % 
  4. S sredstvi investicijskih družb   % 
  5. S krediti komercialnih in investicijskih bank   % 
  6. S sredstvi vladnih programov   % 
  7. S sredstvi drugih skladov   % 
  8. Z dobičkom iz poslovanja   % 
  9. Drugo (navedite):   % 
       
   Skupaj:   100 % 
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26.  Kdo so vaši glavni dobavitelji surovin in ostalih vhodnih materialov?   
  (možnih več odgovorov)    
       
  1. Lokalni dobavitelji   % 
  2. Regionalni dobavitelji   % 
  3. Dobavitelji s področja celotne Slovenije   % 
  4. Dobavitelji iz tujine   % 
       
   Skupaj:   100 % 
       

27.  Kako ocenjujete konkurenco v vaši panogi?    
       
  1. Ostra     
  2. Zmerna     
  3. Slaba     
  4. Ni konkurence    
  5. Drugo (navedite):    
       

28.  Kdo so vaši največji konkurenti?    
  (možnih več odgovorov)    
       
  1. Nihče     
  2. Majhna zasebna podjetja    
  3. Velika zasebna podjetja    
  4. Družbena podjetja    
  5. Tuja podjetja pri nas    
  6. Uvoz     
  7. Drugo (navedite):    
       

29.  Katere so vaše prednosti v primerjavi s konkurenco? (možni največ trije odgovori) 
       
  1. Nizki stroški materiala in surovin    
  2. Nizki stroški dela    
  3. Odlična organizacija    
  4. Odlične zveze    
  5. Dobro finančno zaledje    
  6. Izkušeno osebje    
  7. Visoka tehnologija    
  8. Visoka kvaliteta proizvodov oz. storitev    
  9. Drugo (navedite):    
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30.  Kako pridete do idej o novih proizvodih/storitvah v svojem podjetju?   
  (možnih več odgovorov)    
       
  1. Ideje razvijam sam/-a    
  2. Ideje razvijajo tudi sodelavci    
  3. Ideje najdem na sejmih, razstavah    
  4. Ideje dobim v literaturi    
  5. Ideje mi predlagajo kupci    
  6. Kupil/-a sem licenco/franšizo    
  7. Drugo (navedite):    
       

31.  Kdo so vaši najpomembnejši kupci?    
  (možnih več odgovorov)    
       
  1. Grosisti     % 
  2. Trgovci    % 
  3. Končni potrošniki   % 
  4. Proizvajalci    % 
  5. Država    % 
  6. Drugo (navedite):   % 
       
   Skupaj:   100 % 
       

32.  Kateri so ključni problemi tekočega poslovanja?    
  (možni največ trije odgovori)    
       
  1. Jih ni     
  2. Premajhen trg    
  3. Finančna šibkost/nesposobnost zagotoviti finančna sredstva    
  4. Zastarela tehnologija    
  5. Omejena razpoložljivost primerno kvalificiranih delavcev    
  6. Slaba kakovost surovin in drugih vhodnih materialov 
  7. Neredno plačevanje naših izdelkov/storitev    
  8. Težave s transportom, komunikacijami    
  9. Nestimulativna zakonodaja    
  10. Drugo (navedite):    
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33.  Kaj načrtujete v prihodnosti?    
  (možni največ trije odgovori)    
       
  1. Povečati število proizvodov/storitev    
  2. Povečati kakovost proizvodov/storitev    
  3. Prodaja na nov trg    
  4. Razširitev prostora    
  5. Razširitev distribucijskih kanalov    
  6. Povečati reklamo    
  7. Nadomestiti staro opremo z novo    
  8. Zaposliti specializirane delavce    
  9. Usposabljanje obstoječega osebja    
  10. Razširiti obseg aktivnosti    
  11. Drugo (navedite):    
       

34.  Katero je (bo) ključno področje uspeha vašega podjetja?    
  (možni največ trije odgovori)    

  sedaj  prihodnost  
 1. Sodelavci/zaposleni 1  1   
 2. Trženjski splet 2  2   
 3. Tehnologija  3  3   
 4. Finance 4  4   
 5. Proizvodni (prodajni) asortiment 5  5   
 6. Nabava 6  6   
 7. Vodenje podjetja 7  7   
 8. Drugo (navedite): 8  8   

       
       

F. PODPORNO OKOLJE    
       

35.  Ali ste član/-ica kakšnega podjetniškega združenja?    
       
  1. Ne, in tudi ne želim postati    
  2. Ne, vendar bi rad/-a postal/-a    
  3. Sem član/-ica formalnega podjetniškega združenja (navedite):   
       
  4. Sem član/-ica neformalnega podjetniškega združenja (navedite):   
       
  5. Drugo (navedite):    
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36.  Kateri so (bi bili) osnovni motivi za vstop v določeno podjetniško združenje? 
  (možni največ trije odgovori)    
       
  1. Jih ni     
  2. Status, prestiž    
  3. Graditev mreže poznanstev    
  4. Izmenjava informacij    
  5. Možnost vplivanja na oblikovanje ekonomske politike    
  6. Možnost za lažji dostop do rizičnega kapitala    
  7. Dostop do določenih profesionalnih storitev (svetovanje)    
  8. Drugo (navedite):    
       

37.  Kakšni so učinki občine na poslovanje podjetja?    
       
  1. Ni učinkov     
  2. Pozitivni      
  3. Negativni     
       
  Prosim za obrazložitev izbranega odgovora:    
       
       
       

38.  Kaj bi morala storiti občina za spodbujanje rasti podjetja?    
  (prosim, navedite)     
       
  1.     
  2.     
  3.     
       

39.  Ali ima občina možnosti, da finančno pomaga podjetjem?    
       
       
       

40.  Ali menite, da bi občina morala imeti te možnosti?    
       
  1. Da      
  2. Ne     
  3. Ne vem     
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41.  V kateri dejavnosti je v občini najlažje uspeti kot podjetnik?    
  (naštejte po dve dejavnosti)    
       
  1.     
  2.     
       

42.  Sem član/-ica:     
       
  1. Gospodarske zbornice    
  2. Obrtne zbornice    
  3. Združenja podjetnikov Slovenije    
  4. Ničesar od navedenega    
       

43.  Kakšne koristi imate od Zbornice oz. Združenja?    
  (prosim, navedite)     
       
  1.     
  2.     
  3.     
       

44.  Kaj bi morala Zbornica oz. Združenje storiti za svoje člane?    
  (prosim, navedite)     
       
  1.     
  2.     
  3.     
       

45.  Koliko sodelujete z drugimi podjetniki v okolju?    
  (prosim, navedite)     
       
       
       
       
       

46.  Ali imate možnosti koriščenja raznih storitev na področju svetovanja, informiranja, 
  usposabljanja?     
       
  1. Ne     
  2. Da (navedite možnosti):    
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47.  Kako ocenjujete davek na dobiček v državi?    
       
  1. Prenizek     
  2. Ravno pravšnji    
  3. Previsok     
  4. Drugo (navedite):    
   

 
 
 

    

48.  Kakšni so učinki državne podpore podjetništvu?    
       
  1. Jih ni     
  2. So (navedite):    
   

 
 
 

    

49.  Kaj primanjkuje v okolju vašega podjetja, kar bi pripomoglo k večjemu uspehu  
  vašega podjetja oz. zmanjšalo njegov neuspeh?    
       
       
       
       
   

 
 

    

50.  Ali  v svojem okolju, med ljudmi, čutite spodbuden odnos do podjetništva?  
       
  1. Da, zelo spodbuden    
  2. Spodbuden, vendar ne pri vseh    
  3. Ni ravno spodbuden    
  4. Ne čutim nikakršne spodbude    
  5. Okolje me zavira pri razvoju    
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51. Med navedenimi besedami obkrožite največ tri tiste, ki najbolje opisujejo, kako čutite odnos 
ljudi v okolju, občinske uprave ter medijev (časopisi, radio, TV) do vas kot podjetnika/obrtnika: 
 

 
Ljudje v okolju 
 

 
Občinska uprava 

 
Mediji 

 
1.   Vzpodbude 

 
1.   Vzpodbude 

 
1.   Vzpodbude 

 
2.   Podpore 

 
2.   Podpore 

 
2.   Podpore 

 
3.   Zadovoljstvo z vašim 
uspehom 

 
3.   Zadovoljstvo z vašim 
uspehom 

 
3.   Zadovoljstvo z vašim 
uspehom 

 
4.   Težnja po pomoči 

 
4.   Težnja po pomoči 

 
4.   Težnja po pomoči 

 
5.   Zavist 

 
5.   Zavist 

 
5.   Zavist 

 
6.   Sumničenje 

 
6.   Sumničenje 

 
6.   Sumničenje 

 
7.   Težnja po kontroli 

 
7.   Težnja po kontroli 

 
7.   Težnja po kontroli 

 
8.   Nezaupanje 

 
8.   Nezaupanje 

 
8.   Nezaupanje 

 
9.   Ovire, blokade 

 
9.   Ovire, blokade 

 
9.   Ovire, blokade 

 
10. Sodelovanje 

 
10. Sodelovanje 

 
10. Sodelovanje 

 
11. Nasprotovanje 

 
11. Nasprotovanje 

 
11. Nasprotovanje 

 
12. Nezanimanje 

 
12. Nezanimanje 

 
12. Nezanimanje 

 
13. Podcenjevanje 
 

 
13. Podcenjevanje 

 
13. Podcenjevanje 
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52. V kakšni meri so se po vaši oceni pri vas izrazile nekatere lastnosti uspešnih podjetnikov? 
 

Lastnost/značilnost 
podjetnika 

5 zelo 
izrazita 

4 
izrazita 

3 
prisotna 

2 manj 
izrazita 

1 
neizrazita 

1.  Iniciativnost      
2.  Samozavest oz. 

zaupanje vase 
     

3.  Odgovornost      
4.  Sreča      
5.  Delavnost      
6.  Vizija      
7.  Psihofizična 

vzdržljivost 
     

8.  Fleksibilnost      
9. Visoke moralne 

vrednote 
     

10. Iznajdljivost      
11. Dinamičnost      
12. Ustvarjalnost, 

kreativnost, 
inovativnost 

     

13. Odločnost      
14. Pripravljenost prevzeti 

tveganja 
     

15. Vztrajnost      
16. Praktičnost      
17. Kritičnost      
18. Kumunikativnost      
19. Izkušenost in 

umirjenost pri 
odločitvah 

     

20. Vodstvene zmožnosti      
21. Težnja k doseganju 

rezultatov 
     

22. Naravnanost k 
reševanju problemov 

     

23. Težnja k neodvisnosti      
24. Privrženost enkrat 

sprejeti odločitvi 
     

25. Zmožnost hitrega 
sprejemanja odločitev 
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Priloga 4:  ZEMLJEVID OBČINE BREZOVICA 
 

 


