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Razvojne možnosti občine Cerklje na Gorenjskem na področju podjetništva in obrti
Izvleček
Podjetništvo in obrt imata v občini Cerklje že dolgo tradicijo. Konec leta 2015 je bilo v
Cerkljah evidentiranih 591 podjetnikov. Na območje pomembno vpliva prisotnost glavnega
mednarodnega letališča v Sloveniji, kar se odraža v visoki gospodarski moči podjetij celotne
občine. Mala podjetja, ki niso locirana na letališču, so po gospodarski moči bistveno šibkejša,
kljub temu pa so ključna pri spodbujanju razvoja preostalega dela občine ter predstavljajo
pomemben dejavnik ustvarjanja novih delovnih mest, ohranjanja poseljenosti in
gospodarskega razvoja občine. Razvoj podjetij je tesno povezan s podporo, ki so je le v
majhni meri deležni s strani podpornih institucij. Na uspešno delovanje podjetij pomembno
vpliva tudi izbira lokacije. Podjetniki so posamezne lokacijske dejavnike prepoznali kot
dejavnike s pozitivnim vplivom na privlačnost lokacije (prometna infrastruktura in lega,
tradicija oziroma družinsko podjetje …) in dejavnike z negativnim vplivom na privlačnost
lokacije (finančne in davčne spodbude, miselnost prebivalstva v občini …). Ustvarjalno okolje,
ki temelji na mrežnem povezovanju, družbenem in človeškem kapitalu ter inovacijah je v
občini le deloma razvito. Predhodni rezultati so skupaj s proučevanjem endogenih
potencialov in vključitvijo mnenja glavnih akterjev podjetništva v občini služili kot temelj za
oblikovanje glavnih smernic možnosti razvoja podjetništva in obrti v občini Cerklje: razvoj na
posebnostih in graditev prepoznavnosti, aktiviranje neizkoriščenih endogenih potencialov,
krepitev sodelovanja s podpornimi organizacijami in spodbujanje razvoja ustvarjalnega
okolja.
Ključne besede: ekonomska geografija, gospodarski razvoj, podjetništvo in obrt, razvojne
možnosti, Cerklje na Gorenjskem

Developement possibilities of the Cerklje na Gorenjskem municipality in the field of
enterpreneurship and crafts
Abstract
The Cerklje municipality has a long tradition of entrepreneurship and crafts. At the end of
2015 there were 591 in Cerklje. The area is greatly influenced by the presence of the major
international airport in Slovenia, which is reflected in the high economic power of the
companies in the municipality. Small businesses that are not located at the airport are
significantly economically weaker but are nevertheless of key importance as development
support for the rest of the municipality and play a major role in creating new jobs,
maintaining the population as well as the economic development of the municipality. The
development of businesses is closely linked to the support offered by the supporting
institutions but only in small amounts. The choice of location also influences the
successfulness of a business. Entrepreneurs recognized location factors as factors with a
positive influence on the attractiveness of a location (traffic infrastructure and position,
tradition e.g. family business ...) and factors with a negative influence on the attractiveness
of a location (financial and tax incentives, the mentality of the population ...) The creative
milieu, which is based on networking, social and human capital and innovation, is poorly
developed in the municipality. Preliminary results as well as research into the endogenous
potentials and the inclusion of the opinions of main entrepreneurial actors in the
municipality are used as the foundation for designing the main guidelines of
entrepreneurship and crafts development in the Cerklje municipality: developing specialties
and raising recognition, activating spare endogenous potentials, strengthening cooperation
with the supporting organizations and promoting the creation of a creative milieu.
Key words: economic geography, economic development, entrepreneurship and crafts,
development possibilities, Cerklje na Gorenjskem
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1 UVOD
Občina Cerklje na Gorenjskem (v nadaljevanju Cerklje) je bila ustanovljena leta 1994. Nekdaj
je skupaj z današnjimi občinami Naklo, Preddvor, Šenčur in Mestno občino Kranj spadala pod
skupno občino Kranj (Občina, 2016). Občina je od tega leta doživela znaten napredek, kar
dokazujejo številne raziskave, ki na podlagi izbranih kazalnikov občino uvrščajo med najbolj
razvite občine v Sloveniji. V letu 2015 je časnik Finance izvedel raziskavo, kje v Sloveniji se
najbolje živi. Naziv občine z najvišjo kakovostjo življenja je pripadel ravno občini Cerklje
(Revija Moje finance …, 2015). V letu 2016 je Ministrstvo za finance objavilo količnik
razvitosti občin, kjer občina Cerklje po izbranih kriterijih sodi med najbolj razvite občine v
Sloveniji (Določitev koeficientov …, 2016). Kljub rezultatom omenjenih in drugih raziskav
oziroma doseganju visokih rezultatov predvsem pri gospodarskih kazalnikih pa se pojavlja
vprašanje o pomenu lokalnega gospodarstva občine Cerklje. Veliko težo pri rezultatih
kazalnikov namreč predstavljajo podjetja na območju letališča, katerih zaposleni pa pogosto
niso prebivalci občine Cerklje. Vloga malih obrtnikov in podjetnikov, ki so pomembni
spodbujevalci razvoja podeželja, kamor se uvršča tudi občina Cerklje, in vedno pomembnejši
dejavnik ustvarjanja novih delovnih mest, ohranjanja poseljenosti in gospodarskega razvoja
občine, je tako pogosto zasenčena. Ti se podobno kot podjetniki in obrtniki v drugih občinah
soočajo z raznovrstnimi problemi, ki vplivajo na njihovo rast in zmanjšujejo zmožnost
pripevanja k rasti lokalnega gospodarstva. Realizacija potencialnega povečanega vpliva na
lokalno gospodarstvo ter razvoj podjetij in obrti sta tesno povezana tudi s podporo, ki so je
deležni s strani državnih ali s pomočjo države ustanovljenih organizacij in lokalnega
prebivalstva. Ti soustvarjajo pogoje, ki podjetja privlačijo na specifično lokacijo ali pa jih s te
iste lokacije odvračajo. Skupaj z razvojem ostalih komponent človeškega in družbenega
kapitala ter samoiniciativnostjo glavnih lokalnih akterjev podjetništva pri medsebojnem
povezovanju in kreiranju inovacij prispevajo k nastanku in razvoju ustvarjalnega okolja z
dolgoročnimi posledicami na gospodarski razvoj. Vpogled v obstoječe potenciale, ki so na
voljo in bodo na voljo v prihodnosti v občini, nam razkrije, da se za številnimi laskavimi nazivi,
ki jih je deležna občina Cerklje, skriva še mnogo alternativnih možnosti uporabe obstoječih
virov za razvoj podjetništva in obrti ter posledično za pridobivanje novih oblik zaposlitve,
vseobsežni družbeni razvoj in izboljšanje kakovosti življenja vseh prebivalcev občine.
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1.1 Namen, hipoteze in cilji
Namen magistrskega dela je opredeliti možnosti za razvoj obrti in podjetništva v občini
Cerklje.
Pri oblikovanju magistrskega dela smo sledili sledečim predpostavkam (hipotezam):
Hipoteza 1: Gospodarska moč obrtnikov in podjetnikov občine Cerklje se pozicionira nad
regionalnim in nacionalnim povprečjem.
Hipoteza 2: Obrtniki in podjetniki so deležni nizke podpore s strani podpornih institucij za
podjetništvo.
Hipoteza 3: Na lociranje podjetij v občini Cerklje pozitivno vplivajo predvsem mehki lokacijski
dejavniki.
Hipoteza 4: Ustvarjalno okolje v občini je slabo razvito.
Hipoteza 5: Endogeni potenciali občine za razvoj podjetništva in obrti so izkoriščeni le
deloma in ponujajo raznolike možnosti za razvoj obrti in podjetništva.
Na podlagi postavljenih domnev so bili oblikovani cilji magistrskega dela:
Cilj 1: Analizirati razvoj in stanje podjetništva in obrti od srednjega veka do danes.
Cilj 2: Opredeliti in oceniti podporo, ki jo nudijo posamezne podporne organizacije za
podjetništvo.
Cilj 3: Vrednotiti pomen izbranih lokacijskih dejavnikov.
Cilj 4: Proučiti ustvarjalno okolje v občini.
Cilj 5: Analizirati potenciale za razvoj podjetništva in obrti in opredeliti možnosti razvoja
občine Cerklje na področju podjetništva in obrti.

1.2 Vsebinska struktura
Uvodni del magistrskega dela zajema namen, hipoteze in cilje raziskave, vsebinsko strukturo
dela ter definiranje osnovnih pojmov. Teoretično-metodološki pristop vključuje vse postopke
na poti do izpolnitve ciljev raziskave in osnovni teoretični koncept raziskave. V osrednjem
delu je predstavljen razvoj podjetništva ter analizirano sedanje stanje podjetništva in obrti v
občini Cerklje. Relativno slabo poznavanje podjetniškega podpornega okolja med podjetniki
je v nadaljevanju nakazalo na potrebo po skoncentrirani predstavitvi glavnih institucij, ki
spodbujajo razvoj podjetništva. Prepoznavali smo tudi razvitost ustvarjalnega okolja občine
in endogene potenciale občine Cerklje za razvoj podjetništva in obrti. V zaključnem delu so
opredeljene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti, ki izhajajo iz predhodnih rezultatov
raziskave in služijo kot podlaga za oblikovanje smernic razvoja občine Cerklje na področju
obrti in podjetništva.
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1.3 Definiranje osnovnih pojmov
V razvitem svetu ni človeka, ki se ne bi srečal s katero od oblik podjetništva, kljub temu pa
pojma podjetništvo in obrt, s katerima se pogosto srečujemo, nimata splošno veljavne
opredelitve. Pri pojasnjevanju pojmov lahko redko navedemo le eno in najbolj uveljavljeno
definicijo, saj različni avtorji iste pojme definirajo iz različnih zornih kotov. To velja tudi za
opredelitve glavnih pojmov v tem delu, zato bodo za lažje razumevanje analize izpostavljene
le nekatere definicije podjetništva, podjetja, podjetnika in obrti ter poslovnih subjektov.
Opredelitev podjetništva, podjetja in podjetnika
Pojem podjetništvo izvira iz besede podjetnik, ki izhaja iz francoskega izraza “entre-prende”
kar pomeni “nekaj podvzeti”. S to besedo so označili ljudi, ki so pri svojem delu veliko tvegali
in so bili v primeru pozitivnega izida bogato nagrajeni (Podjetništvo, 2010; Silver, 1986).
Podjetnik je oseba, ki izvaja določene aktivnosti, da zadovolji tržne potrebe in doseže čim
večji dobiček. Podjetnik je sposoben prepoznati in izkoristiti poslovne priložnosti in jih razviti
v tržno zanimivo idejo ter z vložkom časa, naporov in denarja ustvariti novo dodano
vrednost. Mnogi avtorji s pojmom »podjetništvo« označujejo aktivnosti posameznikov, da bi
zadovoljili tržne potrebe in aktivnosti, s katerimi želijo posamezniki, kljub tveganju, doseči
čim večji dobiček (Pšeničny in sod., 2000, str. 6).
V strokovnih krogih se je v 80-ih letih oblikovala naslednja definicija podjetništva (Vahčič,
1998, str. 50): »Podjetništvo je poskus ustvariti dodano vrednost z odkrivanjem poslovnih
priložnosti, obvladovanjem tveganja in s pomočjo komunikacijskih, poslovnih sposobnosti in
znanja mobilizirati človeške, finančne in materialne vire, potrebne za uspeh podjetja.«
Timmons (1989, str. 1) podjetništvo opredeljuje kot sposobnost ustvariti in zgraditi nekaj iz
praktično ničesar. Podjetništvo pomeni samoiniciativnost, trdo delo, doseganje ciljev in
spretnost zaznati priložnost tam, kjer je drugi ne vidijo, ter imeti znanje za razpolaganje z viri
podjetja.
Špilak (1999, str. 17) meni, da je podjetništvo tekmovanje med ljudmi za dobiček oziroma
denar, ki podjetniku omogoča zadovoljevanje glavnih potreb. On kot izhodišče podjetniškega
delovanja postavi potrebe po dobrinah podjetnika in potrebe drugih ljudi.
Po Zakonu o podjetjih (1989) je podjetje pravna oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost
zaradi pridobivanja dohodka oziroma dobička. Gospodarska dejavnost pomeni proizvodnjo in
promet blaga ter opravljanje storitev na trgu. V Zakon o podpornem okolju za podjetništvo
(2007) je podjetje opisano kot vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko
dejavnostjo, ne glede na njeno pravno obliko.
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Opredelitev obrti
V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1998) je obrt opredeljena kot »gospodarska
dejavnost, ki opravlja storitve in v manjših količinah predeluje, proizvaja«. V Obrtnem zakonu
(2004) je obrtna dejavnost definirana kot dejavnost, za katero veljajo določene značilnosti:

je proizvodna ali storitvena dejavnost, ki deluje na podlagi individualnih naročil,
proizvodnja se opravlja v majhnih serijah in serijska proizvodnja ne obsega
pretežnega dela dejavnosti;

uporabljajo se stroji, orodja in tehnične naprave, primerni za opravljanje dejavnosti,
ki nimajo značilnosti tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa;

v proizvodnji, pri izvajanju storitev ali pri vodenju podjetja prevladuje osebni
angažma;

opravlja se trajno.
Nekatere dejavnosti, ki jih opravljajo podjetniki, so torej obrtne dejavnosti, za katere je
zahtevano posebno znanje oziroma posebna poklicna usposobljenost. Za opravljanje obrtne
dejavnosti je potrebno pridobiti obrtno dovoljenje (Borštnik, 2015).
Na podlagi navedenih definicij bi lahko podjetništvo opisali kot ustvarjanje nečesa novega, z
namenom ustvarjanja dodane vrednosti. Glavni cilj podjetništva je torej pridobivanje
dobička. Podjetniki morajo prepoznati potrebe po dobrinah oziroma glavne potrebe in želje
ljudi in družbe in prepoznati poslovne priložnosti, da zadovoljijo te potrebe. Vložiti morajo
veliko časa, napora in dela ter se izpostaviti različnim tveganjem in preizkušnjam lastnih
sposobnosti, za kar prevzemajo nagrade v obliki denarja ali osebnega zadovoljstva. Pri
oblikah podjetij pa je potrebno ločiti obrtno dejavnost, za katero veljajo zgoraj navedene
specifične značilnosti.
Opredelitev poslovnih subjektov
Poslovni subjekti so pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno ali nepridobitno
dejavnost (Lindav, 2007). So organizacije, ki so vpisane v Poslovni register Slovenije (PRS), s
katerim upravlja AJPES. V poslovni register so vključeni tudi podatki o podružnicah tujih
poslovnih subjektov, ki opravljajo dejavnost na območju Republike Slovenije (O poslovnem
registru Slovenije, 2016). Poslovni subjekti so v Poslovnem registru razdeljeni po skupinah
glede na pravnoorganizacijsko obliko (AJPES, 2016a):
Samostojni podjetnik posameznik – po Zakonu o gospodarskih družbah (2009) se besede
»samostojni« ne uporablja več, uradno se uporablja le še beseda »podjetnik« in kratica s. p.
Na splošno pa se še vedno uporablja izraz »samostojni podjetnik«. Samostojni podjetnik je
po Zakonu o gospodarskih družbah (2009) fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja
pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Od gospodarske družbe se razlikuje v
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tem, da samostojni podjetnik prosto razpolaga z zaslužkom in ga lahko kadar koli prenaša v
porabo gospodinjstva (Samostojni podjetnik (s. p.), 2016).
Gospodarska družba je po Zakonu o gospodarskih družbah (2009) pravna oseba, ki na trgu
samostojno opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost, pri čemer je
pridobitna dejavnost vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička.
AJPES v enotni skupini v okviru gospodarskih družb obravnava podatke naslednjih
organizacijskih oblik: družba z omejeno odgovornostjo – d. o. o., delniška družba – d. d.,
gospodarsko interesno združenje (GIZ) in podružnica tujega podjetja (Navodilo o …, 2016). V
to skupino spadajo še nekatere druge pravnoorganizacijske oblike, ki pa jih v občini Cerklje
ni, zato niso predmet obravnave.










Družba z omejeno odgovornostjo je najbolj razširjena oblika gospodarske družbe v
Sloveniji. Družba z omejeno odgovornostjo je pravna oseba in samostojni nosilec
pravic ter obveznosti v pravnem prometu. Najpomembnejša lastnost je, da
družbeniki ne odgovarjajo za obveznosti družbe, kar družbenikom omogoča
opravljanje gospodarske dejavnosti brez tveganja, da bodo v primeru neuspeha
upniki posegli tudi na njihovo osebno premoženje (Mercina, 2015).
Delniška družba (d. d.) ima osnovni kapital razdeljen na delnice. Družbeniki za
obveznosti delniške družbe ne odgovarjajo osebno, temveč zanje odgovarja družba z
vsem svojim premoženjem do višine lastnega premoženja (Orehek, 2015).
Gospodarsko interesno združenje (GIZ) je pravna oseba, ki pospešuje pridobitno
dejavnost članov, izboljšuje in povečuje rezultate teh dejavnosti, ne ustvarja pa
lastnega dobička. Ustanovita jo lahko vsaj dve družbi oziroma podjetnika
(Gospodarsko interesno …, 2016).
Podružnica tujega podjetja ni pravna oseba, lahko pa opravlja vse posle, ki jih sme
opravljati matična družba. Ustanovi jo lahko domača ali tuja pravna oseba. Vložek
osnovnega kapitala ni zahtevan (Podružnica, 2016). Namen tuje podružnice je
opravljanje pridobitne dejavnosti tujega podjetja v Sloveniji (Turk, 2015).
Zadruga je organizacija, katere namen je pospeševati gospodarske koristi in razvijati
gospodarske ali družbene dejavnosti svojih članov (Setnikar, 2014).

Pravne osebe javnega prava so pravne osebe, ki delujejo v javnem sektorju. Za njih velja
poseben pravni režim. Ustanovljene so z namenom izvajanja javnih funkcij, financirane so iz
javnih sredstev ter imajo poseben režim za zaposlene (javni uslužbenci) in poseben režim
nadzora (Javni sektor, 2016).
Po Zakonu o društvih (2011) je društvo samostojno in nepridobitno združenje, ki ga
ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Društvo si samo določi
dejavnost oziroma naloge ter namen in cilje. Namen društva ni pridobivanje dobička, saj
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mora društvo presežke prihodkov nad odhodki trajno nameniti za uresničevanje svojega
namena in ciljev in jih ne deli med člane.
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene dejavnosti so
registrirane v primarni register pri drugih registrskih organih, kljub temu pa jih AJPES vodi v
Poslovnem registru Slovenije (npr. novinarji, notarji, odvetniki ipd.) (Vpis drugih poslovnih
subjektov, 2016). Sem se štejejo tudi registrirani sobodajalci, za katere pa je AJPES registrski
organ od leta 2008. Fizična oseba je lahko sobodajalec, če opravlja dejavnost le občasno in
gostom nudi do 15 ležišč ter je vpisana v Poslovni register Slovenije (Vpis sobodajalca, 2016).
Nepridobitne organizacije so ustanovljene z namenom izpolnjevanja poslanstva organizacije
in ne z namenom pridobivanja dobička (Žnidaršič Kranjc, 1996). Dobiček nepridobitna
organizacija vlaga nazaj v dejavnost organizacije in tako dobiček služi kot sredstvo za širitev
dejavnosti ali dvig kakovosti storitev (Lindav, 2007). Usmerjene so v zadovoljevanje potreb
posameznika in družbe z namenom izboljšanja kakovosti življenja na vseh področjih,
predvsem pa na socialnem, zdravstvenem, izobraževalnem, športnem, kulturnem,
okoljskem, političnem in verskem področju (Hrovatin, 2002).
Podjetje je lahko ustanovljeno v eni izmed mnogih pravnoorganizacijskih oblik, ki jih
opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah (2006), zato bomo pojem »podjetje« v našem
delu uporabili kot generičen pojem za vse vrste gospodarskih subjektov (samostojni
podjetnik, gospodarske družbe itd.). V kolikor se bo raziskava nanašala na posamezno
organizacijsko obliko, bodo uporabljeni drugi ali natančnejši pojmi.
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2 TEORETIČNO-METODOLOŠKI PRISTOP
V naslednjem poglavju so predstavljeni proučevano območje in obdobje, predhodno
proučevanje teme na obravnavanem območju, viri podatkov in njihovo vrednotenje,
uporabljene metode in druga orodja ter osnovni teoretični koncept magistrskega dela.

2.1 Proučevano območje in obdobje
Območje proučevanja je občina Cerklje, ki spada v Gorenjsko statistično regijo. Na vzhodu
meji na občino Kamnik, na severu na občino Preddvor, na zahodu na občino Šenčur, na jugu
na občino Vodice in na jugovzhodu na občino Komenda. Naravnogeografska meja na severu
poteka po grebenu od Kope preko sedla Davovec in Krvavca na Zvoh, v ostalih delih občine
pa so naravnogeografske meje zabrisane. V južnem delu poteka meja po ravnini, v
jugovzhodnem po gričevju ter na vzhodu po ravnini, ki preide v hribovje. Občina obsega
skupno 30 naselij (Frantar, 2000).
Reliefna delitev občine na hriboviti del in na ravninski del se odraža tudi pri družbenih
pojavih, načinu življenja in značilnostih posameznega dela območja. V hribovitem predelu
prevladujejo gručaste vasi, zaselki in samotne kmetije, ki so locirani na položnejših predelih
hribovja, kot so terase ali manjše uravnave, ki so še primerne za kmetovanje. Za to območje
sta značilni manjša gostota zazidave in nižja gostota poselitve (Frantar, 2000). Naselja
hribovitega predela so: Ambrož pod Krvavcem, Apno, Cerkljanska Dobrava, Ravne, Sidraž,
Stiška vas, Sveti Lenart, Šenturška Gora, Štefanja Gora, Viševca in Vrhovlje (Statut občine …,
2010). V ravninskem predelu so značilne večje vasi gručastega tipa, ki so nastale na robu
kotline večinoma na prodni ravnini in rečnih terasah ali pa na vršaju pred prehodom v
hriboviti svet. Nekaj vasi pa je nastalo tudi sredi ravnine. Gostota poselitve v tem predelu je
bistveno višja, kakor v hribovitem predelu (Frantar, 2000). Naselja ravninskega predela so:
Adergas, Cerklje, Češnjevek, Dvorje, Glinje, Grad, Lahovče, Poženik, Praprotna Polica, Pšata,
Pšenična Polica, Spodnji Brnik, Šmartno, Trata pri Velesovem, Vašca, Velesovo, Vopovlje,
Vrhovlje, Zalog pri Cerkljah in Zgornji Brnik (Statut občine …, 2010).
Magistrsko delo obravnava razvoj podjetništva in obrti v občini Cerklje od srednjega veka pa
do danes. Podrobnejše analize sedanjega stanja so izvedene za različno dolga obdobja,
katerih obseg je skladen z dostopnostjo in obstojem potrebnih podatkov.
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Slika 1: Območje proučevanja

Vir: GURS, 2015
Kartografija in oblikovanje: Irena Jenko
Oddelek za geografijo, FF, Ljubljana, 2016
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2.2 Predhodno proučevanje teme na obravnavanem območju
S tematiko podjetništva v občini Cerklje se je do sedaj najpodrobneje ukvarjal Močnik (2004)
v delu »Podobe nekdanjih časov: ob 850. obletnici prve pisne omembe cerkljanske fare«.
Leta 2007 je izdelal tudi zgibanko z naslovom »Obrt v Cerkljah skozi čas«. Zgodovino
podjetništva v občini so v manjšem obsegu proučevali tudi nekateri drugi avtorji (Kuhar,
1979; Lavrenčič, 1890; Žargaj, 2010; Kalinšek, 2004). Deloma je bilo podjetništvo v Cerkljah
raziskano tudi v posameznih diplomskih nalogah. Avtorji so temo podjetništva večinoma
proučevali v povezavi s turizmom (Čulibrk, 2014; Šebrek, 2012; Kristanc, 2011; Traven, 2009;
Frantar, 2000; Bavdek, 2010), trije avtorji (Dimnik, 2003; Šebenik, 2011; Čebulj, 2011) pa so
se usmerili na raziskovanje razvoja rekreacijsko-turističnega centra Krvavec. Obravnavane
tematike so se v svojih diplomskih delih dotaknili tudi Veselinovič (2006), ki je raziskovala
zaposljivost mladih v občini Cerklje, Sušnik (2001), ki je obravnavala prostorski vidik lokalne
samouprave na podeželju na primeru občine Cerklje ter Marjanovič (1998) in Zajc (2000), ki
sta izdelala diplomsko delo o geografiji občine Cerklje. Stanje podjetništva in možnosti
razvoja do sedaj še nista bila proučena.
Tudi občina nima pripravljenih posebnih razvojnih dokumentov za razvoj gospodarskih
dejavnosti. Pomembnejši občinski dokument v povezavi z razvojem gospodarskih dejavnosti
je Strategija razvoja turizma na vplivnem območju Letališča Brnik in Smučišča Krvavec iz leta
2001. Občina je izvedla ali kot partner sodelovala še pri nekaj specifičnih projektih,
povezanih z gospodarskim razvojem (pomembnejši projekt, ki je bil zaključen v letu 2015 je
AirLED, katerega vsebina se nanaša na lokalni gospodarski razvoj na območju okoli letališč)
(Čebulj, 2016). Temeljna razvojna dokumenta, ki v svoji vsebini obravnavata temo
podjetništva in nakazujeta smernice za nadaljnji razvoj podjetništva v občini, sta Občinski
prostorski načrt občine Cerklje (2014) ter Regionalni razvojni program Gorenjske 2014–2020
(2015).

2.3 Enote proučevanja
Osnovna enota proučevanja v magistrskem delu je podjetje, kamor sodijo tudi podjetja, ki se
ukvarjajo z obrtno dejavnostjo, za katero veljajo značilnosti, navedene v posebnem poglavju.
Po Zakonu o podjetjih (1989) in Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo (2007) je
podjetje pravna oseba, ki opravlja gospodarsko dejavnost, ne glede na njeno pravno obliko
(torej vsi poslovni subjekti). V našo raziskavo smo po posvetu z upravnim odborom Društva
obrtnikov in podjetnikov Cerklje ter gospo Zdenko Kajdiž, vodjo izpostave AJPES Kranj,
vključili le poslovne subjekte, ki so obravnavani v eni od skupin:
 samostojni podjetnik in
 gospodarske družbe (d. o. o., d. d., GIZ, podružnica tujega podjetja).
Podjetij, ki smo jih vključili v lastno bazo podatkov, ki služi kot temelj raziskave, je bilo na dan
31. 12. 2015 v občini Cerklje 591.
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Podatki in izvedene analize, ki prikazujejo gospodarsko moč podjetnikov in obrtnikov v občini
Cerklje, temeljijo na oddanih letnih poročilih za leta 2013, 2014, 2015, ki so jih gospodarske
družbe in samostojni podjetniki predložili za posamezno leto. Ti podatki ne vključujejo:
 družb, ki so v stečajnem ali likvidacijskem postopku in
 samostojnih podjetnikov, ki so obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z
upoštevanjem normiranih odhodkov, ki niso zavezani k predložitvi letnega poročila.
Pri analizah gospodarske moči so zato upoštevani le podatki podjetnikov, ki so predložili
letno poročilo. Teh je bilo skupaj 506 podjetij od 591, vključenih podjetij v raziskavo.

2.4 Viri in kakovost podatkov
Baza podjetij, ki je služila kot temelj raziskave na območju občine Cerklje, je bila oblikovana s
pomočjo podatkov o podjetjih, pridobljenih na spletni strani Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES). Dopolnjena je bila s podatki, ki so
jih posredovali zaposleni na AJPES.
AJPES ne vodi evidence podatkov o točnem številu novoustanovljenih podjetij, registriranih
pred letom 1998, zato so bili ti podatki oblikovani s pregledom datuma vpisa posameznih
poslovnih subjektov pri registrskem organu v Poslovnem registru Slovenije. Podatki za
podjetja, ki so prenehali opravljati svojo dejavnosti, ne vključujejo informacije o dejavnosti, s
katero se je podjetje ukvarjalo, zato so med podatki o številu novoustanovljenih podjetij
pred letom 1998 morebiti vključena tudi podjetja, ki po dejavnosti ne sodijo v raziskavo
(sobodajalec, poklicni športnik …). Po tem letu so podatki točni, zato napake bistveno ne
vplivajo na rezultate raziskave.
Število zaposlenih predstavlja seštevek povprečnega števila zaposlenih, pridobljenega na
podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju (Informacija o …, 2016a). Uradni podatki AJPES
torej ne kažejo točne slike o številu zaposlenih, kljub temu pa smo uporabili posredovane
podatke zaradi povezljivosti teh podatkov z ostalimi analizami izdelanimi na podlagi registra.
Kasneje smo skušali pridobiti bolj natančne podatke o dejanskem številu zaposlenih s
pomočjo ankete, a smo na podlagi izražene želje po anonimnosti anketirance vprašali le po
nazivu podjetja, katerega navedba je bila prostovoljna. Rezultati na ta način niso omogočili
povezljivosti rezultatov ankete z ostalimi podatki.
Podjetja so bila po dejavnostih razvrščena skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji
dejavnosti (2008). Velikost podjetij je opredeljena po Zakonu o gospodarskih družbah (2006).
Zakon je bil z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (2015)
spremenjen, zato so z letom 2016 pričele veljati tudi spremembe meril za določitev mikro,
majhnih, srednjih in velikih družb oziroma merila za velikost podjetja. Raziskava se nanaša na
podjetja, ustanovljena do konca leta 2015, zato so pri opredelitvi podjetij po velikosti
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upoštevana še stara merila. Po Zakonu o gospodarskih družbah (2006) se družbe razvrščajo
na mikro, majhne, srednje in velike družbe, pri čemer se pri uvrščanju v posamezni razred
upoštevata dve od treh posameznih meril (število zaposlenih v poslovnem letu, čisti prihodki
od prodaje in vrednost aktive ob koncu poslovnega leta). Upoštevajo se podatki dveh
zaporednih poslovnih let. Merila za razvrščanje podjetij po velikosti so navedena v tabeli
spodaj.
Tabela 1: Merila za razvrščanje podjetij po velikosti
Kriterij/Velikost družbe
Mikro
Majhna
Povprečno število
delavcev v poslovnem
10
50
letu ne presega …
Čisti prihodki od prodaje
2 000 000
8 800 000
ne presegajo … (v EUR)
Vrednost aktive ne
2 000 000
4 400 000
presega … (v EUR)
Vir: Zakon o gospodarskih družbah, 2006.

Srednja
250
35 000 000

Velika
Družba, ki ni
mikro, majhna
ali srednja
družba.

17 500 000

Vlogo občine smo opredelili na podlagi podatkov pridobljenih z anketami in intervjujem.
Slabost intervjuja je subjektivnost odgovorov, zato so bili na podlagi želje po objektivni
predstavitvi informacij podatki pridobljeni na intervjuju dopolnjeni s kontrolo rezultatov
razgovora z dostopnimi podatki drugih virov in z izvedbo ankete med podjetniki ter ostalim
prebivalstvom občine Cerklje.
Slabost ankete, ki smo jo izvedli med prebivalstvom, ki doma nimajo registrirane dejavnosti,
je bila v morebitni neresničnosti in prikrojitvi odgovorov zaradi strahu pred osebnim
prepoznavanjem, saj je bila anketa izvedena terensko. Zadrego smo rešili na način, da smo
naše rezultate primerjali z nekaterimi rezultati podobnih raziskav za celotno Slovenijo.
Ugotovili smo, da rezultati bistveno ne odstopajo, zato lahko zaključimo, da so dobljeni
podatki zadovoljivi. V bodoče predlagam izvedbo anket, ki obravnavajo delikatne teme na
domačem območju preko pošte, ki omogoča popolno anonimnost anketiranih in s tem
zagotavlja večjo objektivnost rezultatov.
Med pomembnejšimi viri podatkov so bili še Statistični urad Republike Slovenije, Geodetska
uprava Republike Slovenija, Agencija Republike Slovenije za okolje in Ministrstvo za okolje in
prostor, katerih kakovost podatkov ustreza potrebam za izdelavo magistrskega dela.
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2.5 Uporabljene metode in orodja
Za opredelitev osnovnih pojmov smo uporabili metodo deskripcije. Pri povzemanju izsledkov
predhodnih raziskav drugih avtorjev o zgodovini razvoja podjetništva in obrti je bila
uporabljena metoda kompilacije. Za boljše razumevanje analize in rezultatov raziskave smo
analizirali vire in literaturo o podpornih institucijah za podjetništvo v Sloveniji, lokacijskih
dejavnikih, ustvarjalnem okolju in endogenih potencialih za razvoj podjetništva v občini
Cerklje.
Stanje podjetništva v občini Cerklje smo raziskovali s pomočjo analize podatkov v bazi
podjetij na območju občine Cerklje, ki smo jo ustvarili na podlagi pridobljenih podatkov
AJPES-a. S komparativno metodo je prikazan gospodarski pomen podjetij in obrti v občini
Cerklje. Nacionalno in regionalno pozicioniranje gospodarske moči podjetnikov in obrtnikov
občine Cerklje smo opredelili s pomočjo sistema izbranih gospodarskih kazalnikov, za katere
so bili dostopni podatki.
Teoretične ugotovitve so bile dopolnjene z informacijami, pridobljenimi z intervjuvanjem
župana občine Cerklje g. Franca Čebulja ter z anketiranjem podjetnikov, prebivalstva občine
Cerklje, ki ne izhaja iz podjetniških družin ter regionalnih organizacij, povezanih z
obravnavano tematiko.
S pomočjo intervjuja smo pridobili odgovore na vprašanja, ki so se pojavila tekom raziskave.
Intervju je bil izveden v septembru 2016. Zanimali so nas razlogi za porast selitvenega
prirasta v letu 2015, načrti glede ravnanja z gozdom, ponudba prostora v občini za
gospodarske dejavnosti, občinsko vlaganje v razvoj turizma in število turistov v občini ter
število prireditev, podpora občine podjetništvu, vloga podjetnikov v občini in njihovo
povezovanje, možnosti nadaljnjega razvoja podjetništva in obrti ter ključni akterji, ki bi pri
tem sodelovali, ter opremljenost občine z optiko, kanalizacijo ter plinovodom. Rezultati
intervjuja so predstavljeni kot dopolnitev manjkajočih informacij pri posameznih poglavjih.
Anketa za podjetnike je bila zasnovana na podlagi predhodnih rezultatov raziskave ter v
sodelovanju s predsednikom Društva obrtnikov in podjetnikov Cerklje (v nadaljevanju DOP
Cerklje) ter s pomočjo vprašalnika za statistično raziskovanje inovacijske dejavnosti
(Vprašalnik za …, 2015). Vprašalnik je bil sestavljen iz kombinacije odprtega in zaprtega tipa
vprašanj. Populacija, vključena v anketno raziskavo, obsega gospodarske družbe in
samostojne podjetnike, ki so bili konec leta 2015 vpisani v Poslovni register AJPES.
Proučevana populacija obsega 591 enot. Izbrane so bile torej vse enote, ki ustrezajo
temeljnim kriterijem raziskave:
 sedež podjetja je Cerklje na Gorenjskem;
 pravnoorganizacijska oblika je s. p., d. o. o., d. d., GIZ ali podružnica tujega
podjetja;
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podjetje je konec leta 2015 še vedno aktivno.

Pred anketiranjem smo kakovost ankete preverili s pomočjo pilotne ankete med podjetniki in
člani upravnega odbora DOP Cerklje na redni seji dne 12. 1. 2016. Vključenih je bilo 14 enot.
Na podlagi predlogov prisotnih članov seje je bila anketa nekoliko dopolnjena, zagotovila se
je anonimnost anketirancev, nekatere kategorije so bile združene in skrajšane, zaradi težnje
po boljši razumljivosti so bila nekoliko spremenjena tudi navodila za izpolnjevanje
vprašalnika. Anketiranje se je izvajalo od meseca marca do meseca junija. Anketa je bila
izvedena na tri načine. Preko spleta so bili pridobljeni naslovi elektronskih pošt za 307
podjetij, katerim smo dopis s prošnjo za sodelovanje v raziskavi ter povezavo do spletne
ankete poslali preko elektronske pošte. V predvidenem obdobju je anketo izpolnilo ali začelo
izpolnjevati 108 podjetij. Ankete, ki so bile manj kot 50 % izpolnjene ali so bile izpolnjene
nepravilno, smo izločili iz analize. Rezultat spletnega anketiranja obsega 81 enot. Podjetja, za
katere nismo pridobili elektronskega naslova, smo anketirali terensko in na ta način opravili
še 25 anket. Zaradi dolgotrajnosti postopka in pomanjkanja časa za izvedbo terenskega
anketiranja so bili ostalim podjetjem osebno izročeni vprašalniki ali vrženi v nabiralnik s
prošnjo o izpolnitvi vprašalnika in posredovanju le-tega po pošti ali izpolnitvi preko spleta.
Na prošnjo za sodelovanje se je odzvalo še 16 enot. V predvidenem datumu je anketo
skupno izpolnilo 122 enot oziroma 21 % podjetij, vključenih v vzorec.
Anketni vprašalnik za prebivalstvo, ki ne izhaja iz podjetniških družin, je bil zasnovan na
podlagi pregledane literature, predhodnih raziskav in odgovorov anketiranih podjetnikov ter
v sodelovanju s predsednikom Društva obrtnikov in podjetnikov Cerklje. Vprašalnik je bil
sestavljen iz kombinacije zaprtega in polodprtega tipa vprašanj. Anketo lahko ločimo na dva
dela. Prvi del se nanaša na demografska vprašanja, drugi del pa na obravnavano temo.
Preverjali smo željo prebivalcev po ustanovitvi podjetja, družbeno dojemanje podjetništva,
razloge, da se ne odločijo za podjetniško pot in motive za ustanovitev podjetja. Populacija,
vključena v anketno raziskavo, obsega prebivalce občine Cerklje, ki doma nimajo registrirane
dejavnosti ter so starejši od 15 let in mlajši od 65 let, torej gre za kombinacijo naključnega in
kvotnega vzorca. Anketirali smo le po eno osebo iz posameznega gospodinjstva. Anketa je
bila izvedena terensko po domovih v mesecu juniju. Anketo je izpolnilo 60 prebivalcev.
Z anketiranjem regionalnih organizacij, ki je bilo izvedeno preko spleta v oktobru 2016, smo
želeli ugotoviti, zakaj se podjetniki tako redko odločijo iskati pomoč pri regionalnih
organizacijah, kako bi jih k sodelovanju spodbudili, kje oni vidijo možnosti razvoja
podjetništva in obrti v občini Cerklje ter na kakšen način bi lahko njihovo idejo uresničili.
Vprašanja so bila odprtega tipa. Anketo smo posredovali petim regionalnim organizacijam.
Na vprašanja je odgovoril le Rok Šimenc, direktor BSC Kranj.
Z metodo prostorskega prikaza smo na karti prikazali posamezne pomembnejše kazalnike
oziroma pojave, katerih razumevanje je preko prostorskega prikaza bolj razumljivo. Za
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izdelavo kart smo uporabili geoinformacijsko orodje ArcGis. Statistične podatke smo
analizirali s pomočjo programov Microsoft Excel (grafikoni in tabele) in Microsoft Word
(grafični modeli).
Glavna spoznanja raziskave ter prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti smo povzeli v
SWOT analizi, ki je služila kot temelj za oblikovanje smernic o možnostih razvoja podjetništva
in obrti v občini Cerklje.
Shema 1: Struktura proučevanja podjetništva v občini Cerklje
analiza virov in literature

CILJ 1

sistem
kazalnikov

CILJ 2

razvoj in stanje
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baza podjetij
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Avtor: Irena Jenko
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2.6 Osnovni teoretični koncept proučevanja podjetništva v občini Cerklje
Z raziskovanjem podjetništva so kot z znanstveno disciplino prvi pričeli ekonomisti, vendar
opredelitev in raziskovanje vseh dimenzij podjetništva ni mogoče, ne da bi se oprli tudi na
druge znanstvene discipline, ki pomagajo pojasnjevati podjetništvo in njegovo vlogo v
gospodarstvu države, regije ali lokalne skupnosti (Vidic, Vadnjal, Knez, 2008). Tu je svoje
mesto našla tudi ekonomska geografija, ki proučuje vzroke in procese prostorske razmestitve
proizvodnje, menjave in potrošnje dobrin (Lorber, 2013).
V okviru ekonomske geografije se je v 90. letih 20. stoletja oblikoval institucionalni pristop, ki
razlike v gospodarskem ravnanju razlaga z razlikami v delovanju institucij (Martin, 2000;
Kušar, 2010). V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1998) je pojem institucija definiran
kot: »javna, organizirana skupnost ljudi za opravljanje kake dejavnosti ali ustanova« in »z
zakonom ali normami nastala ustaljena oblika odnosov med ljudmi«. Izraz institucija torej
lahko pomeni organizacijo ali način uravnavanja odnosov med ljudmi (Kušar, 2010).
Institucije, ki uravnavajo odnose med ljudmi, lahko delimo na formalne in neformalne. Med
formalne institucije prištevamo pravno določena pravila, konvencije, zakone in norme, med
neformalne institucije pa štejemo vrednote, kodekse, prepričanja, norme in mišljenja.
Geografija poleg vpliva formalnih in neformalnih institucij proučuje tudi vlogo institucij kot
organizacij (predvsem tistih, ki intenzivno podpirajo in spodbujajo regionalni gospodarski
razvoj: regionalne razvojne agencije, poslovne organizacije in lokalne oblasti) (Kušar, 2008).
Institucionalni pristop v ekonomski geografiji v ospredje postavlja vlogo institucij pri razvoju
gospodarstva in lociranju podjetij (Kušar, 2010). Izbira lokacije pomembno vpliva na uspešno
delovanje podjetja. Kljub izvrstni poslovni ideji se lahko ob napačni izbiri lokacije zgodi, da
posel ne bo uspešen (Borštnik, 2012). Izbira lokacije je seveda tesno povezana z dejavnostjo,
s katero se podjetnik ukvarja, saj so določene dejavnosti lahko uspešne že zaradi velike
frekvence mimoidočih (npr. trgovina, lokal, pekarna ipd.), medtem ko za druge dejavnosti ta
dejavnik ne igra nobene vloge. Podjetnik mora pri izbiri lokacije zato upoštevati in raziskati
različne lokacijske dejavnike, ki bodo dolgoročno vplivali na uspešno poslovanje podjetja
(Leban, Jelovčan, 2010).
Izbiranje lokacije Murray, Dowell in Mayes (1999) opisujejo tudi kot igro med posameznimi
podjetji, državami oziroma lokalnimi skupnostmi, ki se potegujejo za investicije na njihovem
območju. Države in posamezne lokalne oblasti si prizadevajo privabiti investitorje z
oblikovanjem podjetjem naklonjenih davčnih paketov in davčnimi olajšavami ter z
zagotovitvijo visokega nivoja javnih storitev, ustrezne infrastrukture ali z zagotovitvijo
primernega zemljišča (Kušar, 2007). Podjetja primerjajo potrebe in zahteve podjetja z
lastnostmi posameznega območja in se na koncu odločijo za lokacijo z največ prednostmi in
najmanj pomanjkljivostmi (Murray, Dowell, Mayes, 1999).
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Geografsko proučevanje lokacijskih dejavnikov sega v 19. stoletje in temelji na lokacijskih
teorijah, ki razmestitev proizvodnih dejavnosti razlagajo na podlagi vloge specifičnih
dejavnikov, ki spodbujajo ali zavirajo lociranje proizvodnih dejavnosti (Vrišer, 2000; Kušar,
2008). Ekonomska geografija torej razlaga predvsem lokacijo proizvodnih dejavnosti.
V preteklosti je veljalo, da so za lociranje proizvodnih podjetij potrebni »trdi« lokacijski
dejavniki (surovine, energija, delovna sila, tržišče, transport), od 80. let 20. st. dalje pa se
med pomembne ali celo odločilne dejavnike uvrščajo »mehki« lokacijski dejavniki, ki
poudarjajo okoljske in prostorske ter institucionalne lastnosti prostora (kakovost bivanjskega
in delovnega okolja, ustrezna gostota organizacij ter formalne in neformalne institucije)
(Kušar, 2010; Maier in Beck, 2000). Pomembna je tudi prostorska raven, na kateri delujejo
posamezni lokacijski dejavniki. Najpomembnejši lokacijski dejavniki na posamezni prostorski
ravni so (Kušar, 2008):





na globalni ravni: delovna sila, finančni kapital in človeški kapital;
na državni ravni: delovna sila, gospodarsko okolje, finančne spodbude, človeški
kapital;
na regionalni ravni: človeški kapital, socialni kapital, kakovost okolja, storitve,
privlačnost prostora;
na lokalni ravni: cena zemljišč, komunalna opremljenost, finančne spodbude, tržišče,
aglomeracije, socialni kapital.

Kušar (2008) v svoji raziskavi proučuje lokacijske teorije in lokacijske dejavnike ter na podlagi
izsledkov najpomembnejše lokacijske dejavnike, ki vplivajo na lokacijo proizvodnih
dejavnosti deli v tri temeljne skupine:





klasični lokacijski dejavniki, ki so še vedno predpogoj za uspešen gospodarski razvoj;
mehki lokacijski dejavniki, ki poudarjajo kakovostno razsežnost gospodarstva in
vključujejo tudi neekonomske dejavnike, ki močno vplivajo na uspešnost sodobnega
gospodarstva;
institucionalni lokacijski dejavniki, ki sicer prav tako sodijo med mehke lokacijske
dejavnike, a vključujejo formalne in neformalne dejavnike. Formalni institucionalni
dejavnik predstavlja formalno planiranje, kamor se prišteva sektorsko, regionalno in
prostorsko planiranje na vseh prostorskih ravneh. Neformalni institucionalni dejavnik
predstavljajo vrednote, norme in kode, ki so zelo pomembne pri razumevanju
prostorskih posledic gospodarjenja.
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Slika 2: Najpomembnejši lokacijski dejavniki, ki vplivajo na lokacijo proizvodnih dejavnosti

Vir podatkov: Kušar, 2008.
Posamezni lokacijski dejavnik lahko pozitivno vpliva na privlačnost lokacije oziroma spodbuja
lociranje podjetja na določeni lokaciji. Številne analize lokacijskih dejavnikov se ukvarjajo s
pomenom posameznih lokacijskih dejavnikov in njihovim vplivom na nastanek in lociranje
podjetja. Lokacijski dejavniki pa lahko tudi negativno vplivajo na privlačnost lokacije oziroma
zavirajo lociranje podjetja ali lahko privedejo celo do odhoda podjetja. Po določenem času se
v podjetju lahko pojavi potreba po spremembi lokacije, do katere lahko privede sprememba
zunanjih dejavnikov (npr. sprememba cen proizvodnih sredstev) ali sprememba notranjih
dejavnikov (npr. razširitev proizvodnje, uvajanje novih procesov). Ko podjetje išče novo
lokacijo, ki bo dobičkonosnejša od prejšnje, govorimo o faktorjih potiska (»push faktorji«)
oziroma o faktorjih vleke (»pull faktorji«). »Push faktorji« so tisti dejavniki, zaradi katerih se
podjetje želi preseliti, »pull faktorji« pa dejavniki, ki privlačijo podjetje na novo lokacijo
(Kušar, 2007). Na lociranje podjetij v občini Cerklje je vplivalo večje število lokacijskih
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dejavnikov, zato bodo izpostavljeni zgolj najpomembnejši. Na podlagi zbranih podatkov iz
literature in posvetovanja z upravnim odborom Društva obrtnikov in podjetnikov je bilo
izbranih 15 lokacijskih dejavnikov, ki lahko pomembneje vplivajo na lociranje podjetij v
občini: surovine, delovna sila, prometna infrastruktura in lega, kapital, trg oziroma
povpraševanje po izdelkih in storitvah, tradicija oziroma družinsko podjetje, komunalna
opremljenost, informacijska in komunikacijska infrastruktura, kakovost življenja v občini,
finančne in davčne spodbude, razpoložljivo zemljišče, prostor, naklonjenost občine
podjetništvu, miselnost prebivalstva v občini, bližina sorodnih podjetij in bližina nesorodnih
podjetij.
Vloga posameznih izbranih lokacijskih dejavnikov se odraža skozi glavne komponente
ustvarjalnega okolja in ključne endogene razvojne potenciale občine Cerklje za razvoj
podjetništva in obrti. Institucionalni pristop je namreč močno vplival tudi na oblikovanje
novih endogenih modelov razvoja, temelječih na gradnji institucionalne baze, mreženju,
spodbujanju podjetništva ter učenju in tehnoloških inovacijah (Pike in sod., 2006; Cumbers in
sod., 2003; cv: Kušar, 2008). Slednji elementi sodijo med geografske razvojne dejavnike, ki jih
spodbujajo različne oblike ustvarjalnosti človekove aktivnosti (Ravbar, Bole, 2007). V tem
kontekstu se med geografsko literaturo pojavlja izraz ustvarjalno okolje, ki ga lahko
opredelimo kot kompleksno omrežje socialnih odnosov na geografsko omejenem območju,
ki pogosto določajo imidž in specifično notranjo predstavo določenega območja. Ti odnosi
ustvarjajo občutek pripadnosti, ki s pomočjo sinergijskega in kolektivnega učnega procesa
povečuje lokalno inovacijsko sposobnost (Stahl, 2002; cv: Ravbar, Bole, 2007). V nastanek
ustvarjalnega okolja vodi družbeni oziroma socialni kapital ob hkratnem spodbujanju inovacij
in mreženju (grozdenju) podjetij. Koncept ustvarjalnega okolja sloni na temeljnih dejavnikih
endogene regionalne gospodarske rasti, kjer je bistveni poudarek na mrežnem povezovanju,
družbenem in človeškem kapitalu, inovacijah in neprestanemu učenju (Ravbar, Bole, 2007).
Ustvarjalno okolje je tako odraz lokalnih posebnosti, ki se razvije v daljšem časovnem
obdobju in ga ni mogoče prenašati iz enega območja na drugega (Rosch, 2000). Obseg
ustvarjalnega okolja je določen s skupno pripadnostjo in homogenim vedenjem, kjer različni
akterji stremijo k skupnim ciljem, tesno navezanim na razvoj lokalnega območja. Sodelovanje
med akterji vodi v učinkovito rabo regionalnih ali lokalnih virov in ohranja visoko sposobnost
učenja ter posledično omogoča hiter odziv na spremenjene razmere in visoko stopnjo
inovativnosti (Fromhold-Eisebith, 1995; Maier, 2004).
Temeljni predpogoj za trajni regionalni in lokalni razvoj je torej optimalna raba lokalnih
(endogenih) naravnih, prebivalstvenih in ustvarjenih virov. Endogeni razvoj je opredeljen kot
specifična oblika gospodarskega razvoja, ki temelji na virih določenega območja (Jacques,
2006). Potočnik Slavič (2010) v svoji raziskavi vrednoti endogeni razvojni potencial podeželja
preko analize sedanje rabe in zalog različnih vrst endogenega kapitala ter s proučevanjem
regionalnih gospodarskih krogov. Kapital loči na stvarni kapital (fizični, naravni, gospodarski,
delno človeški) in nestvarni kapital (socialni, organizacijski, kulturni, okoljski, delno človeški).
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Spodbujanje novih gospodarskih dejavnosti, ki lahko določeni pokrajini prinesejo blaginjo,
dosežemo s prepletanjem gospodarskih dejavnosti, zaradi katerih se kopiči tehnično in drugo
znanje, kapital, razvija pa se tudi infrastruktura (Pavlin, 2007). Filipič (1997) med dejavnike, ki
pomembno vplivajo na razvoj določenega prostora, poleg človeških virov in naravnega
bogastva uvršča tudi infrastrukturni potencial, prostorski potencial in geografski položaj
(Filipič, 1997; cv: Visenjak, 2002). Samuelson in Nordhaus (2002) navajata štiri bistvene
dejavnike gospodarske rasti: človeški viri (ponudba dela, izobrazba, disciplina), naravni viri
(zemlja, minerali, goriva, kakovost okolja), kapital (stroji, tovarna, infrastruktura) in
tehnologijo (znanost, inženirstvo, podjetništvo).
Proučevanje razvojnih možnosti preko proučevanja podjetniškega podpornega okolja, vloge
lokacijskih dejavnikov, razvitosti ustvarjalnega okolja in endogenih razvojnih potencialov
občine Cerklje na področju podjetništva in obrti je ključnega pomena pri načrtovanju
razvojnih projektov in njihovi realizaciji. Ti omogočajo doseganje hitrejšega in trajnostnega
gospodarskega razvoja območja, povečanje konkurenčnosti celotnega območja in
posameznih podjetij ter doseganje lokalnih, regionalnih in nacionalnih ciljev razvojnih politik.

2.7 Sistem kazalnikov za merjenje gospodarske moči
S sistemom izbranih kazalnikov gospodarske moči želimo prikazati pozicioniranje
gospodarske moči samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb na regionalni in nacionalni
ravni. Kazalnike, ki merijo gospodarsko moč posameznega podjetja, občine, regije ali države,
AJPES deli v pet glavnih skupin (Pojasnila za …, 2016):







kazalniki investiranja: omogočajo presojo ugodnosti sestave sredstev podjetja;
kazalniki financiranja: omogočajo presojo ustreznosti virov financiranja;
kazalniki plačilne sposobnosti: kažejo na sposobnost podjetja, da ob roku zapadlosti
poravna svoje obveznosti;
kazalniki gospodarnosti: prikazujejo poslovno uspešnost podjetja;
kazalniki donosnosti: opredeljujejo produktivno moč podjetja;
kazalniki produktivnosti in dohodkovnosti: merijo razmerje med količinsko izraženimi
učinki in količinami prvin poslovnega procesa, ki so bile uporabljene

Nabor kazalnikov, ki prikazujejo gospodarsko moč oziroma uspešnost podjetij je obsežen,
zato smo se odločili primerjati le nekaj izbranih najpomembnejših kazalnikov, ki omogočajo
prikaz podjetniške aktivnosti in primerjanje uspešnosti poslovanja podjetij ter produktivnosti
podjetij na različnih prostorskih ravneh. V tabeli spodaj je prikazan izbor kazalnikov, način
izračuna posameznega kazalnika, enota proučevanja pri posameznem kazalniku in
obrazložitev kazalnika.
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Tabela 2: Sistem kazalnikov za opredelitev gospodarske moči podjetnikov v občini Cerklje
KAZALNIK

IZRAČUN VREDNOSTI
KAZALNIKA

ENOTA
PROUČEVANJA

Gostota podjetij

Število podjetij/število
prebivalcev*1000

GD in SP

Število
zaposlenih na
podjetje

Število zaposlenih/število
podjetij

GD in SP

Prihodki na
zaposlenega

Skupni prihodki/število
zaposlenih

GD in SP

Odhodki na
zaposlenega

Skupni odhodki/število
zaposlenih

GD in SP

Neto dodana
vrednost na
zaposlenega

Neto dodana
vrednost/število zaposlenih

GD in SP

Neto celotni
dobiček na
zaposlenega

Neto celotni
dobiček/število zaposlenih

GD

Neto
podjetnikov
dohodek na
zaposlenega

Neto podjetnikov
dohodek/število zaposlenih

SP

Neto čisti
dobiček na
zaposlenega

Neto čisti dobiček/število
zaposlenih

GD

Celotna
gospodarnost

Skupni prihodki/skupni
odhodki

GD in SP

OBRAZLOŽITEV KAZALNIKA

Osnovni kazalnik, ki nam prikaže
podjetniško aktivnost
obravnavanega območja.
Prikazuje povprečno število
zaposlenih na podjetje na
obravnavanem območju.
Pove nam višino skupnih
prihodkov na zaposlenega v
opazovanem letu. Kazalnik
nakazuje na produktivnost dela
v podjetjih.
Prikazuje višino skupnih
odhodkov na zaposlenega v
opazovanem letu. Dodan je z
namenom lažje utemeljitve
rezultatov kazalnika celotne
gospodarnosti.
Je temeljno merilo gospodarske
aktivnosti in uspeha. Predstavlja
novoustvarjeno vrednost na
zaposlenega.
Prikazuje pozitivno razliko med
prihodki in dohodki na
zaposlenega za gospodarske
družbe
Prikazuje pozitivno razliko med
prihodki in odhodki na
zaposlenega za samostojne
podjetnike.
Prikazuje pozitivno razliko med
čistim dobičkom in čisto izgubo
na zaposlenega za gospodarske
družbe.
Prikazuje razmerje med
skupnimi prihodki in skupnimi
dohodki. Ta kazalnik najbolje
odraža razkorak med
doseženimi prihodki in
prikazanimi odhodki.

Vir podatkov: Pojasnila za …, 2016.
*GD = gospodarska družba, SP = samostojni podjetnik
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3 RAZVOJ IN STANJE PODJETNIŠTVA IN OBRTI OD ZAČETKOV DO DANES
3.1 Starejša zgodovina podjetništva in obrti
Najstarejša odkritja, ki pričajo o bivanju in rokodelski dejavnosti človeka na območju občine
Cerklje, segajo v obdobje starejše kamene dobe (paleolitik). Arheologi so na terasah pod
cerkvijo sv. Štefana našli kamnite odbitke in odkruške ter tudi že dokončane izdelke iz
različnih kamenin (klina trikotnega prereza, rezilo, klinica, sveder …). Iz obdobja neolitika so
na istem območju odkrili ostanke neolitske keramike in več neolitskih puščičnih konic med
Lužami in Velesovim. V času zasedbe rimskega imperija sta na ozemlju današnje občine
Cerklje zanesljivo obstajali vsaj dve rimski naselji: Šmartno in Lahovče. V Lahovčah so okrog
leta 1890 odkrili iz rimske opeke zidano napravo za kurjavo, ki naj bi bila lončarska peč,
namenjena žganju gline. To pomembnejše najdišče nakazuje na razvoj obrti že v času rimske
zasedbe cerkljanskega območja. Zgodovinar Simon Rutar je že takrat pisal, da se ljudje z
lončarstvom ukvarjajo tam, kjer so živeli že prazgodovinski in rimski lončarji in kot primer
takega kraja navedel Lahovče (Močnik, 2004).
Najstarejši zapisi o podjetništvu na območju Cerkelj segajo v leto 1585, ko je kokrška
rudarska družba, ki so jo večinoma upravljali kranjski meščani, pridobila dovoljenje za iskanje
železove rude pod Štefanjo goro na posesti velesovskega samostana. Rudo so našli in ko so
jo hoteli začeti izkoriščati, je izdano odločbo vlada v Gradcu na zahtevo velesovske prednice
Marjete Maloprav preklicala (Močnik, 2007).
Na tem območju je v srednjem veku živelo predvsem kmečko prebivalstvo. V 11. stoletju je
kmetijstvo doživelo velik napredek, razvijala se je tudi kmečka obrt. Obrt na podeželju se je
razvijala po svojih pravilih, drugače kot v mestih, kjer so za obrtnike veljala cehovska pravila.
Kmetje, ki so imeli premalo zemlje za preživetje in prebivalstvo brez zemlje (bajtarji in
kajžarji), so iskali alternativne vire zaslužka in tako razvijali domače obrti, kot so lončarstvo,
sodarstvo, vrvarstvo, vrečarstvo in podobno. Izdelovali so predmete za gospodo in velike
kmete. Izdelke so prodajali ali jih menjali s kmeti za hrano. Tovrstne obrti niso preganjali niti
meščani niti fevdalni gospodje.
Podeželska trgovina, ki je bila v tem času izjemno pomembna, se je razvijala neodvisno od
mestne. Druga drugi sta v začetku novega veka predstavljali resno konkurenco. Kmečka
trgovina se je odvijala ob verskih praznikih v posamezni vasi, predvsem na sejmih na dan
godu zavetnika vaške cerkve, ko se je zbralo veliko ljudi tudi iz sosednji krajev. V začetku so
bili sejmi organizirani v vsakem naselju enkrat letno, kasneje pa so večja naselja pridobila
pravico organiziranja sejma večkrat na leto, v manjših naseljih pa so sejemske navade
opustili. Uradni tržni dan v Cerkljah je bil štirikrat na leto: na dan sv. Antona Puščavnika (17.
prosinca), na cvetni petek, na dan sv. Roka (16. velikega travna) in na dan sv. Uršule (21.
vinotoka) (Močnik, 2004; Močnik, 2007).
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Pomemben gospodarski dejavnik je na območju Cerkelj predstavljala tudi živinoreja,
predvsem govedoreja. O močnem razvoju konjereje in trgovanju s konji je pisal že Valvasor.
Po njegovih besedah naj bi tu vzrejali izborne konje in jih prodajali v Italijo ter v druge dežele
razvažali konjske plahte, pregrinjala, odeje in podobno (Močnik, 2004).
V začetku novega veka se je zaradi zadostne količine lanene preje in volne v Cerkljah močno
razvilo tudi tkalstvo. Vsi, tako kajžarji kot gruntarji, a predvsem ženske, so v zimskem času
predli, tkali in pletli. Moški so pogosteje izdelovali različna kmečka orodja, metle, rete ter
pletli košare in koše (Močnik, 2004; Močnik, 2007; Žargaj, 2010).
Poleg obrtnikov so se nekateri kmetje poleg kmetijstva ukvarjali z različnimi dejavnostmi, kot
so apnarstvo, vozarstvo, gozdarstvo … (Žargaj, 2010). Oglarji so pripravljali ogleje za kovače,
krojače, šivilje pa tudi za gospodinje, ki so takrat likalnike še ogrevale z ogljem. Apnenice, v
katerih so žgali apno, so se nahajale ob cesti med Gradom in gondolsko postajo za Krvavec
(Kuhar, 1979). Močnejši kmetje, ki so lahko vzdrževali več parov konj in za vsak par
posebnega hlapca, so se poleg kmetijske dejavnosti ukvarjali tudi z vozarstvom. Vse do
poletja 1857, ko je bila do Trsta zgrajena železnica, so prevažali iz Trsta v notranjost, celo do
Gradca in še dlje (Močnik, 2007).
Ohranjene stavbe iz 17. stoletja kažejo na to, da so v tistih časih tudi v naših krajih delovali
gradbeni mojstri, verjetno pa tudi že prej. Prvi znani zidar je bil Valentin Ravnikar, oče
znamenitega Matevža Ravnikarja. Drugi bolj znani zidar Matevž Medved je pozidal številne
zasebne in javne stavbe, med drugim zadnje nadstropje zvonika kranjske mestne cerkve in
kupolo ljubljanske stolnice (Močnik, 2007). Posebno obrt je vodila družina Janežič iz Zaloga,
ki se je ukvarjala z rezbarstvom (avtorji oltarjev v cerkvi sv. Janeza Krstnika na Zgornjem
Brniku) (Žargaj, 2010).
Znamenita dejavnost, ki je bila poznana po celi Gorenjski, je bila peka velesovskih prest.
Recept za slano, trdo in hrustljavo pecivo z dolgim rokom uporabe v obliki osmice naj bi po
ljudskem izročilu prinesle nune z Dunaja. Pecivo so nune že okrog leta 1700 v
dominikanskem samostanu v Adergasu pekle za lastno uporabo in za romarje, kot priboljšek.
Nune so preste pekle in kuhale, saj naj bi s kuhanjem preste dobile tudi lesk. Ženske iz vasi, ki
so pomagale v kuhinji samostana, so nato znanje prenesle v svoje domove in tako je
prestarstvo postalo domača obrt. Nadzor nad peko je imel gospodar ali gospodinja. Preste so
pekli podnevi in ponoči, tako so na dan opravili do 12 pek, največkrat od 8 do 10 pek. V eni
peki, kar pomeni celoten postopek od zamesitve testa do pečenja, so spekli okrog 700 do
800 prest. Preste so po vaseh raznašali nosači, ki so jim pravili “trógarjə”. Raznašali so jih do
Jezerskega, Jesenic in celo v Ljubljano. Nosači so preste kupili. Za en goldinar so dobili 70
prest in običajno še 10 prest zastonj, kar je predstavljalo njihov zaslužek. Močni moški so
nosili koše s 320 prestami (za 4 goldinarje) ali celo 400 prestami (za 5 goldinarjev). V
Adergasu je bilo prestarstvo 130 let dobro razvita domača obrt, ki je močno vplivala na
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gospodarski razvoj kraja. S prvo svetovno vojno je dejavnost zamrla zaradi pomanjkanja
primerne pšenične moke. V bivši Jugoslaviji so v Adergasu pekli preste le še pri Vodniku in pri
Viršku. Od prve svetovne vojne naprej tradicijo peke prest po adergaškem receptu nadaljuje
pekarna Jagodic v Vodicah (Močnik, 2007; Zgodovina občine Cerklje, 2016; Žargaj, 2010;
Zgodovina – Vodiške preste, 2016).
Prelomnica v podeželski obrti je začetek 19. stoletja, ko je francoska oblast odpravila
cehovsko ureditev in vpeljala obrtno prostost, ki se je ohranila tudi po koncu francoske
okupacije. Vaški mojstri so postali uradno enakopravni mestnim. Nekatere obrti so v 19.
stoletju zaradi izboljšanja prometnih povezav in industrijske proizvodnje propadle.
Predvsem tkalstvo ni bilo več niti s ceno niti s količino sposobno konkurirati tovarnam
(Močnik, 2007). Druge obrti so doživele razvoj, predvsem tiste, ki so bile navezane na
kmetijstvo in gradbeništvo. Poleg zidarjev so bili pomembni tudi drugi obrtniki, ki so se
ukvarjali z gradbeno dejavnostjo: mizarji, zidarji, tesarji, pečarji, kleparji in steklarji. Znani
izdelovalec strešnikov je bil Zmrzlikarjev oče iz Zgornjega Brnika (Žargaj, 2010). Precej je bilo
tesarjev, ki so bili poleg zidarjev najbolj iskani ob gradnji. Izdelovali so lesene strope hiš in
ostrešja. Na leto je lahko en tesar s pomočnikom prevzel gradnjo največ dveh hiš. Poleg hiš
so imeli veliko dela pri gradnji kozolcev (Kuhar, 1979).
Pomembni obrtniki so bili tudi sodarji in kolarji. S kolarstvom (izdelovanje vozov in drugih
lesenih orodij in pripomočkov) so se ukvarjali v Adergasu Pr´ Blejc (Žargaj, 2010).
Krojači, čevljarji in šivilje so po končanem šolanju odšli v fremd: pomočniško dobro so
morali, preden so postali mojstri, pridelati v sosednjih deželah (Koroška, Štajerska, Tirolska).
Tudi kasneje niso delali v domači delavnici, temveč so hodili v štéro, kar pomeni, da so delali
po domovih, pri družinah, ki jih je najela, dokler niso oblekli ali obuli vse družine, nato so
odšli drugam. Tam so tudi jedli, kar je bilo včasih velikega pomena. S čevljarstvom so se
ukvarjali v Poženiku, v Češnjevku Pri Mežnarju, s šiviljstvom pa v Češnjevku Pri Markovi Ani
(Močnik, 2007; Žargaj, 2010).
V začetku prejšnjega stoletja sta bila močno razvita tudi mlinarstvo in žagarstvo ob potokih
Reka in Pšata. Mlini so stali ob močnejših potokih, da so lahko izkoriščali vodno silo za pogon
mlinskih kamnov. Na Reki je bilo v tistem času 17 mlinov in 10 žag ter na Pšati 10 mlinov in 4
žage (Kalinšek, 2004; Žargaj, 2010). Tudi kovači in kolarji, ki so rabili pogonsko energijo, so
prav tako svoje delavnice postavili ob vodotokih (Žargaj, 2010). Kovači so potrebovali vodno
silo za pogon mehanskih kladiv in mehov za podpih kovaškega oglja. Znan kovač je bil v
Poženiku pri Slosarju, kjer so najbolj pogosto podkovali konje, delali pa so tudi »klamfe«,
kovali vozove in s »šinami« obdajali lesena kolesa, da niso razpadla. Z napredkom in z
razvojem mehanizacije ni bilo potrebe po konjskih močeh, zato je dejavnost zamrla. Pri
Globočniku v Cerkljah se je ohranila do danes (Kuhar, 1979; Žargaj, 2010).
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Lavrenčič (1890) navaja, da je lep dobiček konec 19. stoletja prinašala vzreja prašičev. Dobro
je bilo razvito tudi sadjarstvo. Sadje so prodajali v Ljubljani in tudi širše, celo v nemške
dežele. V njegovem času je bilo v občini: 27 mlinarjev, 14 žagarjev, 2 usnjarja, 1 klobučar, 1
konjederec, 1 mesar, 1 sedlar, 15 mizarjev, 8 kovačev, 26 čevljarjev, 14 krojačev, 1 sodar, 21
zidarjev, 22 tesarjev, 24 tkalcev, 21 gostincev in 2 večja trgovca (manjših je bilo več).
V preteklosti je na cerkljanskem območju delovalo veliko gostiln in več trgovin. V poznih 70.
letih prejšnjega stoletja so na območju Cerkelj delovale naslednje trgovine: v blagovnici
Živila, prodajalna Krvavec, trgovsko podjetje Tobak je imelo prodajalno s časopisi in
spominki, bogato založena prodajalna v lasti Gorenjske kmetijske zadruge, v Velesovem je
bila v tistem času trgovina v gasilskem domu, v Zalogu, Lahovčah in na Zgornjem Brniku pa je
imelo svoje prodajalne veletrgovsko podjetje Živila Kranj (Kuhar, 1979). V Cerkljah je bilo
pred drugo svetovno vojno odprtih tudi več gostiln: v Cerkljah Pri Kernu, Pri Grašču, Pri
Ambružu, Pri Petrovc in Pri Jančetu, gostilna Andreja Vavkna, kjer so se zbirali izobraženci, v
Velesovem pri Sajovcu, v Adergasu pri Muhovcu, na Šentruški gori pri Haluparju in na
Flegariji, v Poženiku pri Žumru, v Šmartnem pri Milharju in v Lahovčah pri Štruklju. Nekatere
gostilne so se po 2. svetovni vojni zaprle, nekatere so se ohranile in druge na novo odprle: v
Cerkljah pri Kernu, pri Češnarju, pri Sajovcu ter bife v blagovnici Živila, v Adergasu pri
Kuharju, v Dvorjah pri Bavantu, v Gradu Na vasi in Pod Krvavcem, v Zalogu Pri Recku, v
Lahovčah pri Zajcu, na Zgornjem Brniku Pri Cilki in ena najstarejših gostiln na cerkljanskem
območju na Spodnjem Brniku pri Čopu (Kuhar, 1979; Žargaj, 2010).
V Češnjevku je svojo obrt izdelovanja opeke iz gline pričel Gašpečkov Jože okrog leta 1910.
Skupaj z Jožetom Gašpircem in Štempiharjevim Jožetom so glino ročno izkopavali in jo
oblikovali v opeko vse do 2 sv. vojne, nato pa so dejavnost opustili. Po vojni, okrog leta 1945,
je na tem mestu nastala opekarna, kjer so izdelovali opeke do leta 1980. Obnovili so peč,
sušilnice in stavbo, ki stoji še danes. Kasneje je podjetje Creina v prostorih bivše opekarne
izdelovalo kmetijske stroje. Nekaj časa je bilo nato območje v lasti podjetja Piroterm. Kasneje
ga je odkupila družba A1 d. d. Na nasprotni strani območja opekarne je bil v preteklosti
glinokop, kjer je Gašperčkov Jože pričel z izkopavanjem gline na svojem ozemlju, danes pa
sta tam dva umetna ribnika (Žargaj, 2010).
V Poženiku Pri Flegarjevi Rozi sta v peči v črni kuhinji mama in Roza pekli medene pekovske
izdelke različnih oblik, ki sta jih na koncu še okrasili. Po teh izdelkih je bilo veliko
povpraševanje. Mama je dobila celo diplomo za izdelke iz medu z Dunaja. Družina se je pred
1 sv. vojno preselila iz Železnikov, od kjer sta prinesli znanje (Žargaj, 2010).
Po prvi svetovni vojni je bila ustanovljena premogovniška družba po delničarskem sistemu
(lastniki so bili trgovci in obrtniki), ki je izkopavala premog pri naselju Šmartno. Premog je bil
po kakovosti primerljiv s trboveljskim, raziskave o zalogi premoga v zemlji pa niso bile nikoli
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opravljene. Rudnik so kmalu zaprli, saj ga je zalivala voda, finančnih sredstev za nabavo
črpalk in drugih naprav pa ni bilo (Kuhar, 1979).
Območje občine Cerklje je bilo do 2. svetovne vojne torej predvsem kmečko, kljub temu pa
je tu delovalo več kot 30 obrti. Razlog za razmah obrtništva na tem območju najdemo v
takratnih slabših prometnih povezavah z mestnimi središči in odmaknjenosti območja od
mestnih središč. Nekatere obrti so se ohranile do danes (mizarstvo, kovaštvo, zidarstvo …),
veliko jih je propadlo, spet druge pa so se šele pojavile (avtomehanik, avtoklepar,
avtoličar …)(Žargaj, 2010; Kuhar, 1979).
Po drugi svetovni vojni je bila samostojna kmetijska in obrtna dejavnost ovirana. Oblast je
po sovjetskem vzoru vse želela kolektivizirati, zato je obrtništvo začelo pešati. Mladi so imeli
manj veselja do rokodelstva (Močnik, 2007). Jugoslovanska vlada si je prizadevala ustvariti
okolje, v katerem je gospodarsko in družbeno življenje načrtovano, pregledno in predvidljivo.
Posameznik naj bi se zasebnim gospodarskim koristim in pridobitniškemu duhu odpovedal v
dobro družbe. Podjetništvo so omejevali z nadzorovanjem velikosti podjetij, z omejevanjem
na področju poslovnih sredstev in s seznamom dovoljenih obrtnih aktivnosti (Bernard, 2006).
Zasebno podjetništvo je bilo omejeno na mikro podjetja oziroma na obrti z največ pet do
deset zaposlenimi (Malačič, 1995). Po razpadu Jugoslavije so številna državna podjetja
propadla, druga pa so začela opuščati programe in zmanjševati zaposlenost. V času tranzicije
je zato podjetništvo predstavljalo ključno rešitev gospodarske krize in najpomembnejši
dejavnik gospodarskega razvoja (Bernard, 2006). Pravi podjetniški razcvet se je pričel s
sprejetjem Zakona o razvoju malega gospodarstva (1991), ki je zagotavljal pomoč pri
ustanavljanju novih podjetij, določena sredstva financiranja, poenostavili so se tudi upravni
postopki (Pšeničny, 2000). Sledila je hitra rast števila novih podjetij. Mnoga podjetja so bila
registrirana »za vsak primer«, zaradi davčnih olajšav in drugih ugodnosti (Glas, Drnovšek,
1999).
Slika 3: Število novoustanovljenih podjetij v obdobju od leta 1989 do leta 1997 v občini
Cerklje
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Vir podatkov: AJPES, 2016a.
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Število novoustanovljenih podjetij v občini Cerklje je bilo v obdobju od 1989 do 1997 najvišje
v letu 1994. V obdobju od 1990 do 1994 je bilo skupaj ustanovljenih 210 podjetij, od tega jih
je 100 aktivnih še danes. Po letu 1994 je s sprejetjem Obrtnega zakona (1994) in Zakona o
gospodarskih družbah (1993) ustanavljanje podjetij postalo dražje in bolj zapleteno, zato je
število novoustanovljenih podjetij v drugi polovici devetdesetih let začelo upadati. Stanje
podjetništva po letu 1998, od kadar so na voljo natančnejši podatki, bo obravnavano v enem
izmed sledečih poglavij.

3.2 Poslovni subjekti v občini Cerklje
Tabela prikazuje podatke o številu poslovnih subjektov, vpisanih v Poslovnem registru
Slovenije po skupinah pravnoorganizacijskih oblik v občini Cerklje na dan 31. 12. za
posamezno leto. V občini Cerklje je bilo konec leta 2015 registriranih 739 poslovnih
subjektov. Število poslovnih subjektov se je od leta 2008 povečalo, največ na račun
povečanja števila samostojnih podjetnikov posameznikov.
Tabela 3: Število poslovnih subjektov v občini Cerklje

Leto

Skupaj

Gospodarske
družbe in
zadruge

2008
616
2009
647
2010
643
2011
661
2012
678
2013
703
2014
716
2015
739
Vir: AJPES, 2016a.

210
239
223
210
219
221
222
222

Samostojni
podjetniki
posamezniki

Pravne
osebe
javnega
prava

296
296
302
321
320
337
348
370

2
2
2
2
2
3
3
3

Nepridobitne
organizacije

Društva

17
18
19
19
20
22
26
28

54
54
59
61
62
66
64
64

Druge
fizične
osebe

37
38
38
48
55
54
53
52

V letu 2015 so približno polovico poslovnih subjektov (370 poslovnih subjektov) predstavljali
samostojni podjetniki, 30 % so predstavljale gospodarske družbe in zadruge (222
gospodarskih družb in zadrug), društva 8 %, druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane
oziroma s predpisom določene dejavnosti 7 %, nepridobitne organizacije 8 %, najmanj pa
pravne osebe javnega prava, ki so predstavljale manj kot 1 % poslovnih subjektov.

-

Gospodarske družbe in zadruge
Družba z omejeno odgovornostjo: v Cerkljah je bilo konec leta 2015 družb z omejeno
odgovornostjo 213.
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Delniška družba: delniške družbe v Cerkljah so Adria Airways tehnika, d. d., RTC
Krvavec, d. d. in Adria Airways, d. d. (AJPES, 2016a).
Gospodarsko interesno združenje: v Cerkljah je eno gospodarsko interesno združenje
SPOT GIZ, konzorcij za pospeševanje turizma (AJPES, 2016a).
Podružnica tujega podjetja: tuje podružnice v Cerkljah so Austrian Airlines,
Casualfood GmbH, Generalno predstavništvo Lufthanse Cargo AG in Turkish Airlines
inc. (AJPES, 2016a).
Zadruga: Kmetijska zadruga Cerklje je bila ustanovljena leta 1900. Na območju
sedanje kmetijske zadruge je leta 1959 delovalo šest zadrug, ki so se leta 1964
združile v Kmetijsko zadrugo Cerklje. Zadruga v sedanji obliki Kmetijska zadruga
Cerklje, z. o. o. se je dokončno oblikovala po priključitvi zadruge Komenda leta 2004
in zadruge Moravče 2006 (Zgodovina zadruge, 2016). Zadruga v Cerkljah je
pomembna organizacija v lokalnem okolju. Zaposluje lokalno prebivalstvo,
gospodarski učinki zadruge pa se vračajo nazaj v lokalno okolje, saj so bile vse
izvedene investicije postavljene na območju delovanja zadruge (Zadruga in njena …,
2016).
Pravne osebe javnega prava: v to skupino se v občini Cerklje uvrščajo Občina Cerklje
na Gorenjskem, Zavod za turizem Cerklje in Osnovna šola Davorina Jenka (AJPES,
2016a).
Društva: v občini Cerklje deluje 64 društev. Društvo, ki pomembno prispeva k
povezovanju obrtnikov v Cerkljah, je Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje, ki bo
podrobneje obravnavano v enem izmed posebnih poglavij.
Druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane oziroma s predpisom določene
dejavnosti: registrirana sobodajalca v občini Cerklje sta dva. Druge fizične osebe, ki
opravljajo registrirane dejavnosti v Cerkljah, so še: trije poklicni športniki, eden
evidentirani odvetnik, eden registrirani zobozdravnik, štirje registrirani samostojni
kulturni ustvarjalci, 38 nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji in dva proizvajalca
električne energije (AJPES, 2016a).
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava: število nepridobitnih
organizacij v občini Cerklje se povečuje. Med nepridobitne organizacije – pravne
osebe zasebnega prava v občini spadajo: 1 ustanova, 12 sindikatov, 8 zavodov, 1
agrarna, pašna in vaška skupnosti, 2 drugi skupnosti ter 4 verske skupnosti in
podobne verske organizacije (AJPES, 2016a).

Poslovni subjekti registrirani na letališču
Od vseh poslovnih subjektov v občini Cerklje so na letališču registrirani naslednji: 2 delniški
družbi, 4 podružnice tujega podjetja, 4 samostojni podjetniki, 32 družb z omejeno
odgovornostjo, 1 gospodarsko interesno združenje, 10 društev, 10 sindikatov (AJPES, 2016a).
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3.3 Gibanje števila podjetnikov med leti 1998 in 2015
Število podjetnikov se je od leta 1998 skorajda podvojilo. Leta 1998 je bilo skupno število
podjetnikov v Cerkljah 304, leta 2015 pa 591. Do leta 2005 je število podjetnikov rahlo
naraščalo, med leti 2005 in 2009 pa je zaradi ugodnih gospodarskih pogojev zaznati naglo
naraščanje (število podjetij v tem obdobju je naraslo za 175). Gospodarska kriza v letu 2009
je zagotovo vplivala na zmanjšanje števila podjetij v tem letu in posledično počasnejšo
nadaljnjo rast števila podjetnikov do leta 2015.
Slika 4: Število gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov v občini Cerklje
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Vir podatkov: AJPES, 2016b.

3.4 Gostota podjetij in prostorska razmestitev podjetij
Najvišja gostota podjetij je na Zgornjem Brniku (13 podjetij na 100 prebivalcev), kar je
posledica registracije podjetij, ki delujejo na območju letališča, pod naselje Zgornji Brnik. V
primeru, da ne upoštevamo podjetij, ki imajo sedež na letališču, gostota podjetij za Zgornji
Brnik znaša 7 podjetij na 100 prebivalcev. Najvišje vrednosti v vrstnem redu tako dosegajo
naselja Adergas, Poženik in Dvorje. Najnižja gostota podjetij (pod 4 podjetja na 100
prebivalcev) je v naseljih v hribovitem delu občine (Sveti Lenart, Stiška vas) ter na Pšati in v
Češnjevku. V naseljih Ravne, Viševca in Vrhovje podjetij ni.
Število podjetij je najvišje v naselju Cerklje na Gorenjskem, sledijo Zgornji Brnik, Dvorje in
Spodnji Brnik. Zgostitve števila podjetij so skladne z reliefno delitvijo občine na hriboviti in
nižinski del. Tako kot gostota podjetij je tudi absolutno število podjetij višje v naseljih v
nižinskem delu občine. Večje koncentracije podjetij so ob najpomembnejši cesti za notranjo
povezanost občine sever–jug, ki poteka od Spodnjega Brnika proti hribovskim vasem pod
Krvavcem.
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Slika 5: Gostota podjetij po naseljih v občini Cerklje
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Slika 6: Lokacije podjetij v občini Cerklje
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3.5 Gospodarska moč podjetnikov občine Cerklje
Za leto 2015 je v občini Cerklje letno poročilo predložilo 207 gospodarskih družb in 299
samostojnih podjetnikov posameznikov, skupaj 506 podjetij od 591 registriranih samostojnih
podjetnikov in gospodarskih družb. Analize v tem poglavju torej temeljijo na podatkih za 506
podjetij, ki so zavezana k oddaji letnega poročila.
3.5.1 Zaposlenost
Število zaposlenih v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih se je od leta 2008
do leta 2015 povečalo za 980 oziroma za 71 % glede na leto 2008, največ med letoma 2009
in 2010, ko se je število zaposlenih povečalo za 716 oziroma za 50 % glede na leto 2009. V
letih 2011 in 2012 je število zaposlenih nekoliko upadlo. Leta 2013 so družbe in samostojni
podjetniki znova dosegli enako število zaposlenih kot v letu 2010, v zadnjih dveh letih pa
število zaposlenih ponovno narašča.
Tabela 4: Število zaposlenih pri podjetnikih med letoma 2008 in 2015 v občini Cerklje
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Število
1390
1437
2153
2049
1973
2153
2283
2370
zaposlenih
Vir podatkov: AJPES, 2016c.
Število zaposlenih v gospodarskih družbah se je od leta 2008 povečalo za 93 %, največ med
letoma 2009 in 2010. Število zaposlenih pri samostojnih podjetnikih pa je od leta 2008 celo
upadlo za 15. Gospodarskih družb je skozi vsa leta manj kot samostojnih podjetnikov, kljub
temu pa gospodarske družbe zaposlujejo bistveno večji delež delavcev,ž kot samostojni
podjetniki. Na tem mestu je potrebno poudariti, da samostojni podjetniki kot lastniki in
nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih (Informacija o poslovanju …, 2016a).
Število samozaposlenih brez kmetov je bilo konec leta 2015 po podatkih SURS-a v občini
Cerklje 277 (SURS, 2015a). Slednji podatek vključuje tudi podjetja, ki niso vključena v
raziskavo (samozaposlen v kulturi ipd.), zato je naveden zgolj za pomoč pri ugotavljanju čim
bolj točnega števila zaposlenih pri podjetnikih. Skupaj z nosilci dejavnosti je torej v občini
Cerklje pri podjetnikih zaposlenih približno 2647 delavcev.
Družbe in samostojni podjetniki, ki so poslovali v letu 2015, so imeli skupno 2370 zaposlenih.
V letu 2015 je bilo v gospodarskih družbah zaposlenih 87 % vseh zaposlenih, pri samostojnih
podjetnikih pa le 13 % zaposlenih. V gospodarskih družbah je bilo zaposlenih 2061 delavcev,
3 % več kakor v letu 2014, pri samostojnih podjetnikih pa 309 delavcev, za 8 % več kakor v
letu 2014.
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Slika 7: Število zaposlenih v gospodarskih družbah in pri samostojnih podjetnikih po letih v
občini Cerklje
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Vir podatkov: AJPES, 2016c.
3.5.2 Podjetja po velikosti
V letu 2015 so v občini Cerklje mikro podjetja predstavljala 96,6 % podjetij, majhna podjetja
2,4 %, srednje velika podjetja 0,6 % in velika podjetja 0,4 %. Od 207 gospodarskih družb je
bilo 192 (92,8 %) mikro gospodarskih družb, 10 (4,8 %) majhnih gospodarskih družb, 3
(1,4 %) srednje velike gospodarske družbe in 2 (1 %) veliki gospodarski družbi. Od 299
samostojnih podjetnikov je bilo 297 (99,3 %) mikro samostojnih podjetnikov in 2 (0,7 %)
majhna samostojna podjetnika. Srednje velikih in velikih samostojnih podjetnikov v občini ni
bilo.
Tabela 5: Podjetja v občini Cerklje po velikosti
Mikro
Majhna
Gospodarske
192
10
družbe
Samostojni
297
2
podjetniki
Skupaj
489
12
Vir podatkov: AJPES, 2016a; AJPES, 2016b; AJPES, 2016c.

Srednja

Velika

3

2

/

/

3

2
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Velike enote: Aerodrom Ljubljana, d. o. o., Adria Airways, d. d.
Srednje enote: Adria Airways Tehnika, d. d., Kontrola zračnega prometa Slovenije, d. o. o.,
DHL Logistika, d. o. o.
Majhne enote: Solinair, d. o. o., Lagardere Travel Retail, d. o. o., Kuehne + Nagel,
d. o. o., Agility Logistics, d. o. o., UPS Adria (S) Ekspres, d. o. o., RTC Krvavec, d. d.,
Preša, d. o. o., Klas Metal, d. o. o., Kovinc, d. o. o., STELE TRANS, d. o. o., Martin Ambrož,
s. p., Gorenc – Igor Stare, s. p.
Vir: AJPES, 2016b.
Mikro in majhna podjetja predstavljajo največji delež podjetij v občini, kljub temu pa 56 %
oziroma 1326 delavcev zaposluje zgolj 5 srednjih in velikih gospodarskih družb, od tega so
23 % ali 546 delavcev zaposlovale srednje velike gospodarske družbe, 33 % ali 780 vseh
delavcev pa sta zaposlovali le dve gospodarski družbi. Vse srednje in velike družbe so
registrirane na območju letališča. Ostalih 500 mikro in majhnih podjetij je skupaj zaposlilo
44 % ali 1044 delavcev. Ob upoštevanju nosilcev dejavnosti pri samostojnih podjetnikih, ki
tukaj niso všteti, se delež zaposlenih v mikro in majhnih podjetjih nekoliko poveča. Število
delavcev zaposlenih v mikro in majhnih podjetjih je tako 1321 oziroma 50 %.
Slika 8: Število zaposlenih pri podjetnikih občine Cerklje glede na velikost podjetij
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Vir podatkov: AJPES, 2016a; AJPES, 2016c.
Veliki gospodarski družbi (Aerodrom Ljubljana in Adria Airways) sta poslovno leto zaključili s
1.505 tisoč evri neto čistega dobička, od tega je imelo podjetje Aerodrom Ljubljana 8.442
tisoč evrov čistega dobička, Adria Airways pa 6.937 tisoč evrov čiste izgube. Čisti prihodki od
prodaje velikih družb so predstavljali 39 % prihodkov vseh podjetij, čisti prihodki od prodaje
na tujih trgih pa 58 % prihodkov, ustvarjenih na tujih trgih vseh podjetij (AJPES, 2016b;
AJPES, 2016c).
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3.5.3 Podjetja po dejavnostih
Največ, kar 94 podjetnikov, se ukvarja s predelovalnimi dejavnostmi. Pomembnejša področja
so še promet in skladiščenje (75 podjetnikov), trgovina, vzdrževanje in popravila motornih
vozil (75 podjetnikov), gradbeništvo (67 podjetnikov) in strokovne, znanstvene in tehnične
dejavnosti (55 podjetnikov), gostinstvo (38 podjetnikov) in druge dejavnosti (28
podjetnikov).
Slika 9: Podjetja občine Cerklje po dejavnostih
R Kulturne, S Druge
razvedrilne in dejavnosti A Kmetijstvo in lov,
rekreacijske
gozdarstvo, ribištvo
5,5%
dejavnosti
2,2%
Q Zdravstvo in
2,4%
socialno varstvo
0,4%
P Izobraževanje
2,0%
N Druge raznovrstne
poslovne dejavnosti
2,9%
L Poslovanje z
nepremičninami
2,0%
K Finančne in
zavarovalniške
dejavnosti
0,2%

M Strokovne,
znanstvene in
tehnične dejavnosti
10,9%

C Predelovalne
dejavnosti
18,6%

F Gradbeništvo
13,2%
I Gostinstvo
7,5%

J Informacijske in
komunikacijske
dejavnosti
1,8%

H Promet in
skladiščenje
14,8%

D Oskrba z električno
energijo, plinom in
paro
0,6%

E Oskrba z vodo,
ravnanje z odplakami
in odpadki, saniranje
okolja
0,2%

G Trgovina,
vzdrževanje in
popravila motornih
vozil
14,8%

Vir podatkov: AJPES, 2016c.
Z ostalimi dejavnostmi se ukvarja manj kot 5 % podjetnikov v Cerkljah, zato so nekateri
pomembnejši podatki o poslovanju podjetij v letu 2015 po dejavnostih prikazani le za
najpogostejša področja dejavnosti.
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Slika 10: Glavni podatki po pomembnejših področjih dejavnosti podjetnikov občine Cerklje
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Vir podatkov: AJPES, 2016c.
Najpomembnejše področje po številu zaposlenih in po prihodkih je bilo v letu 2015 področje
prometa in skladiščenja. V dejavnosti prometa in skladiščenja je bilo zaposlenih 1404
oziroma 59,2 % delavcev, ki so ustvarili 73,5 % vseh prihodkov podjetnikov. Pomembnejše je
tudi področje predelovalne dejavnosti, kjer je bilo zaposlenih 20,7 % delavcev, ki so ustvarili
12,5 % vseh prihodkov podjetnikov.
Kažejo se nekatera razhajanja med glavnimi področji dejavnosti glede na organizacijsko
obliko. Pri samostojnih podjetnikih je najpomembnejše področje po številu zaposlenih in po
prihodkih področje predelovalne dejavnosti, kjer je pri 63 samostojnih podjetnikih
zaposlenih 125 delavcev, ki so ustvarili 36,4 % vseh prihodkov samostojnih podjetnikov. Po
vrstnem redu sledijo še dejavnosti gradbeništva, prometa in skladiščenja, gostinstvo in
trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil. Neto podjetnikov dohodek so izkazala vsa
področja dejavnosti, z izjemo dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki in
saniranje okolja. Največji neto podjetnikov dohodek sta imeli področji predelovalne
dejavnosti (39,8 %) in gradbeništva (17,2 %). Pri gospodarskih družbah je visoko v ospredju
področje prometa in skladiščenja, kjer je bilo v 47 gospodarskih družbah zaposlenih 1361
delavcev, ki so ustvarili 78,6 % prihodkov gospodarskih družb. Na visok delež podjetij v tej
dejavnosti zagotovo vpliva vključitev podjetij, ki so posredno ali neposredno povezana z
Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana. Ta dejavnost je pri gospodarskih družbah ustvarila 78,7
% čistih prihodkov od prodaje in 88,8 % čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu.
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3.5.4 Rezultati poslovanja podjetnikov
V nadaljevanju bo obravnavan poslovni izid in premoženjsko finančno stanje gospodarskih
družb in samostojnih podjetnikov v občini Cerklje v letu 2015. V prvem delu je podrobneje
obravnavan izkaz poslovnega izida, v drugem delu bilanca stanja ob koncu leta 2015.
Poslovni izid
V prvem delu je obravnavan poslovni izid, v okviru katerega so natančneje obravnavani
prihodki, odhodki ter glavne postavke poslovnega izida, ki ga dobimo, ko od vseh prihodkov
odštejemo odhodke (Bevčič, 2015a).
Prihodki
Družbe in samostojni podjetniki so v letu 2015 skupaj ustvarili 477.766 tisoč evrov prihodkov,
7 % več kakor v letu 2014. Od tega so gospodarske družbe ustvarile 439.250 tisoč evrov
prihodkov in samostojni podjetniki 38.516 tisoč evrov prihodkov.
Tabela 6: Prihodki podjetnikov občine Cerklje v letih 2014 in 2015
Samostojni
Gospodarske družbe
PRIHODKI
podjetniki
(znesek v tisoč EUR)
(znesek v tisoč EUR)
Leto
2014
2015
2014
2015
POSLOVNI PRIHODKI¹
408.362 433.948
33.844
38.314
Čisti prihodki od prodaje²
149.397 159.752
31.342
33.922
na domačem trgu
Čisti prihodki od prodaje
188.044 205.293
1.603
2.932
na trgu EU
Čisti prihodki od prodaje
61.343
65.504
691
1.264
na trgu izven EU
Ostali prihodki³
9.579
3.399
209
196
FINANČNI PRIHODKI
3.416
2.663
18
18
DRUGI PRIHODKI
1.056
2.639
144
184
Skupaj
412.835 439.250
34.007
38.516
Vir podatkov: AJPES, 2016c.

Skupaj
(znesek v tisoč
EUR)
2014
2015
442.206 472.262
180.739

193.674

189.647

208.225

62.034

66.768

9.788
3.434
1.200
446.842

3.595
2.681
2.823
477.766

Večino prihodkov (98,8 %) so predstavljali poslovni prihodki, finančni prihodki so
predstavljali 0,6 % in drugi prihodki 0,6 % skupnih prihodkov.
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Slika 11: Struktura prihodkov podjetnikov občine Cerklje v letu 2015
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Vir podatkov: AJPES, 2016c.
Družbe in samostojni podjetniki so v letu 2015 izkazali 472.262 tisoč evrov poslovnih
prihodkov, ki so jih večinsko ustvarili s prihodki od prodaje na trgu EU, pri čemer je potrebno
upoštevati, da so družbe na trgu EU ustvarile 46,7 % prihodkov družb, samostojni podjetniki
pa zgolj 7,6 % prihodkov samostojnih podjetnikov. Velik delež poslovnih prihodkov so
ustvarili tudi s prihodki od prodaje na domačem trgu (40,5 %). Samostojni podjetniki so v
letu 2015 ustvarili 33.922 tisoč evrov čistih prihodkov od prodaje na domačem trgu, kar
predstavlja 88,1 % njihovih skupnih prihodkov, medtem ko je delež čistih prihodkov od
prodaje na domačem trgu gospodarskih družb znašal 36,4 % od njihovih skupnih prihodkov.
Čisti prihodki od prodaje izven EU so predstavljali 13,9 % skupnih prihodkov podjetnikov.
Prihodki so se povečali tako na domačem, kot tujem trgu. Ostali prihodki so se pri
podjetnikih in družbah znižali.
Finančni prihodki so v letu znašali 2.681 tisoč evrov. Od leta 2014 so se znižali za 22 %.
Drugih prihodkov je bilo 2.823 tisoč evrov.
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Odhodki
Družbe in samostojni podjetniki so v letu 2015 izkazali 467.237 tisoč evrov odhodkov, 8 %
(34.520 tisoč evrov) več kakor v letu 2014. Gospodarske družbe so izkazale 431.164 tisoč
evrov odhodkov, samostojni podjetniki pa 36.073 tisoč evrov odhodkov.
Tabela 7: Odhodki podjetnikov občine Cerklje v letih 2014 in 2015
Gospodarske
Samostojni
Skupaj
ODHODKI
družbe
podjetniki
(znesek v tisoč EUR)
(znesek v tisoč EUR) (znesek v tisoč EUR)
Leto
2014
2015
2014
2015
2014
2015
POSLOVNI ODHODKI⁶
390.498 426.312
31.479
35.889 421.977 462.201
Stroški blaga, materiala
281.000 311.486
21.634
24.817 302.634 336.303
in storitev⁷
Stroški dela⁸
79.761
83.513
4.737
5.268
84.498
88.781
Odpisi vrednosti⁹
20.353
21.221
2.340
2.565
22.693
23.786
Drugi poslovni
9.384
10.093
2.767
3.240
12.151
13.333
odhodki¹⁰
FINANČNI ODHODKI¹¹
8.207
4.082
198
154
8.405
4.236
DRUGI ODHODKI¹²
2.305
770
31
30
2.336
800
Skupaj
401.010 431.164
31.708
36.073 432.717 467.237
Vir podatkov: AJPES, 2016c.
Slika 12: Struktura odhodkov podjetnikov občine Cerklje v letu 2015
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Vir podatkov: AJPES, 2016c.
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Večino odhodkov so v letu 2015 pomenili poslovni odhodki (98,8 %), 1 % finančni odhodki in
0,2 % drugi odhodki.
Družbe in samostojni podjetniki so v letu 2015 ugotovili 462.201 tisoč evrov poslovnih
odhodkov, 10 % več kakor v letu 2014. Večino poslovnih odhodkov so pomenili stroški blaga
materiala in storitev (72,2 %). Stroški dela so pomenili 19,4 % vseh odhodkov. Znašali so
88.781 tisoč evrov, 5 % več kakor v letu 2014. Od tega so stroški plač znašali 65.412 tisoč
evrov (74 % stroškov dela), stroški pokojninskih in drugih socialnih zavarovanj 13.602 tisoč
evrov (15 % stroškov dela) ter drugi stroški dela 9.766 tisoč evrov (11 % stroškov dela). V letu
2015 je bila v občini Cerklje povprečna mesečna plača na zaposlenega v družbah 2.491 evrov,
kar je visoko nad slovensko povprečno mesečno plačo zaposlenih v družbah v letu 2015, ki
znaša 1.504 evrov na zaposlenega (Informacija o poslovanju …, 2016b). Podatek o povprečni
mesečni plači na zaposlenega pri samostojnih podjetnikih v občini Cerklje v letu 2015 ni na
voljo, vendar je plača pri samostojnih podjetnikih praviloma nižja. V Sloveniji povprečna
mesečna plača na zaposlenega pri samostojnih podjetnikih za leto 2015 znaša 955 evrov
(Informacija o poslovanju …, 2016a). Odpisi vrednosti so v odhodkih pomenili 4,9 % in so
znašali 23.786 tisoč evrov. Med odpisi vrednosti je največji delež predstavljala amortizacija
18.447 tisoč evrov (77,6 % odpisov vrednosti), prevrednotovalni poslovni odhodki pa so
predstavljali 5.338 tisoč evrov (22,4 % odpisov vrednosti). Drugi poslovni odhodki so
pomenili 2,3% odhodkov oziroma 13.333 tisoč evrov, 9 % več kakor v letu 2014.
Finančni odhodki v letu 2015 so predstavljali 1 % vseh odhodkov. Znašali so 4.236 tisoč
evrov, 50 % manj kot leto prej. Večinoma so se nanašali na finančne odhodke iz poslovnih
obveznosti (51 % finančnih odhodkov), nekaj manj na finančne odhodke iz finančnih
obveznosti (45,6 % finančnih odhodkov) in najmanj na finančne odhodke iz oslabitve in
odpisov finančnih naložb (3,4 % finančnih odhodkov).
Drugi odhodki so pomenili 0,2 % vseh odhodkov in so znašali 800 tisoč evrov.

39

Glavne postavke poslovnega izida
Družbe in podjetniki so v letu 2015 ustvarili skupaj 477.766 tisoč evrov prihodkov in ugotovili
467.237 tisoč evrov odhodkov. Leto 2015 so zaključile z neto celotnim dobičkom 10.529 tisoč
evrov, ki je bil za kar 25 % nižji (za 3.596 tisoč evrov) od neto celotnega dobička v letu 2014.
Tabela 8: Glavne postavke poslovnega izida podjetnikov občine Cerklje
POSTAVKE POSLOVNEGA IZIDA
Gospodarske
Samostojni
(zneski v tisoč EUR)
družbe
podjetniki
Število subjektov
207
299
Število zaposlenih
2.061
309
Prihodki
439.250
38.516
Odhodki
431.164
36.073
Neto dodana vrednost
112.369
10.257
Neto celotni dobiček oz. neto
8.086
2.443
podjetnikov dohodek
Kazalnik celotne gospodarnosti
1,02
1,07
Vir podatkov: AJPES, 2016c.

Skupaj
506
2.370
477.766
467.237
122.626
10.529
1,02

Kazalnik celotne gospodarnosti, ki nam prikaže razmerje med prihodki in odhodki oziroma
nam pove, koliko prihodkov smo ustvarili z enoto odhodkov, za leto 2015 znaša 1,02
(Informacijo o poslovanju …, 2016). V letu 2015 so družbe in podjetniki na 100 evrov skupnih
odhodkov izkazale 102 evra skupnih prihodkov. V primerjavi z letom 2014 se je vrednost
kazalnika celotne gospodarnosti znižala, pri samostojnih podjetnikih z 1,08 na 1,07, pri
gospodarskih družbah pa iz 1,03 na 1,02, kar pomeni, da so oboji na 100 evrov skupnih
odhodkov izkazali evro manj skupnih prihodkov kot v letu 2014.
Podjetniki in družbe so v letu 2015 ustvarili 122.626 tisoč evrov neto dodane vrednosti, ki
predstavlja dodano vrednost, zmanjšano za izgubo na substanci. Neto dodana vrednost na
zaposlenega je bila pri gospodarskih družbah višja kakor pri samostojnih podjetnikih.
Bilanca stanja ob koncu leta 2015
V drugem delu je podrobneje obravnavana bilanca stanja ob koncu leta 2015. Bilanca stanja
predstavlja sredstva in obveznosti do njihovih virov, torej sredstva, s katerimi razpolaga
podjetje, in pot, kako je do njih prišlo (Bevčič, 2015b). Bilanca stanja za družbe in podjetnike
se razlikuje, saj morajo samostojni podjetniki v bilanco stanja vključiti tudi podjetnikov
kapital in terjatve do podjetnika, zato bodo družbe in podjetniki pri pregledu bilance stanja
obravnavani ločeno. V okviru bilance stanja so proučena sredstva, obveznosti do virov
sredstev ter struktura financiranja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini
Cerklje v letu 2015. Družbe in podjetniki so ob koncu leta 2015 izkazali 358.555 tisoč evrov
sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev, 3 % več kakor ob koncu leta 2014.
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Tabela 9: Bilanca stanja podjetnikov občine Cerklje ob koncu leta 2015
Samostojni
Gospodarske družbe
podjetniki
BILANCA STANJA
(znesek v tisoč EUR)
(znesek v tisoč EUR)
Leto
2014
2015
2014
2015
SREDSTVA
313.029
322.589
34.731
35.966
Dolgoročna sredstva¹⁷
216.398
213.877
19.573
19.728
Kratkoročna sredstva¹⁸
90.695
100.568
14.370
15.513
Kratkoročne aktivne
5.937
8.144
99
136
časovne razmejitve¹⁹
Terjatve do podjetnika
/
/
689
589
OBVEZNOSTI DO VIROV
313.029
322.589
34.731
35.966
SREDSTEV
Kapital/Podjetnikov
163.633
168.567
24.593
25.834
kapital
Rezervacije in dolgoročne
pasivne časovne
6.460
8.102
83
86
razmejitve
Dolgoročne obveznosti
55.757
49.490
2.816
2.697
Kratkoročne obveznosti
75.328
84.943
7.074
7.323
Kratkoročne pasivne
11.851
11.486
165
26
časovne razmejitve
Vir podatkov: AJPES, 2016c.

Skupaj
(znesek v tisoč EUR)
2014
2015
347.760
358.555
235.971
233.605
105.065
116.081
6.036

8.280

/

/

374.760

358.555

188.226

194.401

6.543

8.188

58.573
82.402

52.187
92.266

12.016

11.512

Sredstva
Družbe so ob koncu leta 2015 izkazale 66,3 % dolgoročnih sredstev, 31,2 % kratkoročnih
sredstev in 2,5 % kratkoročnih aktivnih časovnih razmejitev. Povečale so delež kratkoročnih
sredstev, ki so znašala 100.568 tisoč evrov in zmanjšale delež dolgoročnih sredstev, ki so
znašala 213.877 tisoč evrov. Med dolgoročnimi sredstvi je bilo največ (79,9 %) opredmetenih
osnovnih sredstev, ki so znašala 170.795 tisoč evrov. Med kratkoročnimi sredstvi je bilo
največ kratkoročnih poslovnih terjatev (54,6 %) in kratkoročnih finančnih naložb (22 %),
nekaj manj pa je bilo denarnih sredstev (13,8 %), zalog (9,4 %) in najmanj sredstev za prodajo
(0,2 %). Samostojni podjetniki so ob koncu leta izkazali 54,9 % dolgoročnih sredstev, 43,1 %
kratkoročnih sredstev, 1,6 % terjatev do podjetnika in 0,4 % kratkoročnih aktivnih časovnih
razmejitev. Dolgoročna sredstva so znašala 19.728 tisoč evrov. Med dolgoročnimi sredstvi je
bilo največ opredmetenih osnovnih sredstev (89 %). Glede na leto 2014 so se povečala vsa
dolgoročna sredstva razen naložbenih nepremičnin in dolgoročnih poslovnih terjatev.
Kratkoročna sredstva so znašala 15.513 tisoč evrov in so se glede na leto 2014 povečala za
7,4 %. Med kratkoročnim sredstvi je bilo največ kratkoročnih poslovnih terjatev (62,9 %) in
denarnih sredstev (21 %), manj pa je bilo zalog (14,2 %) in kratkoročnih finančnih naložb
(1,9 %). Terjatve do podjetnika so znašale 589 tisoč evrov, 15 % manj kot konec leta 2014.
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Obveznosti do virov sredstev
Družbe so imele ob koncu leta 2015 med obveznostmi do virov sredstev 52,3 % kapitala,
26,3 % kratkoročnih obveznosti, 15,3 % dolgoročnih obveznosti, 3,6 % kratkoročnih pasivnih
časovnih razmejitev ter 2,5 % rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev. Ob
koncu leta 2015 so imele družbe 168.567 tisoč evrov kapitala. Največji del v strukturi kapitala
so pomenile rezerve iz dobička 32,1 %, vpoklicani kapital 25,7 % in kapitalske rezerve 19,1 %.
Dolgoročne obveznosti družb so znašale 49.490 tisoč evrov in so se od leta 2014 zmanjšale za
11 %. Med dolgoročnimi obveznostmi so se zmanjšale dolgoročne finančne in dolgoročne
poslovne obveznosti, odložene obveznosti za davek pa so znašale enako kot v letu 2014.
Kratkoročne obveznosti družb so konec leta 2015 znašale 84.943 tisoč evrov, 13 % več kot v
letu 2014. Med kratkoročnimi obveznostmi je bilo 85 % poslovnih in 15 % finančnih
obveznosti. Samostojni podjetniki so imeli ob koncu leta 2015 med obveznostmi do virov
sredstev 71,8 % podjetnikovega kapitala, 20,4 % kratkoročnih obveznosti, 7,5 % dolgoročnih
obveznosti, 0,2 % rezervacij in dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev ter 0,1 %
kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev. Podjetnikov kapital, ki je najbolj kakovosten vir
financiranja sredstev podjetnikov, je znašal 25.834 tisoč evrov. Dolgoročnih obveznosti je
bilo 2.697 tisoč evrov, med katerimi je bilo 74,5 % finančnih in 25,5 % poslovnih obveznosti.
Kratkoročne obveznosti so znašale 7.323 tisoč evrov. Med kratkoročnimi obveznostmi je bilo
86,2 % poslovnih in 13,8 % finančnih obveznosti. Glede na leto 2014 so se dolgoročne
obveznosti zmanjšale, kratkoročne obveznosti pa povečale.
Struktura financiranja
Družbe in samostojni podjetniki so ob koncu leta 2015 s kapitalom financirali 83 %
dolgoročnih sredstev. Samostojni podjetniki so s kapitalom financirali vsa dolgoročna
sredstva, družbe pa so s kapitalom financirale 79 % dolgoročnih sredstev.
Pospešeni koeficient, ki ga izračunamo kot razmerje med kratkoročnimi sredstvi brez zalog in
kratkoročnimi obveznostmi, znaša 1,1. Pove, ali bi poslovni subjekt lahko pokril trenutne
kratkoročne obveznosti, če ne bi mogel uporabiti oziroma prodati zalog za pokrivanje teh
obveznosti (Informacija o poslovanju …, 2016a). Družbe in podjetniki so imeli tako konec leta
2015 na 100 evrov kratkoročnih obveznosti 110 evrov kratkoročnih sredstev brez zalog.
Vrednost pospešenega koeficienta je ugodnejša pri samostojnih podjetnikih, za katere znaša
1,81, pri družbah pa vrednost koeficienta znaša 1,07. Samostojni podjetniki so torej imeli na
voljo več kratkoročnih sredstev za pokrivanje kratkoročnih obveznosti kot družbe.
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3.6 Pozicioniranje gospodarske moči obrtnikov in podjetnikov občine Cerklje na
regionalni in nacionalni ravni
Gospodarsko moč podjetnikov in obrtnikov smo pozicionirali na regionalni in nacionalni ravni
na podlagi izbranih kazalnikov, navedenih v tabeli. Kazalnike smo primerjali za občino
Cerklje, Gorenjsko statistično regijo in Slovenijo.
Tabela 10: Primerjava vrednosti izbranih kazalnikov za Cerklje, Gorenjsko statistično regijo in
Slovenijo
KAZALNIK (vrednosti v tisoč EUR)
Cerklje
Gorenjska
Slovenija
Število podjetij na 1000 prebivalcev
68,32
59,75
61,74
Število zaposlenih na podjetje
4,68
3,52
3,82
Prihodki na zaposlenega
201,59
146,71
178,01
Odhodki na zaposlenega
197,15
139,68
172,91
Neto dodana vrednost na zaposlenega
51,74
39,90
40,30
Neto celotni dobiček na zaposlenega
3,92
6,66
4,75
(gospodarske družbe)
Neto podjetnikov dohodek na
7,91
10,99
8,82
zaposlenega (samostojni podjetniki)
Neto čisti dobiček na zaposlenega
2,99
5,93
3,69
(gospodarske družbe)
Kazalnik celotne gospodarnosti
1,02
1,05
1,03
Vir podatkov: AJPES, 2016c; Informacija o poslovanju …, 2016a; Informacija o poslovanju …, 2016b.

Iz izvedene primerjave je razvidno, da se podjetniki in obrtniki pri določenih kazalcih
pozicionirajo nad gorenjskim in slovenskim povprečjem in pri drugih, predvsem pri
kazalnikih, ki primerjajo vrednosti kazalnikov za posamezne pravnoorganizacijske oblike, pod
slovenskim in gorenjskim povprečjem. Pri kazalnikih, ki kažejo skupne vrednosti (število
podjetij na 1000 prebivalcev, število zaposlenih na podjetje …), je gospodarska moč
podjetnikov in obrtnikov pozicionirana nad regionalnim in nacionalnim povprečjem, razen pri
kazalniku celotne gospodarnosti, ki predstavlja razmerje med prihodki in odhodki. Tako
prihodki kot odhodki so nadpovprečni. Najvišje nad povprečjem se je uvrstil kazalec neto
dodane vrednosti na zaposlenega, ki prikazuje razmerje med dodano vrednostjo, zmanjšano
za izgubo na substanci ter številom zaposlenih v gospodarskih družbah in pri samostojnih
podjetnikih.
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3.7 Temeljne ugotovitve
V tem poglavju smo analizirali razvoj in aktualno stanje podjetništva v občini Cerklje.
Zgodovino podjetništva lahko razdelimo v štiri faze razvoja, ki smo jih poimenovali:
odkrivanje, rast, upad in razvoj. Časovno obdobje trajanja posamezne faze in temeljne
značilnosti posameznega obdobja smo navedli v tabeli spodaj.
Tabela 11: Faze razvoja podjetništva v občini Cerklje
FAZA
ČASOVNA
TEMELJNE ZNAČILNOSTI OBDOBJA
RAZVOJA
OPREDELITEV
- začetek razvoja prave obrti
odkrivanje
srednji vek–19. st.
- kmečka obrt, podeželska trgovina
- odprava cehovske ureditve, obrtna prostost
- vpliv industrializacije: propad nekaterih obrti in
rast
19.st.–2. sv. vojna
razvoj drugih
- na območju občine je delovalo več kot 30 obrti
- obrtna dejavnost ovirana
upad
2. sv. vojna–1991
- podjetništvo negativno obravnavano
- preglednost in predvidljivost gospodarstva
- podjetniški razcvet
- naraščanje števila novih podjetij
razvoj
1991–2016
- podjetništvo kot najpomembnejši dejavnik
gospodarskega razvoja
Konec leta 2015 je bilo v Cerkljah 591 samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb od 739
registriranih poslovnih subjektov. Najvišja gostota podjetij je na Zgornjem Brniku, saj se
podjetja s sedežem na letališču registrirajo pod naselje Zgornji Brnik. Najnižjo gostoto
podjetij imajo naselja v hribovitem delu občine.
Na osnovi podatkov AJPES, 506 podjetnikov v občini zaposluje skupaj s samozaposlenimi
približno 2547 ljudi, od tega 207 gospodarskih družb zaposluje 87 % vseh zaposlenih. Mikro
in majhna podjetja predstavljajo 99 % vseh podjetij, a zaposlujejo zgolj 44 % delavcev. Le dve
veliki gospodarski družbi (Aerodrom Ljubljana in Adria Airways) sta zaposlovali 33 %
zaposlenih.
Največ podjetij, in sicer 18,6 %, se je ukvarjalo s predelovalno dejavnostjo. Pomembnejša
področja so bila tudi promet in skladiščenje (14,8 %), trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil (14,8 %) ter gradbeništvo (13,2%). V vseh preostalih dejavnostih je tako
delovalo 38,6 % podjetij. Skupno je bilo najpomembnejše področje po številu zaposlenih in
prihodkih področje prometa in skladiščenja, kjer je bilo zaposlenih 59,2 % vseh zaposlenih in
ustvarjenih 73,5 % vseh prihodkov podjetnikov.
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Družbe in samostojni podjetniki so v letu 2015 ustvarili skupaj 477.766 tisoč evrov prihodkov
in ugotovili 467.237 tisoč evrov odhodkov. Večino prihodkov so ustvarili s prihodki od
prodaje na trgu EU. Večino odhodkov so pomenili stroški blaga materiala in storitev. Kazalnik
celotne gospodarnosti je znašal 1,02. Leto 2015 so zaključile z neto celotnim dobičkom
10.529 tisoč evrov. Podjetniki in družbe so v letu 2015 ustvarili 122.626 tisoč evrov neto
dodane vrednosti. Neto dodana vrednost na zaposlenega je pri gospodarskih družbah
znašala 54.514 evrov, pri samostojnih podjetnikih pa 16.861 evrov. Družbe in podjetniki so
ob koncu leta 2015 izkazali 358.555 tisoč evrov sredstev oziroma obveznosti do virov
sredstev. Družbe in samostojni podjetniki so ob koncu leta 2015 s kapitalom financirali 83 %
dolgoročnih sredstev. Samostojni podjetniki so imeli na voljo več kratkoročnih sredstev za
pokrivanje kratkoročnih obveznosti kot družbe.
Pri kazalnikih, ki vrednotijo gospodarsko moč družb in samostojnih podjetnikov, se ta
pozicionira nad regionalnim in nacionalnim povprečjem.
Na letališču je registriranih 43 podjetij od 63 poslovnih subjektov (10 je društev in 10 je
sindikatov). Vsa srednje velika in velika podjetja ter pet majhnih podjetij so registrirana na
območju letališča. Le srednje velika in velika podjetja so zaposlovala 56 % delavcev in
ustvarila 66 % skupnih prihodkov podjetnikov, kar že kaže na izjemno velik vpliv podjetij, ki
so registrirana na letališču, na skupno gospodarsko moč podjetnikov. Dejansko je vpliv
letališča na rezultate gospodarskih kazalnikov še veliko večji, saj so poleg podjetij, ki so
registrirana na letališču, v občini še nekatera podjetja, ki so neposredno in tesno povezana z
letališčem. Gospodarska moč podjetij, ki niso locirana na letališču ali niso neposredno
povezana z letališčem, je bistveno šibkejša, kljub temu pa predstavljajo izjemno pomemben
faktor pri razvoju občine. Smiselno bi bilo natančneje proučiti vlogo letališča v lokalnem
gospodarstvu in njegov vpliv na številne raziskave, ki opredeljujejo razvitost občin in
razlagajo razvojna neskladja na podeželju.

45

4 PODPORNE INSTITUCIJE ZA PODJETNIŠTVO
Pri proučevanju vloge institucij za razvoj podjetništva smo se zaradi interesa podjetnikov po
boljšem poznavanju slovenskega podjetniškega podpornega okolja usmerili na proučevanje
institucij kot organizacij. Predvsem mala in srednje velika podjetja potrebujejo ustrezno
podporno okolje v različnih fazah življenjskega cikla podjetja. V Sloveniji so se razvile številne
ustanove podpornega okolja, ki se ukvarjajo s pospeševanjem in promocijo podjetništva ter
nudijo pomoč podjetnikom začetnikom in tudi že obstoječim podjetjem. Nekatere institucije
delujejo na državni ravni, druge pa na regionalni ali lokalni ravni in nudijo različne oblike
finančne ali nefinančne pomoči. V delovna področja vključujejo vse od informiranja,
izobraževanja, svetovanja pa do nudenja finančnih virov predvsem za mala in srednje velika
podjetja. Med podjetniki je poznavanje podpornega podjetniškega okolja v Sloveniji na dokaj
nizki stopnji, poleg tega pa predvsem manjšim podjetnikom zapletenost, dolgotrajnost in
razpršenost predvsem finančnih virov predstavlja izgubo dragocenega časa, energije in
denarja. V delu bodo zato skoncentrirano predstavljene glavne in najpomembnejše
ustanove, na katere se podjetniki lahko obrnejo po pomoč in vrste pomoči, ki jih posamezna
organizacija nudi.
Podporno podjetniško okolje je večinoma sestavljeno iz državnih institucij. Finančno pomoč
država nudi v okviru različnih ukrepov javnih agencij in skladov, ministrstev in drugih
institucij v obliki povratne pomoči (posojila oziroma krediti, garancije oziroma poroštva in
sredstva za dokapitalizacijo v obliki tveganega kapitala) in nepovratnih pomoči (subvencije,
donacije). Nefinančno oziroma posredno pomoč država nudi s posredovanjem informacij,
usposabljanjem in mentorstvom preko različnih javnih oziroma s pomočjo države
ustanovljenih organizacij (Državne spodbude za zagon, 2016). Zakon o podpornem okolju za
podjetništvo opredeljuje tri okolja, v okviru katerih so določeni ukrepi za spodbujanje
podjetništva in organiziranost na tem področju ter postopke za dodeljevanje sredstev,
namenjenih oblikovanju podpornega okolja za podjetništvo (Zakonodaja …, 2016). Ta zakon
deli podporne institucije za podjetništvo na subjekte inovativnega, na subjekte podjetniškega
in subjekte finančnega okolja (Zakon o podpornem …, 2007). Ločeno bo obravnavana tudi
vloga občine pri zagotavljanju podpornega okolja za razvoj gospodarstva.
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4.1 Subjekti podjetniškega okolja
Subjekti podjetniškega okolja se usmerjajo predvsem na programe in naloge, povezane s
promocijo podjetniške kulture, povezovanjem različnih institucij in vzpostavljanjem
partnerstev za spodbujanje podjetništva na lokalni in pokrajinski ravni, ugotavljanjem potreb
na lokalni in regionalni ravni in predlaganjem ukrepov za odpravljanje administrativnih ovir
pri nastajanju in delovanju podjetij ter izvajanjem celovitih podpornih storitev za podjetja in
potencialne podjetnike (Zakon o podpornem …, 2007).
Med subjekti podjetniškega okolja so pomembnejši predvsem podjetniški in razvojni centri,
vstopne točke VEM in regionalne razvojne agencije. V nadaljevanju so podrobneje
obravnavani glavni subjekti podjetniškega okolja:
 BSC Kranj;
 vstopne točke VEM;
 Obrtna zbornica;
 Gospodarska zbornica;
 SPIRIT Slovenija;
 poslovne cone;
 Kovačnica.
BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske
Regionalna razvojna agencija Gorenjske je regionalna razvojna podporna institucija, ki
spodbuja skladni regionalni razvoj in pospešuje razvoj podjetništva na območju Gorenjske.
Na enem mestu nudijo informacije, svetovanje, vodijo projekte in specialistično podporo
javnemu sektorju, podjetnikom in investitorjem (Kaj nudimo, 2016). Ustanovljena je bila
1995 in od takrat deluje kot povezovalni most med občinami, ministrstvi, podjetniki in
ostalimi institucijami. Programe in projekte razvijajo in izvajajo na način, da potrebe podjetij
in lokalnih skupnosti povezujejo z nacionalnimi in evropskimi razvojnimi politikami ter
finančnimi viri. Poslanstvo Regionalne razvojne agencije je uresničevati Regionalni razvojni
program 2014–2020 (Strategija, 2016). Storitve, ki jih Regionalna razvojna agencija
Gorenjske nudi podjetjem, so (Kaj nudimo, 2016):
 garancijska shema za Gorenjsko (ugodni krediti in garancije);
 štipendijska shema za Gorenjsko (štipendije za bodoče kadre);
 VEM točka;
 informiranje o poslovnih conah Gorenjske;
 vzpostavljanje R&R središča, ki bi povezovalo podjetja in raziskovalne institucije;
 razvoj projekta Kariera, ki bi dolgoročno zagotavljal kadre za gorenjsko gospodarstvo
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Vstopne točke VEM
Projekt VEM točk je vzpostavila Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje
investicije (JAPTI), ki se je kasneje preoblikovala v SPIRIT Slovenija. Pred nastankom VEM
točke je bil postopek registracije s. p. in d. o. o. izredno dolgotrajen, saj je bilo potrebno
obiskati več uradov in predložiti določena dokazila. Z vzpostavitvijo VEM točk so se
administrativne ovire zmanjšale, saj uporabniki pridobijo informacije in opravijo vse
postopke na enem mestu (Projekt VEM – Vse na enem mestu, 2016).
Mreža VEM točk zagotavlja brezplačne podporne storitve na celotnem območju Slovenije.
Namenjene so potencialnim podjetnikom in podjetjem v vseh fazah razvoja (Vstopne točke
VEM, 2016). Glavni namen točk VEM je, da podjetniki in bodoči podjetniki na enem mestu
lahko pridobijo vse informacije, ki se nanašajo na registracijo in delovanje podjetja. Tu
izvedejo vse postopke in pridobijo potrebna potrdila za delovanje oziroma uredijo vse
formalnosti, potrebne za ustanovitev enostavne poslovne oblike podjetja (Izhodišča in cilji …,
2016).
Najbližje VEM točke občini Cerklje so: ena v Šenčurju (notarka Polona Bohin Pavlinc), šest v
Kranju (BSC Kranj, AJPES Kranj, OOZ Kranj, notar Vojko Pintar, notarki Mateja Andrejašič in
Marija Vurnik), štiri v Kamniku (UE Kamnik, OOZ Kamnik, notarki Simona Komatar, Judita
Učakar Rženičnik) in VEM točka v Mengšu. Storitve točke VEM pri notarjih so plačljive,
storitve na ostalih točkah VEM pa so brezplačne (Točke VEM in notarji, 2016).
Glavne dejavnosti vstopnih točk VEM so (Vstopna točka VEM, 2016; Vstopne točke VEM,
2016; Izhodišča in cilji …, 2016; Storitve vstopnih točk VEM, 2016):
 izvajanje cenejših, hitrejših in poenostavljenih registracijskih postopkov za
ustanovitev podjetja (postopki prek spleta za potencialne in obstoječe podjetnike
preko portala e-VEM, kjer podjetniki lahko uredijo registracijo, statusne spremembe
in izbrišejo podjetje);
 promocija podjetništva;
 nudenje osnovnega svetovanja (celostna obravnava potencialnih podjetnikov,
presoja poslovne ideje, svetovanje povezano z zagonom, rastjo, razvojem podjetja);
 informiranje potencialnih podjetnikov (ustanovitev), že delujočih podjetij (razvoj in
poslovanje, novosti na področju zakonodaje, javnih razpisov in ostalih podjetniških
tem) in ostalih ciljnih skupin;
 izvajanje informativno-promocijskih in tematskih delavnic.
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Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj
Obrtna zbornica Slovenije je organizacija, katere temeljne naloge so zastopanje interesov
članov pred državo, informiranje in povezovanje članov, opravljanje storitev za člane in
izvajanje javnih pooblastil. Zavzema se za ohranjanje obrti in se bori za boljše razmere
obrtnikov, mikro, malih in srednje velikih podjetij doma in v Evropski uniji (Poslanstvo OZS,
2016). Za vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost na obrtni ali obrti
podoben način, je članstvo v zbornici obvezno (Robar, 2004). Glavne naloge, ki jih izvaja
Območna obrtno-podjetniška zbornica Kranj, so (Poslanstvo, 2016):
 izdajanje obrtnih dovoljenj in vodenje obrtnega registra;
 sodelovanje pri oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije;
 promoviranje članov zbornice doma in v tujini;
 izvajanje izobraževanj in obveščanje članov o novostih zakonodaje;
 strokovno svetovanje pri odpiranju obrti in za že obstoječe člane;
 zastopanje interesov delodajalcev in urejanje odnosov z zaposlenimi;
 preko Centra podjetniških rešitev nudijo poslovne storitve in rešitve, ki jih podjetniki
potrebujejo pri vsakdanjem poslovanju;
 točka VEM;
 v okviru sekcij izvajajo strokovne ekskurzije, seminarje, izobraževanja, druženja in
obiske sejmov.
Območna gospodarska zbornica za Gorenjsko (GZS)
Gospodarska zbornica je reprezentativni predstavnik slovenskega gospodarstva, ki zastopa
interese podjetij v odnosih z državo, sindikati, organi in institucijami Evropske skupnosti ter
drugimi partnerji. Glavni cilj vseh dejavnosti GZS je spodbujanje internacionalizacije
slovenskega gospodarstva oziroma izboljšati poslovne učinkovitosti in konkurenčnost članov
na globalnem trgu (Statut Gospodarske …, 2015). Območna gospodarska zbornica Gorenjske
zastopa interese gospodarskih subjektov na območju gorenjske regije in oblikuje stališča in
predloge o razvojnih vprašanjih v regiji ter nudi pomoč in svetovanje pri prestrukturiranju
gospodarstva. OZ Gorenjska nudi (Ponudba za članstvo, 2016):
 izvajanje izobraževanj, strokovnih delavnic, konferenc;
 na portalu mednarodne borze ponudb in povpraševanja podjetniki lahko najdejo
poslovne priložnosti in nove poslovne stike med partnerji, ki iščejo sodelovanje ali
želijo prodati ali kupiti izdelke in storitve;
 v okviru sistema Član-Članu lahko podjetniki ponudijo posebne ugodnosti drugim
članom GZS;
 promocijo podjetij in sodelovanje s tujimi regionalnimi zbornicami;
 poslovne informacije in analize poslovanja regijskega gospodarstva;
 mreženje s podjetji v lokalnem okolju;
 možnost sodelovanja v organih OZ in s tem vplivanje na zakone in predpise;
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razpis nagrade za najbolj inovativna podjetja;
izdaja in potrjevanje javnih listin.

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih
investicij in tehnologije ali SPIRIT Slovenija
SPIRIT Slovenija je agencija, ki spodbuja večjo učinkovitost in konkurenčnost slovenskega
gospodarstva. Slovenskemu gospodarstvu nudi podporo na celovit način v okviru sektorja za
podjetništvo, inovativnosti in tehnološki razvoja ter sektorja za internacionalizacijo in tuje
neposredne investicije (Področja dela, 2016).
Temelj Sektorja za spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega razvoja je
krepitev inovativnega podjetništva. Pomembna je njegova povezovalna vloga med
gospodarstvom in oblikovalci politik. Slovenskim podjetjem in potencialnim podjetnikom
z brezplačnimi storitvami nudijo pomoč pri vstopu v podjetništvo in omogočajo učinkovito
poslovanje. Nudijo naslednje storitve (Podjetništvo, inovativnost …, 2016):
 podjetniški portal: portal za podjetnike z informacijami na temo podjetništva;
 osnovno svetovanje in podporne storitve potencialnim podjetnikom;
 podporne storitve za razvoj trajnostnega podjetništva s širšimi družbenimi učinki;
 svetovanje pri uvajanju inovacij v zasebnem sektorju;
 pomoč pri prenosu znanja in tehnologij iz raziskovalnih organizacij v gospodarstvo;
 izobraževanja in usposabljanja o poslovanju podjetja;
 »Moj spletni priročnik«: tedensko obveščanje o aktualnih razpisih, poslovnih
priložnostih, zakonodajnih novostih in drugih temah;
 informiranje podjetij o priložnostih in aktualnih razpisih programa Horizon 2020;
 osveščanje širše javnosti o pomenu podjetništva (podjetniški dogodki nacionalnega
pomena);
 podpora pri uvajanju podjetništva v redni šolski sistem.
Sektor za spodbujanje internacionalizacije in tujih neposrednih investicij prispeva
k povečanju internacionalizacije slovenskih podjetij ter k povečanju tujih neposrednih
investicij v Sloveniji. Slovenskim podjetnikom omogočajo širjenje poslovanja v tujin preko
storitev (Internacionalizacija …, 2016):
 »Izvozno okno«: portal za izvoznike, kjer so dostopni zunanje-trgovinski podatki o 53
državah in o storitvah SPIRIT Slovenija za slovenske izvoznike;
 svetovanje, izobraževanje in usposabljanje za mednarodno poslovanje;
 sofinanciranje tržnih raziskav za nove tuje trge;
 organizacija in sofinanciranje nastopov na sejmih v tujini in gospodarskih delegacij;
 »slovenski poslovni klub«: prenos izkušenj in znanj iz tujih podjetij;
 obveščanje preko elektronskih novic o sejmih, javnih razpisih itd.;
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spletni portal SloveniaPartner: promocija ponudbe in storitve za tuje kupce
slovenskih izdelkov in SloExport: baza slovenskih izvoznikov.

Poslovne cone
V poslovnih conah se koncentrira večje število podjetnikov in organizacij, katerim se v coni
nudijo različne upravne, organizacijske, logistične in druge poslovne storitve. Ločimo
industrijske, obrtne, logistične in podobne cone, ki se razlikujejo po sestavi podjetij v coni
oziroma dejavnostih podjetij v coni. Poslovna cona zajema večji zemljiški kompleks, ki je
praviloma preskrbljen s temeljno infrastrukturo (vodo, električno energijo, drugimi
energenti, telekomunikacijami) in včasih z zgrajenimi poslovnimi prostori za najem. Cone so
lahko tudi tematske, npr. območja ob letališču ali območja ob morju. Prednosti con so
predvsem v možnosti povezovanja med podjetji v coni, možnosti selekcije med podjetji
(določen sektor), koncentriranje podjetij na vnaprej načrtovanih lokacijah in lociranje novih
podjetij na določeni lokaciji ter razpoložljivosti storitev (Innovation 2020, 2011).
Kovačnica
Kovačnica je coworking skupnost v Kranju, ki je nastala v sodelovanju MO Kranj in BSC Kranj,
s ciljem ustvarjanja novih delovnih mest predvsem za mlade. Namenjena je razvoju
podjetniških idej in kreativnosti. Kovačnica nudi (Kovačnica, 2015):
 20 delovnih mest (pisarno, WiFi, prostor za druženje in prostor za sestanke,
projektor, čajna kuhinja …);
 osnovno svetovanje;
 seminarje, izobraževanja in podjetniške delavnice;
 organiziranje izobraževalnih, družbenih, kulturnih dogodkov, razstav;
 mreženje med člani skupnosti Kovačnice in uspešnimi podjetniki prek mentorstva.
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4.2 Subjekti inovativnega okolja
Subjekti inovativnega okolja so institucije, ki potencialnim podjetnikom, novonastalim
podjetjem in podjetjem v fazi rasti in razvoja nudijo infrastrukturo in poslovne podporne
storitve. Subjekti inovativnega okolja se ukvarjajo z nalogami in programi, povezanimi s
promocijo inovativnosti in inovativne kulture, iskanjem potencialnih podjetnikov z novimi
poslovnimi idejami in razvojem teh idej do realizacije, zagotavljanjem ugodnih prostorov in
tehničnih pogojev za podjetja v zgodnjih fazah razvoja, nudenjem storitev za podporo
razvoju podjetij od poslovne ideje do ustanovitve in začetnega delovanja podjetij (Zakon o
podpornem okolju …, 2007).
Med subjekte inovativnega okolja sodijo podjetniški inkubatorji, univerzitetni inkubatorji in
tehnološki parki. Podrobneje bodo obravnavani subjekti inovativnega okolja iz posamezne
skupine, ki so prostorsko najbližje občini Cerklje:
 Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije, d. o. o.;
 Ljubljanski univerzitetni inkubator;
 Tehnološki park Ljubljana.
Podjetniški inkubatorji
Podjetniški inkubator je podporna institucija, kjer se na določeni lokaciji locirajo nova in mala
podjetja (Pravilnik o vodenju evidence …, 2008). Podjetniški inkubator pomaga podjetjem pri
preživetju in rasti skozi težko in ranljivo prvo fazo razvoja (Kaj je podjetniški …, 2016).
Inkubator zagotavlja (Pravilnik o vodenju evidence …, 2008; Kaj je podjetniški …, 2016):
 urejeno poslovno okolje z infrastrukturo;
 ugoden najem prostorov;
 podporne storitve za inovativna podjetja (upravne in intelektualne storitve);
 podjetniško svetovanje.
Podjetniški inkubator na območju Gorenjske je Razvojni center za informacijske in
komunikacijske tehnologije, d. o. o., v Kranju. Glavne storitve, ki jih nudi gorenjski podjetniški
inkubator, so (RC IKT, 2016):
 strokovno svetovanje;
 omogočanje pomoči pri razvoju prototipov in pravna zaščita intelektualne lastnine;
 pomoč pri iskanju partnerjev, tudi mednarodno povezovanje;
 nudenje prostorov in pomoč pri izdelavi poslovnega načrta.
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Univerzitetni inkubatorji
Univerzitetni inkubator je institucija, povezana z univerzo ali visokošolskim zavodom, ki
spodbuja ustanavljanje novih podjetij predvsem med dijaki, študenti, profesorji in
raziskovalci ter tudi ostalimi prebivalci. Prevzema inovativne podjetniške pobude, nastale v
akademskem in gospodarskem okolju, in tistim idejam, ki temeljijo na znanju in so tržno
usmerjene, nudi celovito podporo za razvoj ideje. Univerzitetni inkubator spremlja podjetje
skozi vse faze razvoja od poslovne ideje, do ustanovitve lastnega podjetja in končne
uveljavitve na trgu (O inkubatorju, 2016). Ljubljanski univerzitetni inkubator ponuja (Razvoj
ideje, 2016):
 ugoden najem prostorov;
 izobraževanja, mentorstvo, podjetniške delavnice;
 podjetniško svetovanje;
 pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev in iskanju investitorjev.
Tehnološki parki
Pomembno podporno in stimulativno okolje, predvsem za visokotehnološka podjetja
oziroma za podjetja z visoko vsebnostjo znanja in visokim tržnim potencialom, predstavljajo
tehnološki parki. Tehnološki parki predstavljajo vrhunsko podporno okolje za koncentrirano
razvojno raziskovanje poslovnih dejavnosti in novih tehnoloških priložnosti (Rajter in sod.,
2008). Spodbujajo nastanek, delovanje in razvoj tehnoloških družb in zagotavljajo
infrastrukturo ter nudijo pomoč na tržnem, finančnem in tehnološkem področju
(Subvencionirano inovativno okolje, 2016). Najbližji tehnološki park občini Cerklje je
Tehnološki park Ljubljana, ki je hkrati največji izmed tehnoloških parkov v Sloveniji. V zadnjih
dveh desetletjih je postal mednarodno prepoznavno podporno okolje in poslovno središče za
razvoj mednarodnega konkurenčnega inovativnega tehnološkega podjetništva. Poudarek je
na prenosu znanja, izkušenj in tehnologij v gospodarstvo (Poslanstvo, 2016). Tehnološki park
Ljubljana povezuje več kot 300 podjetij, katerim nudi celovito podjetniško podporo in
možnost mednarodnega povezovanja (O nas, 2016a). Dejavnosti Tehnološkega parka
Ljubljana so (O nas, 2016a):
 nudenje primerne infrastrukture, storitev in promocije;
 spodbujanje razvoja tehnološkega podjetniškega potenciala v regiji;
 presoja podjetniških pobud in pomoč pri realizaciji obetavnih podjetniških pobud ter
pomoč pri pripravi poslovnih načrtov;
 mentorstvo in podjetniško svetovanje;
 povezovanje z domačim in tujim razvojnim, raziskovalnim ter tržnim okoljem;
 iskanje poslovnih in strateških partnerjev;
 mreženje s finančnimi in naložbenimi institucijami, raziskovalnimi inštituti ter
industrijo;
 izobraževanje in usposabljanje.
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4.3 Subjekti finančnega okolja
Subjekti finančnega okolja nudijo pomoč podjetnikom pri financiranju. Ločimo zasebne
institucije, ki nudijo finančno pomoč podjetnikom, ter javne institucije, preko katerih država
nudi finančno pomoč podjetnikom.
Glavni subjekti finančnega okolja, ki bodo obravnavani podrobneje, so:
 Slovenska izvozna in razvojna banka;
 Slovenski podjetniški sklad;
 Slovenski regionalno razvojni sklad;
 EKO sklad;
 Poslovni angeli;
 banke.
Slovenska izvozna in razvojna banka – SID Banka
SID Banka je bila ustanovljena z namenom zavarovanja in financiranja izvoza slovenskih
podjetij. Poleg različnih finančnih in zavarovalnih storitev se SID banka osredotoča tudi na
financiranje majhnih in srednje velikih podjetij, razvojnih, okoljevarstvenih in energetskih
projektov, internacionalizacije ipd. (Dejavnosti, 2016). Podjetnikom ponuja (Financiranje,
2016):
 ugodne kredite za samostojne podjetnike in MSP za različna področja: tekoče
poslovanje, naložbeni projekti, razvoj konkurenčnega gospodarstva in
internacionalizacije, razvoj okolju prijazne družbe in proizvodnje, razvoj znanja in
inovativnega podjetništva, regionalni in družbeni razvoj …);
 zavarovanje izvoznih poslov (zavarovanje rizikov pred dobavo in po dobavi, odkup
terjatev …).
Slovenski podjetniški sklad
Slovenski podjetniški sklad je javna specializirana finančna institucija v lasti Republike
Slovenije, ki nudi finančne vire za mikro, mala in srednje velika podjetja. Sklad vsako leto
razpiše državno pomoč za gospodarske družbe in samostojne podjetnike, ki je razporejena
po vseh življenjskih fazah razvojnega ciklusa podjetij (od zagona do faze nadaljnje rasti in
razvoja) (Zagonske spodbude, 2016). Slovenski podjetniški sklad podjetnikom nudi (Letno
poročilo …, 2014):
 storitve in začetni kapital za nastanek in zagon novih podjetij (nepovratna sredstva);
 ugodni viri financiranja za razvojne naložbe podjetij (subvencije, ugodni finančni viri,
garancije, mikrokrediti);
 spodbujanje zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov (lastniški kapital,
ugodni kreditni viri in garancije za investitorje).
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Slovenski regionalno razvojni sklad
Slovenski regionalno razvojni sklad je javni finančni sklad, namenjen doseganju ciljev na
področju regionalnega razvoja in razvoja podeželja. Sklad nudi spodbude tudi podjetnikom in
gospodarskim družbam ter zadrugam preko javnih razpisov. Podjetnikom sklad nudi (Splošno
o nas, 2016):
 posojila z ugodno obrestno mero in z dolgo ročnostjo vračila za spodbujanje razvojno
investicijskih projektov v gospodarstvu in spodbujanje projektov na področju
obdelave in predelave lesa oziroma na področju snovne in energetske učinkovitosti.
EKO sklad
EKO slad je ustanova, ki preko kreditov in nepovratnih finančnih spodbud zagotavlja finančno
pomoč za okoljske projekte.
Sklad je namenjen pravnim osebam, občinam ter tudi fizičnim osebam (O skladu, 2016).
Podjetjem nudi finančno pomoč v obliki (Pravne osebe, 2016):
 ugodnih kreditov za naložbe na področjih varstva okolja;
 nepovratnih finančnih spodbud za nakup električnih vozil.
Poslovni angeli
Poleg javnih sredstev financiranja so podjetnikom na voljo tudi zasebne organizacije oziroma
podjetja, ki nudijo finančno pomoč. Med bolj znanimi zasebnimi vlagatelji so Poslovni angeli.
Poslovne angele predstavljajo premožni in uspešni poslovneži, ki so pripravljeni vlagati v
podjetja v začetnih fazah rasti. Podjetjem z inovativnimi poslovnimi idejami in mednarodno
usmerjenostjo pomagajo pri razvoju podjetja z lastniškim kapitalskim vložkom in jim na ta
način omogočajo hiter razvoj in rast podjetij na domačem in tujem trgu. Poleg finančne
pomoči nudijo tudi znanje, izkušnje in socialno mrežo, zato poslovni angel podjetniku
predstavlja tudi mentorja (O nas, 2016b).
Banke
Med zasebne vire financiranja lahko prištevamo tudi banke, ki podjetnikom nudijo finančno
pomoč v obliki kreditov. V preteklosti so bila merila za pridobitev financ manj stroga, danes
pa so banke omejile kreditiranje na najboljše projekte in podjetja. Banke so trenutno
naklonjene financiranju kratkoročnih projektov, ki zagotavljajo hitre donose ob minimalnem
tveganju. Banke ugodnejše kredite ponujajo predvsem novoustanovljenim podjetjem
oziroma podjetnikom začetnikom (Kupec, 2014; Hojnik, 2011).
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4.4 Vloga občine pri zagotavljanju podpornega okolja za razvoj gospodarstva
Naloga občine je, da zagotavlja ustrezne pogoje za gospodarski razvoj oziroma ustvarjati
spodbudno okolje za razvoj podjetništva s posredno ali neposredno pomočjo domačim
podjetnikom.
Občina ima veliko vlogo pri umeščanju dejavnosti v prostor, saj ima lokalna skupnost pravico
do urejanja prostora na svojem območju (razen posegov, ki so v pristojnosti države) v skladu
z sprejetimi zakoni, standardi in merili. Poleg prostorskih dokumentov, s katerimi občina
omogoča lociranje dejavnosti ali sama pripravi zemljišča za lociranje dejavnosti, občina skrbi
za infrastrukturno opremljenost, ravnanje z odpadki in je ena od bistvenih udeležencev v
formalnem in neformalnem mreženju (sodelovanju) (Kušar, 2008).
Občina preko Regionalne razvojne agencije sodeluje tudi pri oblikovanju Regionalnega
razvojnega programa 2014–2020, kjer je podjetništvo eno od glavnih razvojnih področij, za
katerega so predvideni določeni investicijski ukrepi in projekti. Župani 18-ih občin sestavljajo
Svet gorenjske regije, ki imenuje člane občin v regionalnem razvojnem svetu. Razvojni svet
gorenjske regije pripravi in izvede regionalni razvojni program ter skrbi za izvajanje
regionalnega razvojnega programa (Razvojni svet gorenjske regije, 2016). Po
mikroekonomskih (finančnih) instrumentih večina občin zaradi majhnosti ne more posegati
(Žakelj, 2004). Tiste občine, ki nudijo pomoč z vsakoletnimi razpisnimi sredstvi za
pospeševanje razvoja podjetništva, pogosto sofinancirajo odpiranje novih delovnih mest in
samozaposlitve, stroške najema prostorov, promocije in usposabljanja na področju
podjetništva ipd. V občini Cerklje je bil leta 2006 sprejet Pravilnik o sofinanciranju
pospeševanja drobnega gospodarstva, obrti, turizma in društvenih dejavnosti v Občini
Cerklje na Gorenjskem, ki določa naslednje programe (Pravilnik o sofinanciranju …, 2006):
1. program nadomestila obresti;
2. program pomoči za predstavitev izdelkov in storitev na sejmih ali razstavah;
3. program pospeševanja zaposlovanja;
4. pomoč pri izobraževanju, izboljševanju varnosti in zdravja pri delu;
5. pomoč pri izdelavi podjetniške in turistične dokumentacije in pri pridobitvi priznanj
odličnosti;
6. pospeševanje društvenih dejavnosti;
7. nepovratna sredstva za spodbujanje turizma in spodbujanja razvoja turistične ponudbe.
Leta 2006 je bil tudi objavljen javni razpis za sofinanciranje pospeševanja drobnega
gospodarstva, obrti in turizma v občini Cerklje na Gorenjskem (Javni razpis …, 2006). Pravilnik
od leta 2006 ni bil spremenjen ali dopolnjen, prav tako se razpisov od tega leta dalje ni
izvajalo. Občina je podjetnikom finančno pomoč omogočila zopet v letu 2016, ko je občina
Cerklje omogočila subvencionirano razstavljanje na spomladanskem sejmu v Komendi.
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Na občini pravijo, da razpisov za ugodnejše kredite, subvencije in nepovratna sredstva ne
objavljajo. Menijo, da sredstva za pospeševanje gospodarstva namenjajo le večje občine,
poleg tega pa obstaja več organizacij, kjer podjetniki sredstva lahko pridobijo. Nekaj let so
nudili tudi refundacijo kreditov. Za Slovenijo je značilen centralizem, zato gre večina davkov v
prihodek davčnega proračuna, s katerimi ta netransparentno razpolaga. Sredstva na občini
lahko tako namenijo le za financiranje z zakonom določenih nalog. Podjetnike in ostale
prebivalce obveščajo o aktualnih razpisih drugih organizacij na spletni strani in preko Zavoda
za turizem. V občini prav tako ni tudi davčnih ali drugih olajšav za privabljanje investitorjev.
Edina možnost bi bila oprostitev plačila komunalnega prispevka, a je najprej potrebno vse
komunalno opremiti. Menijo, da je občina za obrtnike storila ogromno, predvsem z
legalizacijo (17 objektov). Vsakemu zainteresiranemu tudi skušajo zagotoviti prostorsko
širjenje dejavnosti, v kolikor je to mogoče (Čebulj, 2016).
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4.5 Temeljne ugotovitve
Podporno podjetniško okolje zajema podjetniško, inovativno in finančno podporno okolje. V
zadnjih letih je slovensko podporno okolje doživelo razvoj. Na voljo so številne institucije, ki
nudijo finančno ali nefinančno pomoč podjetnikom v vseh fazah razvoja. Za boljši pregled
nad podpornim podjetniškim okoljem so v tabeli predstavljeni zbrani podatki o glavnih
organizacijah, ki nudijo podporo razvoju podjetništva, ter vrstah pomoči, ki jo nudi
posamezna organizacija.
Tabela 12: Podporno okolje za podjetništvo
SUBJEKTI PODJETNIŠKEGA OKOLJA
ORGANIZACIJA
VRSTA PODPORE
BSC Kranj

- ugodnejši krediti
- štipendije
- informiranje
- razvoj podjetništva
Vstopne točke VEM
- registracija, izbris podjetja
- informiranje, osnovno svetovanje
- izvajanje delavnic
Območna obrtno- izdajanje obrtnih dovoljenj
podjetniška zbornica - promocija članov doma in v tujini
Kranj
- informacije, strokovno svetovanje, obveščanje o novostih
- »Center podjetniških rešitev » – nudenje poslovnih storitev
- strokovne ekskurzije, seminarji, izobraževanja, obisk sejmov
Območna
- informiranje, izobraževanja, delavnice, konference
gospodarska zbornica - »Borza ponudb in povpraševanja«: poslovne priložnosti
za Gorenjsko (GZS)
- »Član – Članu«: ugodne ponudbe za člane
- promocija podjetij, mreženje z lokalnimi podjetji
- nagrade za inovativnost
- izdaja javnih listin
SPIRIT Slovenija
- »Podjetniški portal«: informacije
- svetovanje za uvajanje inovacij, osnovno svetovanje,
- podporne storitve, izobraževanja, usposabljanja
- »Moj spletni priročnik«: razpisi, novosti zakonodaje, poslovne
priložnosti
- podjetniški dogodki,organizacija in sofinanciranje nastopov na
sejmih
- »Izvozno okno«: portal za izvoznike
- sofinanciranje tržnih raziskav za tuje trge
- »slovenski poslovni klub«: prenos izkušenj
- »SloveniaPartner«: promocija ponudbe, »SloExport«: baza
izvoznikov
Poslovne cone
- upravne, organizacijske, logistične in druge poslovne storitve
- temeljna infrastruktura
- povezovanja med podjetji v coni
58

Kovačnica

- coworking skupnost
- 20 delovnih mest: pisarna, WiFi, prostor za sestanke itn.
- osnovno svetovanje, seminarji, izobraževanja, delavnice, mreženje
- organiziranje dogodkov

SUBJEKTI INOVATIVNEGA OKOLJA
ORGANIZACIJA
VRSTA PODPORE
RC IKT, d. o. o.
- podjetniški inkubator
- strokovno svetovanje
- opremljeni poslovni prostori
- nudenje pomoči pri izdelavi poslovnega načrta, razvoju prototipov,
iskanju partnerjev
Ljubljanski
- ugoden najem prostora
univerzitetni
- svetovanje, izobraževanje, delavnice
inkubator
- pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev in investitorjev
Tehnološki park
- svetovanje, izobraževanje, usposabljanje, mentorstvo
Ljubljana
- opremljeni poslovni prostori
- realizacija obetavnih podjetniških pobud
- pomoč pri izdelavi poslovnega načrta, iskanju poslovnih partnerjev
SUBJEKTI FINANČNEGA OKOLJA
ORGANIZACIJA
VRSTA PODPORE
SID banka
- ugodni krediti samostojnim podjetnikom in MSP
- zavarovanje izvoznih poslov
Slovenski podjetniški - nepovratna sredstva za zagon podjetij
sklad
- ugodni viri financiranja za razvojne naložbe (subvencije, garancije)
- spodbujanje zasebnih vlaganj (lastniški kapital, ugodni krediti)
Slovenski regionalno - ugodna posojila
razvojni sklad
EKO sklad
- nepovratna sredstva za nakup električnih vozil
- ugodni krediti
Poslovni angeli
- lastniški kapital
- mentorstvo (znanje, izkušnje, socialna mreža)
Banke
- krediti
PODPORA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM
- prostorski dokumenti
- infrastrukturna opremljenost
- subvencija za razstavljanje na sejmu
V shemi spodaj so prikazane razpoložljive in neizkoriščene oblike pomoči podpornih institucij
ter vrste podpore, ki so je bili podjetniki deležni glede na pogostost prejete podpore od
posamezne organizacije in vrste pomoči. Dodani so bili glavni vzroki šibkega povezovanja
podjetnikov in organizacij. Shema je bila oblikovana na podlagi rezultatov tega poglavja ter
rezultatov ankete obrtnikov in podjetnikov ter ankete regionalne razvojne agencije BSC
Kranj.
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Shema 2: Vloga podpornih institucij vrednotena skozi ankete

PODPORNE INSTITUCIJE

OBRTNIKI IN PODJETNIKI

SUBJEKTI PODJETNIŠKEGA OKOLJA

INFORMIRANJE

- UGODNEJŠI KREDITI
- ŠTIPENDIJE
- »CENTER PODJETNIŠKIH REŠITEV«, »PODJETNIŠKI PORTAL«, »MOJ
SPLETNI PRIROČNIK«
- »BORZA PONUDB IN POVPRAŠEVANJA«, »SLOVENIA PARTNER«,
- »IZVOZNO OKNO«, »SLOEXPORT«
- »SLOVENSKI POSLOVNI KLUB«, »ČLAN-ČLANU«
- STROKOVNE EKSKURZIJE, OBISK SEJMOV
- NAGRADE ZA INOVATIVNOST
- SOFINANCIRANJE TRŽNIH RAZISKAV
- ORGANIZACIJA DOGODKOV

SVETOVANJE
SEMINARJI
PROMOCIJA
IZOBRAŽEVANJA
SOGOVORNIK Z VLADO
KUPOVANJE IN POTRJEVANJE OBRAZCEV
POMOČ PRI ODPIRANJU PODJETJA
SKUPNI PROJEKTI
SUBVENCIJE ZA NASTOP NA SEJMU

SUBJEKTI INOVATIVNEGA OKOLJA
- OPREMLJENI POSLOVNI PROSTORI
- STROKOVNO SVETOVANJE
- POMOČ PRI IZDELAVI POSLOVNEGA NAČRTA, ISKANJU
POSLOVNIH PARTNERJEV, FINANČNIH SREDSTEV, RAZVOJU
PROTOTIPOV
- REALIZACIJA PODJETNIŠKIH POBUD
- IZOBRAŽEVANJA
- DELAVNICE

SUBJEKTI FINANČNEGA OKOLJA

MENTORSTVO

KREDITIRANJE PROJEKTOV

- ZAVAROVANJE IZVOZNIH POSLOV
- NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ZAGON PODJETIJ, NAKUP
ELEKTRIČNIH VOZIL
- SUBVENCIJE, GARANCIJE ZA RAZVOJNE NALOŽBE
- ZASEBNA VLAGANJA (LASTNIŠKI KAPITAL, KREDITI)
- MENTORSTVO
- KREDITIRANJE

OBČINA

INFORMIRANJE O RAZPISIH
PRIDOBITEV SREDSTEV NA RAZPISIH

INFORMIRANJE

- INFRASTRUKTURA

PROSTORSKI DOKUMENTI
SUBVENCIONIRANJE RAZSTAVLJANJA NA
SEJMU

NI POVEZOVANJA IN POMOČI

- NEPREPOZNAVNOST
- ZMEDA GLEDE NALOG IN PRISTOJNOSTI POSAMEZNE
INSTITUCIJE
- PRENIZEK POUDAREK NA PROMOCIJI STORITEV

- SLABO POZNAVANJE PODPORNEGA
OKOLJA
- ZAPLETENOST, DOLGOTRAJNOST
PREDVSEM PRI PRIDOBIVANJU FINANČNE
OBLIKE POMOČI
- IZGUBA ČASA, ENERGIJE IN DENARJA

Avtor: Irena Jenko
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5 USTVARJALNO OKOLJE OBČINE CERKLJE
Razvitost ustvarjalnega podjetniškega okolja občine Cerklje bomo ugotavljali preko
proučevanja mreženja, inovacij, človeškega kapitala ter družbenega kapitala.

5.1 Mreženje
Mreženje (»networkig«) lahko opredelimo kot odnose med posamezniki, skupinami in
organizacijami (Antončič, 1999). Podjetniki so v poslovnem okolju izpostavljeni nenehnim
spremembam, ki od njih zahtevajo nova znanja, razvojna vlaganja ter iskanje dostopa do
novih trgov in informacij, kar predstavlja motivacijo za podjetniško mreženje (Roblek, 2007).
Osnovni motiv raznih oblik povezovanja je v doseganju dolgoročne uspešnosti in zmanjšanju
tveganja, ki ga akterji dosežejo s skupnim načrtovanjem in medsebojnim dopolnjevanjem
(Lipnack in Stamps, 1994).
Mrežne povezave ločimo na formalne in neformalne. Neformalne mreže nastajajo na osebni
ravni z določenim namenom za krajše ali daljše obdobje ali pa se podjetja/organizacije
povezujejo med seboj za doseganje skupnih ciljev na »mehkih« področjih (usposabljanje,
promocija) (Roblek, 2007; Medved, 2004). Najpogostejši akterji pri neformalnem
povezovanju so prijatelji, sorodniki in znanci, ki so pogosteje povezani predvsem z uspehom
mikro in majhnih podjetij. Posameznik na ta način lažje pridobi ustrezne finančne vire (npr.
neformalna izposoja denarja od prijatelja), informacije, strokovnjake, zunanje izvajalce in
podobno (Svet, 2012). Formalne mreže so bolj tržno usmerjene in izoblikovane za realizacijo
konkretnega projekta (Medved, 2004). Te pogosto vključujejo razne pravne podlage, kot so
npr. pogodbe. V formalne mreže so lahko vključene lokalne in državne podporne institucije,
banke, zunanji poslovni partnerji za posamezna področja stroke (npr. računovodski servisi,
gospodarske in obrtne zbornice …), podjetniški inkubatorji, ministrstva, skladi financiranja s
strani države, drugi poslovni partnerji in podobno (Žabot, 1999).
Za območja z veliko gostoto in prepletenostjo podjetij praviloma iste panoge se je v
strokovni literaturi uveljavil pojem grozd. Množica podjetij, ki se ukvarjajo z isto ali podobno
dejavnostjo na določenem območju pomeni, da je tam ustvarjenega veliko znanja in
pridobljenih veliko izkušenj. Takšno okolje omogoča lažje širjenje znanja, kar spodbuja nov
tehnološki napredek v določeni panogi. Na ta način poglavitni lokacijski dejavnik postaneta
prostorsko osredotočanje sorodnih dejavnosti (grozdenje) in produkcija znanja (inovativnost,
družbeni kapital), surovina, delovna sila in zemljišče pa postanejo manj pomembni.
Posamično podjetje ne zmore vedno znova izboljševati tehnoloških in tržnih postopkov,
ampak mora znotraj iste dejavnosti obstajati učenje in medsebojno izmenjavanje znanja.
Konkurenčnost mnoga podjetja razumejo napačno, saj lahko na globalnem trgu podjetja, ki
medsebojno sodelujejo, nastopajo uspešneje. Rezultati grozda so denimo lahko skupna
blagovna znamka, skupni razvoj novih produktov ali storitev, skupni nastopi na sejmih,
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skupno propagandno gradivo, skupne nabavne poti, podpisane pogodbe pri dobaviteljih,
stroški začetnih materialnih in nematerialnih investicij in podobno (Ravbar, Bole, 2007).
Za naše okolje je izrazita podjetniška individualnost, kar se po rezultatih lastne raziskave
(ankete) odraža tudi v občini Cerklje. Prostorska bližina sorodnih podjetij je pomemben
pozitivni ali negativni lokacijski dejavnik za 38 % podjetnikov. Od tega jih natanko polovica
meni, da bližina sorodnih podjetij negativno vpliva na lokacijo podjetja, polovica pa jih
zaznava pozitiven vpliv. Podjetniki v občini Cerklje v večini torej konkurenco še vedno
dojemajo kot slabost in ne kot priložnost za napredek posameznega podjetja ali pa pozitivne
plati dejavnika prostorske bližine sorodnih podjetij ne prepoznavajo. Nasprotno imajo bolj
pozitiven pogled na bližino nesorodnih dejavnosti, kljub temu pa jih še vedno večina temu
dejavniku ne pripisuje večjega pomena. Pomanjkanje sodelovanja in povezovanje med
podjetniki v občini je pereča vrzel v lokalnem okolju, česar se zavedajo tudi podjetniki (18 %
podjetnikov od tistih, ki so na vprašanje odgovorili), ki so kot temeljni predlog nadaljnjega
razvoja obrti in podjetništva v občini predlagali izboljšave na tem področju (podatki so
podani na podlagi rezultatov anket).
Za popolno obravnavo formalnih in neformalnih oblik sodelovanja bi bilo najbolje pridobiti
informacije o povezovanju in načinu povezovanja med podjetniki, organizacijami in
prebivalci z nizom dodatnih vprašanj v anketi, kar presega okvire naše raziskave, zato smo se
pri ugotavljanju podjetniškega mreženja v občini Cerklje omejili na proučevanje mreženja na
tri načine:
-

anketiranje podjetnikov o poslovnem sodelovanju med podjetji in s prebivalci na
različnih prostorskih ravneh;
ugotavljanje povezanosti s podpornimi institucijami;
z intervjuvanjem župana občine Cerklje o povezanosti in sodelovanju podjetnikov v
občini in z občino.
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5.1.1 Poslovno sodelovanje med podjetniki ter s prebivalci v občini in izven občine
Pri podjetnikih in obrtnikih prepoznamo šibke notranje poslovne povezave tako z lokalnimi
podjetniki, kot tudi pri prodaji izdelkov in storitev na lokalnem trgu. Prihodek od prodaje po
trgih smo preverili v anketi in preko podatkov AJPES. Po slednjih podatkih podjetniki najvišji
prihodek od prodaje dosežejo s prodajo proizvodov in storitev na trgu EU, po rezultatih
lastne raziskave pa trg EU predstavlja manjši delež prihodka od prodaje. Razlikovanje
rezultatov je povsem razumljivo, saj ankete ni izpolnilo nobeno izmed srednjih in velikih
podjetij v občini Cerklje, ki izkazujejo najvišje prihodke od prodaje na tujih trgih. Sklepamo
lahko, da je za srednje in velike podjetnike pomembnejši tuji trg, za majhne obrtnike in
podjetnike pa domači.
V prihodnosti ima največ podjetnikov (29 %) poleg vlaganja v inovacije načrte širiti prodajo
na novo tržišče, kar nakazuje na morebitno širjenje poslovnih vezi mikro in malih podjetij
tudi na tuje trge. Gospodarski odnosi v občini so torej pretežno usmerjeni navzven. Poslovni
partnerji, ki bodisi skrbijo za uvoz surovin, vmesnih proizvodov in drugih virov ali izvoz
vmesnih ali končnih proizvodov in storitev pretežno izhajajo iz drugih regij Slovenije. Prodaja
proizvodov in storitev lokalnih obrtnikov in podjetnikov pa je ravno tako usmerjena navzven,
predvsem na nacionalni trg.
Shema 3: Poslovni partnerji in prihodek od prodaje po različnih geografskih območjih
(vrednoteno skozi ankete)
CERKLJE NA GORENJSKEM
GORENJSKA
SLOVENIJA
POSLOVNI
PARTNERJ
I

DRUGE DRŽAVE NEKDANJE
JUGOSLAVIJE

PRIHODEK
OD PRODAJE

DRUGE DRŽAVE EU
OD DRUGOD
Močne vezi
Šibke vezi
Zelo šibke vezi
Avtor: Irena Jenko
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5.1.2 Povezanost podjetnikov s podpornimi institucijami
Povezanost s podpornimi institucijami je bila podrobno že obravnavana v posebnih poglavjih
magistrskega dela, zato bomo na tem mestu le poudarili, da je povezanost podjetnikov in
organizacij izjemno šibka. Le 25 % podjetnikov se z institucijami povezuje oziroma so od
raznih institucij prejeli vsaj eno od oblik pomoči, ki jih nudi. Več kot polovica podjetnikov
meni, da od institucij niso prejeli nobene pomoči in se z njimi niso povezovali. Z občino, ki je
temeljna organizacija, ki spodbuja razvoj gospodarstva na lokalni ravni, se je povezovalo le
8 % podjetnikov. Naklonjenost oziroma nenaklonjenost občine predstavlja pomemben
lokacijski dejavnik za 43 % podjetnikov, od teh 66 % podjetnikov meni, da občina ni
naklonjena podjetništvu. Podjetniki so tudi med potencialnimi možnostmi razvoja največkrat
izpostavili željo po večji podpori in boljšem sodelovanju z občino (27 % od tistih, ki so
odgovarjali na vprašanje).
5.1.3 Stališče občine o povezanosti in sodelovanju podjetnikov v občini in z občino
V občini Cerklje ustaljene oblike povezanosti med podjetniki v občini in z občino ni. Prva
oblika povezanosti se oblikuje ravno v drugi polovici leta 2016. Občina skupaj z obrtniki in
podjetniki občine Cerklje ter njihovimi zaposlenimi želi s svojim finančnim vložkom vstopiti v
delež podjetja RTC Krvavec. G. Čebulj je obliko povezanosti poimenoval Konzorcij turizem
Cerklje. Pripravili so nezavezujočo ponudbo za nakup Krvavca. Finančni del ponudbe, ki
temelji na podrobnem pregledu in cenitvi podjetja, še ni javen. Vključeni so tudi nekateri
podjetniki, ki se še ne ukvarjajo s turizmom. Podjetnikom bi nakup Krvavca omogočil
kreiranje lastnega razvoja in razvoja celotnega turizma. Ena izmed oblik povezanosti je še
promocija turistične ponudbe in s tem podjetnikov, povezanih s turistično dejavnostjo preko
Zavoda za turizem, ki je financiran s strani občine. Tudi na občini menijo, da je sodelovanja
med podjetniki, obrtniki in občino premalo. Omenijo še, da se obrtniki in podjetniki
neformalno povezujejo predvsem v Društvu obrtnikov in podjetnikov, ki pa je večinoma
namenjeno druženju (Čebulj, 2016).
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5.2 Inovativnost
Inovacije v našem gospodarstvu predstavljajo vse bolj odločilno vlogo, ker so bistvenega
pomena za ustvarjanje boljših delovnih mest, višjo kakovost življenja in ohranjanje
konkurenčnosti (Inovacijska politika, 2016). Podjetje, ki želi dosegati trajne konkurenčne
prednosti, mora biti inovativno. Obstaja soodvisnost med zadovoljevanjem pričakovanj
potrošnikov in sposobnostjo podjetja za inoviranje in lansiranje novih proizvodov po
konkurenčnih cenah (Bešter, Murovec, 2010). Inovacijski proces se začne z idejo in konča z
inovacijo. V podjetju, ki ustvari inovativno klimo, se producira veliko idej, iz katerih se
kasneje lahko izluščijo inovacije, kar seveda ni nujno, saj vsaka ideja še ni inovacija (Lah,
2009).
V sodobnih gospodarstvih se s strani politike in s strani podjetij inovacijam pripisuje velik
pomen (Bešter, Murovec, 2010). Tudi Evropska unija se zaveda, da so inovacije bistvene za
konkurenčnost gospodarstva in podjetij, zato je razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in
inovacijah, postalo eno najpomembnejših prednostnih področij strategije Evropa 2020.
Izboljšati želijo pogoje in dostop do finančnih sredstev za raziskave in inovacije. Posledično se
inovativne zamisli lahko spremenijo v proizvode in storitve, ki zagotavljajo gospodarsko rast
in nova delovna mesta. Učinkovitosti inovacijskega delovanja veliko pozornosti posveča tudi
slovenska ekonomska politika. Slovenija je prav tako kot Evropska unija inovativnost
postavila med svoje prioritete in jo vključila v vse svoje ključne strateške in razvojne
dokumente: Strategijo razvoja Slovenije, Raziskovalno in inovacijsko strategijo Slovenije
2011-2020 in Program reform za izvajanje Lizbonske strategije (Konda, 2014). Kljub
namenjanju vse večje pozornosti razvoju inovacij pa definicija pojma inovacija še vedno ni
enotna, zato je za boljše razumevanje pojma inovacija v nadaljevanju navedenih nekaj
definicij inovacije različnih avtorjev.






Likar, Križaj in Fatur (2006) inovacijo definirajo kot nov oziroma izboljšan izdelek,
postopek ali storitev, ki se lahko pojavi na trgu ali pa je kako drugače koristna.
Cerinšek (2007) meni, da je inovacija vsaka dokazana koristna novost z določeno
dodano vrednostjo. Bistvo je, da jo moramo razviti do uporabnosti.
Mulej in Ženko (2004) inovacijo definirata kot koristno novost, ki se lahko nanaša na
nov izdelek ali proizvodni postopek, novo obliko organiziranja, nov način vodenja ali
nove metode sodelovanja.
SURS inovacijo definira kot nov ali bistveno izboljšan izdelek, storitev in postopek.
Inovacija izdelka ali storitve je uvedena, ko se pojavi na trgu, inovacija postopka pa,
ko se uporabi v okviru procesa. Podjetje je inovativno, če je v določenem obdobju
uvedlo nov ali bistveno izboljšan proizvod ali postopek oziroma novo ali bistveno
izboljšano organizacijsko ali marketinško inovacijo. Ni nujno, da je inovacija nova na
tržišču, temveč mora biti inovacija nova za podjetje (Vidmar, 2014).
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Obstajajo še številne druge definicije tega pojma. Vsem avtorjem je skupno, da je bistvo
inovacije novost, njena uporabnost in njen pojav na trgu.
Problematika definiranja inovacije je neločljivo povezana s problematiko merjenja
inovativnosti oziroma izborom kazalnikov za merjenje inovacij. Merjenje inovativnosti je
težavno zaradi same kompleksnosti inovacij ter njihove soodvisnosti z gospodarskim,
družbenim, tehnološkim in organizacijskim razvojem. Pri merjenju inovacij se želimo čim bolj
približati optimalnemu merjenju, da lahko politiki in raziskovalci kot tudi investitorji ter
managerji sprejemajo kakovostne odločitve in tudi posledice teh odločitev (Bešter, Murovec,
2010). Z reševanjem problematike merjenja se ukvarjajo številne raziskave. Pomemben
projekt, ki omogoča merjenje inovativnost v lokalnih skupnostih, je bil predstavljen v letu
2014. Model za merjenje inovativnosti “Advanced Balance of Local Innovation” je rezultat 3letnega sodelovanja devetih partnerjev iz osmih evropskih držav. Slovenski partner je bil
Razvojni center Srca Slovenije. Namenjen je merjenju nivoja inovativnosti regije in manjših
skupnosti in temelji na kvalitativnih in kvantitativnih indikatorjih (Nova orodja za merjenje …,
2014). Model bi se lahko v prihodnosti v poglobljeni raziskavi o inovativnosti podjetij
uporabil za merjenje inovativnosti podjetništva v občini.
V naši raziskavi bomo inovativnost podjetnikov v občini ugotavljali na dva načina:
 na podlagi podatkov o podeljenih patentih v občini Cerklje;
 s preverjanjem inovacijske aktivnosti podjetij.
5.2.1 Podeljeni patenti v občini Cerklje
Patent še ne pomeni inovacije, ker ni nujno, da ideja zaživi v praksi, kljub temu pa so podatki
o podeljenih patentih ena od možnih poti za ugotavljanje inovacijskega potenciala območja
(Ravbar, Bole, 2007). Podatke smo pridobili od Urada RS za intelektualno lastnino.
Od leta 1991 so iz občine Cerklje vložili 12 patentnih prijav, za katere so bili podeljeni
patenti. Devet patentov je že prenehalo veljati. Trije patenti so veljavni, njihov imetnik pa je
Peter Slatnar, s. p. Možnih prijav je sicer lahko bilo več, vendar podatkov o tistih, ki niso prišli
skozi postopek podelitve, zaradi zakonskih omejitev ni mogoče pridobiti (Grošelj, 2016).
Peter Slatnar je bil do leta 2016 širši javnosti manj znani podjetnik, kljub temu, da že dlje
časa igra pomembno vlogo pri izdelavi opreme za skakalne smuči. Z njegovimi vezmi je
nastopala tudi večina najuspešnejših smučarskih skakalcev. Podjetje Elan se je v letu 2016
odločilo, da skakalnih smuči ne bo več proizvajalo, zato je izdelavo skakalnih smuči prevzel
Peter Slatnar. Skoraj z gotovostjo lahko zato trdimo, da njegovi patenti pomenijo tudi
inovacijo.
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5.2.2 Inovacijska aktivnost podjetij, vrednotena skozi rezultate ankete
Inovacijsko aktivnost smo merili na podlagi SURS-ove opredelitve inovacijsko aktivnega
podjetja. Inovacijsko aktivna podjetja so tista podjetja, ki so v opazovanem obdobju uvedla
inovacijo proizvoda, inovacijo postopka, inovacijo na področju organizacije, inovacijo na
področju trženja ali pa so se v opazovanem obdobju ukvarjala z inovacijsko dejavnostjo, ki še
ni dokončana ali je opuščena. Ločimo različne vrste inovacij. V osnovi jih delimo na
tehnološke in netehnološke inovacije. Med tehnološke inovacije sodita inovacija proizvoda in
inovacija postopka, med netehnološke pa inovacija na področju organizacije in inovacija na
področju trženja. Potrebno je poudariti, da mora biti inovacija nova za podjetje, ni pa nujno,
da je nova na tržišču (Vidmar, 2014).
Z inovacijsko aktivnostjo se je v občini Cerklje v obdobju 2013–2015 ukvarjalo 43 % podjetij.
Podatke sicer težko neposredno primerjamo s slovenskimi, saj so zadnji podatki, objavljeni za
Slovenijo, za obdobje 2012–2014, poleg tega pa SURS zbira podatke le za predelovalne
dejavnosti in nekatere storitvene dejavnosti. Kljub temu bomo za lažjo orientacijo naše
podatke primerjali z inovacijsko aktivnostjo podjetij v Sloveniji. Podatki za Cerklje so bili
pridobljeni na podlagi rezultatov anketiranja podjetnikov. V tem obdobju je bilo inovacijsko
aktivnih podjetij v Sloveniji 46 % (Inovacijska dejavnost …, 2016). Od inovacijsko aktivnih
podjetij v občini Cerklje je bilo 15 % podjetij, ki so uvedla samo tehnološko inovacijo, takih, ki
so uvedli le netehnološko inovacijo, je bilo 38 %, in takih, ki so uvedla tehnološko in
netehnološko inovacijo hkrati, je bilo 47 % podjetij. V Sloveniji je tehnološko in netehnološko
inovacijo uvedlo 48 % podjetij. Zaključimo lahko, da je stopnja inovacijske aktivnosti
podjetnikov v občini Cerklje razmeroma nizka.
Shema 4: Inovacijska aktivnost podjetij občine Cerklje
OPUŠČENA ALI
NEKONČANA
INOVACIJSKA DEJAVNOST
20

TEHNOLOŠKE INOVACIJE

INOVACIJA PROIZVODA

20

INOVACIJA POSTOPKA

NETEHNOLOŠKE INOVACIJE

24
INOVACIJSKA
AKTIVNOST

27

37

INOVACIJA NA PODROČJU
TRŽENJA
INOVACIJA NA PODROČJU
ORGANIZACIJE

PRVA V SLOVENIJI: 3
PRVA NA SVETU: 1

Avtor: Irena Jenko
* Pripisana števila predstavljajo število podjetnikov, ki so uvedli posamezno vrsto inovacije.
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5.3 Človeški kapital
Kakovostni človeški viri so bistvenega pomena za razvoj podjetništva in celotnega območja.
Kadri, ki so na razpolago v okolju ter tisti, ki imajo možnost spodbujati gospodarski razvoj,
razvijati ideje in odločati, so zaviralci ali pospeševalci gospodarskega razvoja (Filipič, 1997; cv:
Visenjak, 2002). Bistvena funkcija pri ustvarjanju človeškega kapitala je učenje (Ravbar, Bole,
2007). Pri ugotavljanju zalog človeškega kapitala se raziskovalci opirajo na podatke na
področju zdravja, izobraževanja in starostne sestave prebivalstva. Mi bomo zaloge
človeškega kapitala ugotavljali s pregledom gibanja števila prebivalcev, naravnega in
selitvenega gibanja prebivalstva, starostne sestave prebivalstva, izobrazbene strukture
prebivalstva in trga dela v občini.
5.3.1 Gibanje števila prebivalstva
Natančnejši podatki o razvoju prebivalstva obstajajo od sredine 19. stoletja naprej, odkar je
bil praviloma vsakih deset let izveden popis prebivalstva. Metodologija popisa prebivalstva
se je tekom let spreminjala, zato so novejši podatki težko neposredno primerljivi s podatki za
predhodna stanja, kljub temu pa lahko opazujemo trende v gibanju števila prebivalstva.
Število prebivalstva v občini Cerklje se je v letih od 1869 do 2015 postopoma povečevalo. Do
druge svetovne vojne je razvidno nihanje števila prebivalstva. Gospodarska stagnacija
slovenskega ozemlja in huda gospodarska kriza v 80. letih 19. stoletja sta povzročili množično
izseljevanje v tujino, kar je najverjetnejši razlog upada števila prebivalstva ob popisu 1880 in
počasno rast števila prebivalstva do leta 1910, ko je število prebivalstva ponovno upadlo.
Zaradi opisanih razmer in posledic prve svetovne vojne je bilo število prebivalstva ob popisu
1931 najnižje v celotnem obravnavanem obdobju. Po drugi svetovni vojni je občina Cerklje
beležila stalno rast števila prebivalstva, kar je posledica večjega števila rojstev, nižje
smrtnosti in preseljevanja iz drugih nekdanjih jugoslovanskih republik in od drugod.
V Cerkljah je bilo v letu 2015 evidentiranih 7406 prebivalcev, kar ob upoštevanju površine
občine 78 km² pomeni, da gostota naseljenosti znaša 95 prebivalcev/km², kar je pod
slovenskim povprečjem, ki za leto 2015 znaša 102 prebivalca/km² (SURS, 2015b; SURS,
2015c). Skozi obdobje zadnjih let opazimo rast števila prebivalstva v občini. Prebivalstvo
občine Cerklje predstavlja majhen delež prebivalstva Slovenije (konec leta 2015 je bilo
prebivalcev 2 063 077), približno 0,4 %, ki pa se konstantno, a rahlo povečuje (SURS, 2015b).
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Tabela 13: Število prebivalcev v občini Cerklje v letih 1869–2015
Leto
Število prebivalcev
1869
5153
1880
4810
1890
4822
1900
4831
1910
4748
1931
4653
1948
4796
1953
4836
1961
5037
1971
5155
1981
5574
1991
5808
2002
6369
2011
7122
2012
7229
2013
7317
2014
7356
2015
7406
Vir podatkov: Orožen Adamič in sod., 1995;
SURS, 2015b; Popis 2002, 2002.
5.3.2 Naravno in selitveno gibanje prebivalstva
Prebivalstvo v občini narašča tako zaradi selitvenega, kot naravnega prirasta. Naravni prirast
je v zadnjih petih letih pozitiven. Opazna so nihanja v selitvenem prirastu občine. Negativen
selitveni prirast je bil zaznan v letu 2014, v ostalih obravnavanih letih je bil skupni selitveni
prirast pozitiven. Selitveni prirast s tujino se zmanjšuje, selitveni prirast med občinami pa
niha. V letu 2015 se je slednji izjemno povečal in močno presegel naravni prirast.
Na občini menijo, da gre zgolj za fluktuacijo prebivalstva, poleg tega pa na območju občine
Cerklje živi še približno 800 prebivalcev, ki niso občani občine Cerklje (Čebulj, 2016).
Tabela 14: Naravno in selitveno gibanje prebivalstva občine Cerklje
Selitveni prirast Selitveni prirast Skupni selitveni
s tujino
med občinami
prirast
2011
26
10
36
2012
18
-1
17
2013
3
61
64
2014
-7
-5
-12
2015
5
111
116
Vir podatkov: SURS, 2015b.

Naravni prirast
46
38
42
27
26
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5.3.3 Starostna sestava prebivalstva
Občina Cerklje izstopa po deležu mladega prebivalstva (0–14 let), delež zrelega prebivalstva
(15–64 let) je enak slovenskemu deležu. Nižji odstotni delež od slovenskega lahko zaznamo
pri deležu starega prebivalstva (65 let ali več), kar kaže na ugodnejšo sliko starostne sestave
občine Cerklje v primerjavi s slovensko.
Slika 13: Prebivalstvo občine Cerklje po starostnih skupinah
80%
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60%
50%
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40%
67%

30%

67%

Slovenija
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15%
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0%
0-14 let

15-64 let

nad 65 let

Vir podatkov: SURS, 2015b.
Posledično je tudi indeks staranja, ki predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali
več, in številom oseb, mlajših od 15 let, nižji od slovenskega (122,7). Indeks staranja v
Cerkljah znaša 84,0, kar pomeni, da je na 100 oseb, mlajših od 15 let, v letu 2015 prebivalo
84 oseb, starih 65 let ali več.
Tabela 15: Indeks staranja po spolu v občini Cerklje
0–14 let
Nad 65 let
Moški
713
493
Ženske
626
632
Vir podatkov: SURS, 2015b.

Indeks staranja
69,1
100,9

Velike razlike pri indeksu staranja so med spoloma. Pri ženskah je delež starejših v primerjavi
z mlajšimi velik, saj indeks staranja za ženske znaša preko 100. Pri moških je razmerje ravno
obratno, saj imamo na 100 moških, mlajših od 15 let, približno 69 moških, starih 65 let ali
več.
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5.3.4 Izobrazbena struktura prebivalstva
Izobrazbena struktura prebivalstva, starejšega od 15 let, v letu 2015 je v primerjavi s
slovenskim in gorenjskim povprečjem slabša. Večina prebivalcev ima tako Sloveniji, kot tudi
na Gorenjskem in v občini Cerklje zaključeno srednješolsko izobrazbo. Delež prebivalcev s
končano srednjo ali visoko oziroma visokošolsko izobrazbo je v Cerkljah nižji kot v Sloveniji in
na Gorenjskem, medtem ko je delež prebivalstva s končano osnovnošolsko izobrazbo v
občini Cerklje višji. Leta 2015 je bilo v občini 752 osnovnošolcev, 324 dijakov in 335
študentov (SURS, 2015d).
Tabela 16: Izobrazbena struktura prebivalstva občine Cerklje, starejšega od 15 let
Število
prebivalcev,
starih 15 let
ali več

Osnovnošolska
ali manj

Cerklje
6037
1680
Gorenjska
171770
42633
Slovenija
1758564
457188
Vir podatkov: SURS, 2015b.

%

Srednješolska

%

Višješolska,
visokošolska

%

27,8
24,8
26,0

3147
91921
926435

52,1
53,5
52,7

1210
37216
374941

20,0
21,7
21,3

5.3.5 Trg dela
Število delovno aktivnih oseb se povečuje, in sicer se je število glede na leto 2014 povečalo
za 71 oseb, na 3147 delovno aktivnih oseb. Število delovno aktivnih moških se je povečalo za
31, na 1725, in delovno aktivnih žensk se je povečalo za 40, na 1422. Delovno aktivnih je
skozi vsa leta več moških, v letu 2015 za 303.
Slika 14: Delovno aktivno prebivalstvo občine Cerklje po spolu
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Vir podatkov: SURS, 2015a.
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Tabela 17: Število zaposlenih in samozaposlenih oseb v občini Cerklje
2013
2014
Zaposlene osebe
2549
2695
Samozaposlene osebe
394
438
Samozaposlene osebe brez kmetov
244
264
Vir podatkov: SURS, 2015a.

2015
2830
423
274

V letu 2015 je bilo v občini Cerklje zaposlenih 2830 oseb, kar je 135 oseb več kot leto prej.
Število samozaposlenih se je v letu 2015 glede na leto 2014 zmanjšalo za 15 oseb, na 423
oseb. Število samozaposlenih oseb brez kmetov se povečuje in je v letu 2015 znašalo 274
oseb.
Slika 15: Stopnja registrirane brezposelnosti v občini Cerklje po spolu
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Vir podatkov: SURS, 2015a.
Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v letu 2015 najnižja v zadnjih šestih letih. V letu
2015 je znašala 5,9 %, kar je 1,1 odstotne točke manj kot preteklo leto. Pri ženskah v vseh
letih beležimo višjo stopnjo registrirane brezposelnosti kot pri moških, v letu 2015 kar za
2,0 %, kljub temu pa se stopnja brezposelnosti pri ženskah zmanjšuje. Za moške se je stopnja
registrirane brezposelnosti prav tako zmanjšala za 1,5 odstotne točke na 5,0 % v letu 2015.
Stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2015 je v primerjavi s slovensko (12,3 %) bistveno
nižja (za 6,4 odstotne točke), prav tako pa je nižja od stopnje gorenjske statistične regije
(8,6 %) za 2,7 odstotne točke (SURS, 2015a). Število registriranih brezposelnih oseb se
zmanjšuje. V letu 2015 je bilo registriranih brezposelnih oseb 197.
Tabela 18: Število registriranih brezposelnih oseb v občini Cerklje po letih
Leto
2010
2011
2012
2013
2014
Registrirane brezposelne osebe
213
224
218
247
230
Vir podatkov: SURS, 2015a.

2015
197
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5.3.6 Delovne migracije
V občini Cerklje je na voljo 3141 delovnih mest, od tega je zaposlenih le 923 domačinov ali
29 % delovno aktivnega prebivalstva občine Cerklje. Na delo v občino se vozijo predvsem iz
Kranja (551), Ljubljane (375) in Šenčurja (162). Občine, iz katerih se v Cerklje vozi na delo več
kot 50 in manj kot 100 prebivalcev, so še: Kamnik (97), Radovljica (84), Tržič (81), Škofja Loka
(67), Komenda (66) in Domžale (65).
Slika 16: Delovne migracije v občino Cerklje
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Večina delovno aktivnega prebivalstva občine Cerklje je zaposlenega izven domače občine,
predvsem v bližjih večjih zaposlitvenih središčih Kranj (739) in Ljubljana (673). Pomembnejša
zaposlitvena območja za prebivalce občine Cerklje so še Šenčur (96), Škofja Loka (68),
Kamnik (66), Komenda (64) in Naklo (60).
Slika 17: Delovne migracije iz občine Cerklje
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5.4 Družbeni kapital
Družbeni kapital Ravbar in Bole (2007) opredeljujeta kot kombinacijo neformalnih ustanov,
norm, pravil in družbenih izbir v določeni družbi. S tem je družbi omogočeno učinkovito
doseganje socialnih in ekonomskih ciljev, reševanje skupnih problemov ter zagotavljanje
družbene kohezivnosti. Koncept družbenega kapitala zajema védenje, duha in pripravljenost
prebivalstva za udeležbo v skupnih javnih aktivnostih. Na gospodarskem področju ponuja
veliko priložnosti pri dvigu učinkovitosti poslovanja in pri oblikovanju povezav, ki presegajo
meje podjetij. Razvitost družbenega kapitala zato najpogosteje ugotavljajo preko dejavnosti
društev po občinah. Menita, da je najboljša metoda proučevanja družbenega kapitala
anketiranje posameznikov. Odločili smo se, da bomo v naši raziskavi razvitost družbenega
kapitala proučili s kratkim pregledom aktivnosti društev v občini ter z anketiranjem
prebivalcev o odnosu prebivalstva do podjetništva.
5.3.1 Društvene dejavnosti
V občini Cerklje deluje 64 društev (116 registriranih prebivalcev na društvo). Občina Cerklje
se po številu društev na 1000 prebivalcev uvršča šele na 173. mesto med slovenskimi
občinami (8,6 društev na 1000 prebivalcev) (Prisrčen pozdrav …,2015). Bole in Ravbar (2007)
ocenjujeta, da je ta kazalnik primeren pokazatelj društvene dejavnosti, saj podatek o številu
članov v društvih bistveno ne vpliva na ugotavljanje društvene aktivnosti po občinah (npr. v
mestih, kjer je več društev in več prebivalcev, je tudi število članov v društvih večje in
posledično večji socialni kapital).
Glavno društvo, ki povezuje lokalne podjetnike in obrtnike, je Društvo obrtnikov in
podjetnikov Cerklje. Članov društva je 101, od tega je aktivnih okoli 80 članov. Delovanje
društva zajema tri področja: humanitarni, družabni in poslovni del. Društvo je najuspešnejše
na družabnem področju (organizacija veleslaloma, izletov, piknika, športne aktivnosti …). V
okviru drugih dveh področij društvo sodeluje v čistilnih akcijah, organizira brezplačne
seminarje, ponuja ugodnejšo prodajo smučarskih kart, soorganizira nastope na sejmu, vlaga
tudi v raziskave na temo podjetništva v občini Cerklje, obvešča člane o podjetniških temah
ter sodeluje pri organizaciji nekaterih prireditev v občini Cerklje. Društvo se srečuje s
problematiko pridobivanja predvsem mlajših pa tudi ostalih podjetnikov in omejenimi viri
financiranja, saj se društvo v celoti financira iz plačanih članarin. Nekateri podjetniki so
vključeni tudi v nekatera druga, za razvoj podjetništva v povezavi s turizmom pomembnejša
društva: Konjeniško društvo Krvavec (organizacija prireditev), zelo aktivno društvo KUD Pod
Lipo Adergas (105 članov iz štirih naselij), ki vsako leto uprizarja različna dramska dela,
Lovska družina Krvavec, ki načrtuje izgradnjo razglednega stolpa, aktivno in uspešno društvo
Nogometni klub Velesovo, prostovoljna gasilska društva, ki organizirajo odmevnejše
prireditve (PGD Lahovče: Hangarfest, PGD Zalog: Zbudi me za 1. maj). Ločeno so se
oblikovala društva na Letališču Jožeta Pučnika, kjer deluje 10 društev. Člani teh društev
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večinoma niso prebivalci občine Cerklje, zato je njihov prispevek k razvoju družbenega
kapitala zanemarljiv.
5.3.2 Podjetniška miselnost prebivalstva in odnos družbe do podjetništva
Pomemben dejavnik, ki vpliva na stopnjo razvitosti podjetništva v družbi, je podjetniška
kultura, ki predstavlja vrednote, etiko, odnos in stališče družbe do podjetnika in
podjetniškega delovanja. Glede na raziskave naj bi obstajala velika soodvisnost med splošnim
mnenjem o podjetništvu v družbi in stopnjo podjetniške aktivnosti (Bernard, 2006). Kultura,
ki vključuje podjetniške vrednote, lahko deluje kot inkubator za spodbujanje podjetništva, v
družbah, kjer pa podjetništvo enačijo z dobičkarstvom, špekulanstvom, tajkunstvom ali celo
kriminalom, pa podjetništvo ni dobro sprejeto (Tomšič, 2012). Pozitivne družbene vrednote
o podjetništvu torej pomenijo več podjetniške aktivnosti med prebivalci, zato je nujno
spreminjanje gospodarskega, družbenega in kulturnega okolja v smeri večje podpore in
naklonjenosti podjetništvu v družbi (Rebernik in sod., 2016).
Slovenija je zaradi geografske lege, specifične kulturno-zgodovinske vloge in izkušenj iz
socialistične ter kapitalistične družbeno-politične ureditve razvila edinstveno podjetniško
kulturo (Bernard, 2006). Na oblikovanje podjetniške kulture so vplivali:
1. Socialistični družbenoekonomski sistem: V tem obdobju je bil razvoj podjetniške kulture
zadušen. Zatiralo se je svobodne podjetniške pobude, podjetništvo je bilo negativno
obravnavano in povezano s kapitalističnim pohlepom in izkoriščanjem ostalih. Značilno je
bilo pomanjkanje zasebnega lastništva in omejenost funkcij trga (Morrison, 1998).
2. Nacionalni karakter: Na razvoj nacionalnega karakterja je vplival konzervativni
izobraževalni sistem, kolektivistična kultura, velika odvisnost ljudi od države in podrejenost
zunanjim silam v preteklosti (Rebernik in sod., 2005). Karakterne lastnosti, ki naj bi bile
značilne za slovenski narod, so: umerjeni k sebi (egoistični, zadržani, nepripravljeni na
sodelovanje, hladni, ampak odgovorni in premišljeni), čustveno nestabilni (občutek krivde,
pesimizem, depresija), zavistni, agresivni, dominantni, uporniški, prikazovanje v lepši luči,
avanturistični in disciplinirani, delavni ter ambiciozni (Musek, 1994).
3. Nove vrednote po transformaciji socialističnega sistema: Velika podjetniška vročica v
začetku devetdesetih let je bila posledica osebne nuje in post-socialistične in
osamosvojitvene evforije (Adam in sod., 2001). Podjetnike je družba sprejela negativno
zaradi drugačnih vrednot, ki jih je bila družba vajena (podjetnost, tveganje, iniciativnost,
inovativnost, itd.) (Bernard, 2006).
4. Egalitarizem: Slovenska družba neenakosti v dohodku zaznava kot prevelike in nezakonite,
kar je posledica socialističnih časov, kjer je bil egalitarizem pomembna vrednota. Vpliva tudi
majhnost slovenske družbe, saj se odstopanje od povprečja hitro opazi (Trampuš, 2002). Na
eni strani se posamezniki niso pripravljeni združevati in na drugi strani tudi ne dopuščajo, da
bi bili drugi bolj uspešni (Tomšič, 2012).
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5. Negativne izkušnje s podjetniki: V devetdesetih letih je več podjetnikov pridobilo
premoženje iz denacionalizacije, kapitalskih dobičkov javnih delniških družb in odkupov
deležev nejavnih podjetij, kar je zasenčilo podjetnike, ki so do premoženja prišli z
ustanovitvijo in razvojem lastnega podjetja (Kovač, 2005; Kampuš Trop, 2003).
6. Odnos države do podjetništva: Programe za spodbujanje podjetništva je Slovenija začela
razvijati konec 90. let, ki pa niso bili celoviti, dolgoročno usmerjeni in niso nudili pravih
spodbud za nova in rastoča podjetja (Rebernik in sod., 2005).
7. Mediji: V slovenskih medijih je bilo v preteklosti podjetniške tematike malo, poleg tega pa
so bile pozitivne zgodbe o podjetništvu pogosto zasenčene z zgodbami o neuspehih. V
zadnjem desetletju se je odnos do podjetništva v medijih precej izboljšal (Tomšič, 2012).
Vzroki, ki so vplivali na oblikovanje podjetniške kulture v Sloveniji so torej psihološki,
politični, zgodovinski in družbeno-kulturni. Zgoraj naštete značilnosti kažejo na precejšen
vpliv nekdanjega socialističnega sistema, kar se odraža tudi v navedenih karakteristikah
nacionalnega karakterja, ki pa ne sovpadajo z lastnostmi uspešnega podjetnika.
Raziskovalci se o najpomembnejših lastnostih uspešnega podjetnika niso zedinili. Večina
strokovnjakov se strinja, da obstajajo tri bistvene značilnosti podjetniške osebnosti:
sposobnost notranje kontrole (uspeh je odvisen od truda in ne od sreče, usode ali drugih
zunanjih dejavnikov), želja po dosežkih in nagnjenost k prevzemanju tveganja (Bernard,
2006). Najpogostejše lastnosti uspešnega podjetnika, ki jih navaja več avtorjev, so:
samostojnost, organiziranost, inovativnost, drznost, optimizem, vztrajnost, ambicioznost,
samonadzor, čustvena stabilnost, realnost, dobra intuitivnost, poštenost, zaupanje sebi in
drugim, delavnost, družabnost ter dovzetnost za tveganja (Plut in sod., 1995; Glas, 2002;
Loehr in Schwartz, 2006; Šuštar, 2011).
Marsikdo ima več podjetniških lastnosti, pa se kljub temu ne odloči za samostojno
podjetniško pot. Odločitev posameznika za ukvarjanje s podjetništvom je osebne narave, ki
je povezana z motivi, zaradi katerih se posameznik odloči za tovrstno kariero. V osnovi
ločimo podjetniške motivacije na podjetništvo iz nuje (»push« motivi) in podjetništvo iz
priložnosti (»pull« motivi). Najpogostejši »pull« motivi so: želja po lastnem podjetju že od
otroštva, izkoristiti zaznano priložnost, želja po osebnih dosežkih, omejen posluh za lastne
ideje v službi, uresničitev želje po delu, ki nas veseli, višji prihodki, želja po neodvisnosti.
Najpogostejši »push« motivi pa so: dolgotrajna brezposelnost, nenadna izguba službe in
nezadovoljstvo v sedanji službi (Kos, 2007; Rebernik in sod., 2016). Za odločitev, da
posameznik postane podjetnik, niso dovolj le pravi motivi, temveč je potrebno pretehtati
tudi negativne vidike podjetništva. Podjetniki se na podjetniški poti v vseh fazah razvoja
srečujejo s številnimi izzivi. Najtežji so začetki, saj lahko podjetnik leta dela trdo z razmeroma
malo izkupička. Večina ljudi s tem, ko se samozaposli, celo ne poveča svojih prihodkov, veliko
jih v prvih mesecih celo ne zasluži nič. Dohodek je tudi kasneje nestalen in neenakomerno
razporejen. V povprečju delovni teden podjetnika traja 64 ur, poleg tega pa je partner
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soudeležen v skoraj polovici poslov (21 ur) (Motivi, da …, 2016; Kos, 2010; Vpliv podjetništva
…, 2016). Dejansko podjetnik poklic opravlja 24 ur na dan in 7 dni na teden, saj se pogosto
zasebno in poslovno življenje prepletata (Vpliv podjetništva …, 2016). Zelo pomembna je
dobra poslovna ideja, saj je rast potem lahko hitra. Največji problem je zagotovo velika mera
negotovosti, kar povzroča stres in druge probleme. Podjetniški uspeh je povezan z
vztrajnostjo, saj je nenaden uspeh malo verjeten. Posameznik se zaradi strahu pred
neuspehom podjetništva pogosto raje ne loti. Podjetništvo lahko zahteva dolgoletno
neprestano trdo delo, prežeto s stresom in negotovostjo, ker trg počitka ne pozna in zahteva
neprestani razvoj. V podjetju običajno vedno primanjkuje sredstev (finančna sredstva,
premalo človeških virov, premalo časa itn.). Med pomanjkanje sredstev lahko štejemo tudi
pomanjkanje kapitala v začetni fazi (Kos, 2010).
Z raziskovanjem podjetništva se ukvarjajo številne raziskave. Pomembnejši raziskavi na temo
podjetništva, ki zbirata letne podatke in sta povezani z obravnavano tematiko, sta Globalni
podjetniški monitor in raziskava podjetja Amway. Globalni podjetniški monitor (GEM) je
največja svetovna raziskava na področju podjetništva in omogoča podroben vpogled v svet
podjetništva. V okviru raziskave se preučuje podjetniško okolje (družbene vrednote o
podjetništvu in individualne podjetniške značilnosti posameznika), temeljne značilnosti
podjetniških aktivnosti, podjetnikove motivacije in ambicije ter kakovost podjetniškega
ekosistema. Slovenija v raziskavi sodeluje od leta 2002 (Rebernik in sod., 2016). Podjetje
Amway pa vsako leto raziskuje odnos do podjetništva v posamezni državi. Rezultati teh dveh
in drugih raziskav kažejo, da se odnos prebivalstva do podjetnikov izboljšuje, a zelo počasi. V
letu 2015 je v Sloveniji nekaj več kot 50 % ljudi menilo, da je podjetništvo dobra izbira
kariere. Da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani, je menilo 70 % ljudi. Ljudje tudi bolje
zaznavajo medijsko podporo podjetnikom. Slovenija se na drugi strani uvršča v sam svetovni
vrh po mnenju, da bi morali imeti vsi ljudje približno enako raven življenjskega standarda
(82 % anketiranih), kar kaže na globoko zakoreninjene ostanke družbenih norm iz preteklosti.
Le nekaj več kot 10 % jih razmišlja o ustanovitvi podjetja, malo jih je tudi mnenja, da bodo v
prihodnosti v njihovem okolju dobre poslovne priložnosti. V povprečju posamezniki menijo,
da imajo sposobnosti za podjetništvo in se v primerjavi z evropskimi državami nekoliko manj
bojijo neuspeha. Izvedenci kulturne in družbene norme v Sloveniji ocenjujejo kritično,
predvsem, da nacionalna kultura ne spodbuja posameznikov k prevzemanju tveganja. Tudi
pri ostalih kriterijih (podpiranje individualnih uspehov, doseženih z lastnim naporom,
spodbujanje kreativnosti in inovativnosti ipd.) se Slovenija uvršča daleč pod evropsko
povprečje (Rebernik in sod., 2016).
Na podlagi kratkega pregleda literature o oblikovanju slovenske podjetniške kulture,
lastnostih uspešnega podjetnika, podjetniških motivacij, negativnih vidikov podjetništva in
rezultatov omenjenih in drugih raziskav je bila oblikovana anketa, ki bo skušala prepoznati
odnos prebivalcev občine Cerkelj do podjetnikov in podjetništva ter pripevala k osvetlitvi
razvitosti družbenega kapitala v občini.
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5.3.3 Podjetniška miselnost prebivalstva občine Cerklje skozi rezultate ankete prebivalstva
Z anketiranjem prebivalcev smo želeli ugotoviti, kako je družba v občini, v kateri je
podjetništvo del življenja velikega dela prebivalstva, naklonjena podjetništvu. Po pogovoru z
domačimi podjetniki in po rezultatih ankete med podjetniki lahko ugotovimo, da podjetniki
na podjetniško miselnost prebivalstva oziroma na odnos prebivalstva do podjetnikov gledajo
precej kritično. Marsikdaj se podjetniki ne čutijo cenjene in spoštovane, ker naj družba ne bi
podjetništva sprejemala kot pozitivno vrednoto. Z vprašalnikom bomo preverili, ali je odnos
do podjetništva v občini pozitiven ali pa je družba podjetništvu nenaklonjena. Preverili bomo
tudi, zakaj se prebivalci ne odločijo za podjetniško pot ter na podlagi katerih motivov bi se
zanjo odločili.
Demografski podatki
Največ anketiranih je zaposlenih v zasebnem sektorju, v javnem sektorju je zaposlenih 15
anketiranih, 9 anketiranih je študentov ali dijakov ter trije anketirani so brezposelni.
Anketirali smo 33 moških in 27 žensk. Največ anketiranih spada v starostno skupino od 31 do
40 let, v vrstnem redu sledijo skupine od 51 do 60 let, od 41 do 50 let in od 15 do 30 let.
Nihče izmed anketirancev ni bil starejši od 60 let.
Tabela 19: Demografski podatki anketiranega prebivalstva
Status
Število Starost (v letih)
Študent/dijak
9
Od 15 do 30
Zaposlen/a v javnem sektorju
15
od 31 do 40
Zaposlen/a v zasebnem sektorju
33
od 41 do 50
Upokojen/a
0
od 51 do 60
Brezposeln/a
3
Nad 60

Število
9
20
15
16
0

Spol
moški
ženska

Število
33
27

Želja po ustanovitvi podjetja
Ugotavljali smo željo prebivalcev do ustanavljanja podjetja. Nizka stopnja zadovoljstva s
trenutno zaposlitvijo je prav gotovo povezana z razmišljanjem o menjavi zaposlitve ali
spremembi kariere. Zanimala nas je njihova nagnjenost k ustanavljanju podjetja, zato sta
vprašanji o zadovoljstvu s trenutno zaposlitvijo in o želji po ustanovitvi podjetja predstavljeni
skupaj.
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Slika 18: Zadovoljstvo s trenutno zaposlitvijo. Slika 19: Želja po ustanovitvi podjetja
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Polovica anketiranih je s trenutno zaposlitvijo zadovoljna. Od tega jih je tretjina zaposlenih v
javnem sektorju. Zadovoljnih z zaposlitvijo je tudi 15 zaposlenih v zasebnem sektorju in 5
anketiranih študentov. S trenutno zaposlitvijo je zadovoljnih več žensk (60 %). Nezadovoljnih
s trenutno zaposlitvijo je 27 anketiranih, 3 anketirani pa so brezposelni. Tretjina anketiranih
si želi ustanoviti podjetje. Od tistih, ki z zaposlitvijo niso zadovoljni, bi podjetje ustanovilo 8
anketiranih. Željo po ustanovitvi podjetja je izrazilo več moških (75 %). Podjetje bi ustanovili
predvsem prebivalci, mlajši od 40 let (65 %). Od anketiranih, ki so starejši od 50 let, bi
podjetje ustanovili trije.
Družbeno dojemanje podjetništva
Nekateri anketirani podjetniki so mnenja, da družba podjetnikov ne spoštuje in ne ceni. S
tem, ko so mnogi slovenski podjetniki do denarja prišli na sumljiv način, se tudi pri drugih
podjetnikih pojavlja dvom o poštenosti. Na neuspeh družba ne pozabi zlahka in gleda nanj
privoščljivo, na uspeh pa zavistno. Na podlagi teh komentarjev podjetnikov je bilo
oblikovanih prvih pet trditev, ki so povezane z ocenjevanjem spoštovanja do podjetnikov,
poštenjem ter uspehom podjetnikov v občini. V nadaljevanju so bile ocenjene trditve o treh
bistvenih značilnostih podjetniške osebnosti: sposobnost notranje kontrole, želja po
dosežkih in nagnjenost k prevzemanju tveganja. Zaradi visokega deleža Slovencev, ki menijo,
da bi morali imeti vsi imeti enako raven življenjskega standarda, smo preverili, v kolikšni meri
je egalitarizem prisoten v družbi občine Cerklje. Zanimalo nas je tudi mnenje splošne javnosti
o podjetništvu naklonjeni družbi v občini. Dodani sta bili še trditvi, ki se nanašata na
podjetniške in nepodjetniške lastnosti slovenskega nacionalnega karakterja. Ker podjetništvo
pomembno vpliva na celoten razvoj občine, je bila na koncu še oblikovana trditev o pomenu
podjetnikov kot pospeševalcev razvoja v občini.
Trditve so bile ocenjene na lestvici od 1 do 5, kjer pomeni: 1 (sploh se ne strinjam), 2 (se ne
strinjam), 3 (sem nevtralen, ne vem), 4 (se strinjam), 5 (se zelo strinjam).
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Tabela 20: Vrednotenje trditev, ki odražajo družbeno dojemanje podjetništva v občini Cerklje
TRDITEV
Biti podjetnik je spoštovanja vreden poklic.
Ponosen/na sem na podjetnike v občini.
Uspešni podjetniki gotovo niso pridobili bogastva na pošten
način.
Podjetnikom zavidam.
Podjetniški neuspeh v družbi še dolgo ni pozabljen.
Podjetniki radi izstopajo in dosežejo svoje cilje ter želje.
Podjetniški uspeh je v večji meri odvisen od vloženega truda in
dela, ne od sreče.
Podjetniki radi tvegajo, so drzni in inovativni.
Vsi prebivalci bi morali imeti približno enak življenjski
standard.
Družba v občini na podjetnike gleda pozitivno.
Podjetniki so usmerjeni k sebi (egoizem, nepripravljeni
sodelovati).
Podjetniki so disciplinirani, delavni in ambiciozni.
Podjetniki so pospeševalci razvoja v okolju.

1
0
1

2
4
1

3
6
10

4
15
38

5
35
10

0

44

13

3

0

48
0
0

6
0
0

4
5
13

2
49
25

0
6
22

0

1

1

18

40

0

0

3

52

5

5

12

3

39

1

1

14

25

10

10

0

30

23

7

0

0
0

0
0

0
6

53
44

7
10

Najbolj so se prebivalci strinjali s trditvijo, da so podjetniki disciplinirani, delavni in
ambiciozni. Nihče od anketirancev ni izkazal nestrinjanja s to trditvijo. Anketiranci so se v
veliki meri (97 % anketiranih) strinjali ali zelo strinjali tudi s trditvijo, da je podjetniški uspeh v
večji meri odvisen od vloženega truda in dela. Le en anketirani se s trditvijo ni strinjal. Večina
(95 % anketiranih) se je strinjala ali zelo strinjala tudi pri trditvi, da podjetniki radi tvegajo, so
drzni in inovativni ter da so podjetniki pospeševalci razvoja v okolju (90 %). S trditvijo, da
podjetniški neuspeh v družbi še dolgo ni pozabljen, se je strinjalo ali zelo strinjalo 92 %
anketiranih. Večina jih tudi meni, da je biti podjetnik spoštovanja vreden poklic (83 %
anketiranih). Z nekoliko nižjim deležem, a še vedno večinsko, so prebivalci na podjetnike v
občini ponosni (80 % anketiranih) in menijo, da podjetniki radi izstopajo in dosežejo svoje
cilje ter želje (78 % anketiranih) ter da bi vsi prebivalci morali imeti približno enak življenjski
standard (67 % anketiranih). Z zadnjo trditvijo se 30 % anketiranih ne strinja ali se sploh ne
strinja. Najbolj nevtralni so bili anketiranci pri trditvi, da družba v občini na podjetnike gleda
pozitivno, a se jih več s to trditvijo strinja (33 %), kot se jih ne strinja (25 %). Polovica
anketiranih se ne strinja s trditvijo, da so podjetniki usmerjeni k sebi (egoizem, nepripravljeni
sodelovati), 38 % anketiranih je glede te trditve nevtralnih, 12 % pa se jih s trditvijo strinja.
Večinsko se ne strinjajo s trditvijo, da uspešni podjetniki gotovo niso pridobili bogastva na
pošten način (73 %). Trije se s to trditvijo strinjajo. Najbolj se prebivalci sploh niso strinjali s
trditvijo, da podjetnikom zavidajo (80 % anketiranih), dva anketirana pa se s to trditvijo
strinjata.
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Razlogi, da se prebivalci ne odločijo za ustanovitev podjetja
Na podlagi zgoraj navedenih negativnih vidikov podjetništva so bili predlagani potencialni
razlogi, zaradi katerih se posameznik ne odloči za ustanovitev podjetja (dolg delavnik,
pomanjkanje začetnega kapitala ali prave ideje, preveliko tveganje, preveč stresno, nižji
zaslužek v primerjavi s sedanjim, dolga pot do uspeha in strah pred neuspehom). Dodan je bil
še vzrok, ki odraža odnos družbe do podjetništva, oblikovan na podlagi komentarja
podjetnikov (podjetništvo ima v družbi negativen prizvok). Označiti so morali tri
najpomembnejše.
Slika 20: Vrednotenje vzrokov, da se prebivalci občine Cerklje ne odločijo ustanoviti podjetja
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Največ prebivalcev se ne odloči za ustanovitev podjetja zaradi pomanjkanja začetnega
kapitala (58 % anketiranih), negotove prihodnosti (57 % anketiranih) in zaradi prevelikega
stresa (50 %). Med pomembnejšimi razlogi so izbrali še strah pred neuspehom (35 %) in
pomanjkanje pravih idej (33 %). Dolg delavnik in predolga pot do uspeha predstavljata oviri
za 18 anketiranih. Manj pomembna razloga sta, da bi bil zaslužek nižji od sedanjega ter da
ima podjetništvo v družbi negativen prizvok. Eden izmed anketirancev je pod drugo navedel,
da nima interesa za ustanovitev podjetja. Mlajši od 40 let se za ustanovitev podjetja ne
odločijo predvsem zaradi pomanjkanja začetnega kapitala (60 % anketiranih) in strahu pred
neuspehom (57 % anketiranih). Starejši od 40 let pa se za ustanovitev podjetja ne odločijo
predvsem zaradi negotove prihodnosti (58 % anketiranih) in preveč stresa (45 %
anketiranih).
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Motivacija za ustanovitev podjetja
Izbranih je bilo nekaj glavnih motivov za ustanovitev lastnega podjetja. Vključeni so tako
»pull« motivi (ustvarjanje dobička, fleksibilen delavnik, biti sam svoj šef, dokazati
sposobnosti), kot »push« motivi (če ni druge možnosti, nezadovoljstvo s trenutno
zaposlitvijo).
Slika 21: Vrednotenje motivov prebivalcev občine Cerklje za ustanovitev podjetja
40
35
30
25
20
15
10
5
0

38

34

36

24
10

8
2

Najbolj privlačen razlog za zagon lastnega podjetja se 63 % anketiranim zdi neodvisnosti
oziroma da bi lahko bili sami svoj šef. Pomemben privlačen vidik ustanovitve lastnega
podjetja je tudi dokazati svoje sposobnosti oziroma uresničiti lastne ideje za 60 %
anketiranih. Za 57 % anketiranih spodbudo za zagon podjetja predstavlja ustvarjanje dobička
oziroma dodatni prihodki. Fleksibilen delavnik bi bil eden izmed glavnih razlogov za
ustanovitev podjetja za 40 % anketiranih. Anketirancem se zdi manj pomemben razlog
ustanovitve podjetja, če ne bi bilo druge možnosti (17 % anketiranih) in nezadovoljstvo s
trenutno zaposlitvijo (13 % anketiranih). Pod drugo razloga niso navedli. Vpliv starosti
nekoliko vpliva na to, kakšni bi bili potencialni razlogi za zagon lastnega posla. Pri mlajših od
40 let je najbolj privlačen razlog za zagon podjetja biti sam svoj šef (60 %), medtem, ko je v
obeh starostnih skupinah starejših od 40 let najprivlačnejši razlog dokazati svoje sposobnosti
(od 41 do 50 let: 57 %, od 51 do 60 let: 60 %). Moški bi, kot najpomembnejši razlog
ustanovitve podjetja izbrali biti sam svoj šef (53 %), ženske pa dokazati svoje sposobnosti (58
%). Za pomembnejše razloge so se izkazali »pull« motivi.
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Temeljne ugotovitve o podjetniški miselnosti prebivalstva občine Cerklje
Podjetje si v občini Cerklje želi ustanoviti tretjina anketiranih, kar je precej višje od slovenskih
rezultatov, po katerih le 10 % anketiranih razmišlja o ustanovitvi podjetja. O zagonu novega
podjetja razmišljajo predvsem prebivalci, mlajši od 40 let (65 %).
Trditve, oblikovane na podlagi komentarjev podjetnikov, so se deloma izkazale za pravilne.
Večina jih meni, da je biti podjetnik spoštovanja vreden poklic (83 %) ter da so na podjetnike
v občini ponosni (80 %). Večinsko se niso strinjajo s trditvijo, da uspešni podjetniki gotovo
niso pridobili bogastva na pošten način (73 %) in sploh se niso strinjali s trditvijo, da
podjetnikom zavidajo (80 % anketiranih). Mnenje podjetnikov, da družba podjetnikov ne
spoštuje in ne ceni ter dvomi o njihovi poštenosti ter zavistno gleda na njihov uspeh glede na
rezultate ankete lahko zavrnemo. Tema je precej delikatna in ker je bilo anketiranje izvedeno
terensko v domači občini, obstaja možnost prikrojitve odgovorov, kljub temu pa rezultati
bistveno ne odstopajo od slovenskih (npr. da so uspešni podjetniki v družbi spoštovani, je
menilo 70 % anketiranih Slovencev). Podjetniki menijo, da na neuspeh družba ne pozabi
zlahka, kar se je izkazalo za resnično, saj je bilo takega mnenja tudi 92 % anketiranih.
Da imajo podjetniki v občini tri bistvene značilnostih podjetniške osebnosti, so prebivalci z
večinskim strinjanjem potrdili. Podjetniški uspeh podjetnikov v občini je v večji meri odvisen
od vloženega truda in dela, ne od sreče (97 %), podjetniki v občini radi tvegajo, so drzni in
inovativni (95 %) ter radi izstopajo in dosežejo svoje cilje in želje (78 %).
Egalitarizem v občini Cerklje je še vedno prisoten, saj je 67 % prebivalcev mnenja, da bi vsi
prebivalci morali imeti približno enak življenjski standard. Spodbudno je, da je ta družbena
norma v občini veliko manj zakoreninjena kot v slovenskem merilu, kjer 82 % odraslih meni,
da bi bilo večini ljubše, če bi imeli vsi podobno raven standarda.
Lastnosti slovenskega nacionalnega karakterja smo povezali s podjetniškimi lastnostmi in
ugotovili, da se podjetniške lastnosti nacionalnega karakterja (discipliniranost, delavnost,
ambicioznost) močno odražajo pri podjetnikih v občini, saj so se prebivalci s to trditvijo
strinjali najbolj (vsi prebivalci se strinjajo ali zelo strinjajo). Polovica se jih ne strinja, da imajo
podjetniki v občini nepodjetniške lastnosti nacionalnega karakterja (podjetniki so usmerjeni k
sebi), le 12 % se jih s trditvijo strinja.
Da podjetništvo pomembno vpliva na celoten razvoj občine, so prebivalci potrdili z 90 %
strinjanjem s trditvijo, da so podjetniki pospeševalci razvoja v okolju. Zanimalo nas je tudi
mnenje splošne javnosti o podjetništvu naklonjeni družbi v občini. Prebivalci so bili najbolj
nevtralni pri trditvi, da družba v občini na podjetnike gleda pozitivno, a se jih več s to trditvijo
strinja (33 %), kot se jih ne strinja (25 %).
Glavni razlogi, da se prebivalci ne odločijo za podjetniško pot, so pomanjkanje začetnega
kapitala, negotova prihodnost in s tem preveliko tveganje ter zaradi stresa.
Glavni motivi, zaradi katerih bi se prebivalci odločili za zagon lastnega podjetja, so biti sam
svoj šef, dokazati svoje sposobnosti in ustvariti dobiček.
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Zaključimo lahko, da prebivalstvo občine Cerklje izkazuje visok podjetniški potencial, saj je v
občini tretjina prebivalcev, ki si podjetje želijo ustanoviti. Posamezniki so podjetništvu sodeč
po rezultatih v občini naklonjeni. V določenih rezultatih, ki smo jih lahko primerjali s
slovenskimi, celo kaže nadpovprečno naklonjenost. Zanimivo je, da tako po mnenju
podjetnikov, kot po mnenju četrtine prebivalstva družba v občini na podjetnike ne gleda
pozitivno, kar bi lahko razložili z enim od lastnosti slovenskega karakterja (prikazovanje sebe
v lepši luči). Kot smo že poudarili, je ocenjevanje trditev o podjetnikih precej delikatna tema,
zato je morebiti lažje sebe prikazati v lepši luči in zaključiti, da ostali prebivalci na podjetnike
ne gledajo pozitivno, kar lahko povežemo še z edino trditvijo, ki se nanaša na negativen
odnos celotne družbe do podjetništva in ne na odnos anketiranega posameznika, saj je kar
92 % prebivalcev mnenja, da na neuspeh družba ne pozabi zlahka. Seveda gre zgolj za
predvidevanje in ne znanstveno dokazano razlago.

5.5 Temeljne ugotovitve
V tem poglavju smo raziskovali razvitost ustvarjalnega okolja občine Cerklje. Ustvarjalno
okolje temelji na mrežnem povezovanju, družbenem in človeškem kapitalu ter inovacijah.
Pri podjetnikih in obrtnikih prepoznamo šibke notranje poslovne povezave tako z lokalnimi
podjetniki, kot tudi pri prodaji izdelkov in storitev na lokalnem trgu. Izredno šibka je tudi
povezanost podjetnikov in podpornih organizacij. Prva oblika povezanosti se oblikuje ravno v
drugi polovici leta 2016 (Konzorcij turizem Cerklje). Obrtniki in podjetniki se neformalno
povezujejo predvsem v Društvu obrtnikov in podjetnikov Cerklje.
Na področju inovacij je najpomembnejši inovator Peter Slatnar, ki je imetnik treh patentov in
hkrati tudi edini z veljavnimi patenti v občini. Z inovacijsko aktivnostjo se je v občini Cerklje v
obdobju 2013–2015 ukvarjalo 43 % podjetij, kar občino uvršča pod slovensko povprečje.
Število prebivalcev občine Cerklje se povečuje. Prebivalstvo v občini narašča tako zaradi
selitvenega, kot naravnega prirasta, ki sta bila v letu 2015 pozitivna. Občina Cerklje ima višji
delež mladega in nižji delež starega prebivalstva, kar kaže na ugodnejšo sliko starostne
sestave občine Cerklje v primerjavi s slovensko. Izobrazbena struktura prebivalstva,
starejšega od 15 let, je v primerjavi s slovenskim in gorenjskim povprečjem slabša. Število
delovno aktivnih oseb se povečuje. Stopnja registrirane brezposelnosti je v primerjavi s
slovensko bistveno nižja, prav tako pa je nižja od stopnje gorenjske statistične regije. V občini
Cerklje je na voljo 3141 delovnih mest, od tega je zaposlenih le 923 domačinov ali 29 %
delovno aktivnega prebivalstva občine Cerklje. Občina Cerklje se po številu društev na 1000
prebivalcev uvršča šele na 173. mesto med slovenskimi občinami.
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Prebivalstvo občine Cerklje izkazuje visok podjetniški potencial, saj je v občini tretjina
prebivalcev, ki si želijo ustanoviti podjetje. Posamezniki so podjetništvu naklonjeni, zaznati
pa je bilo negativen odnos celotne družbe do podjetništva.
Shema 5: Razvitost ustvarjalnega okolja v občini

INOVATIVNOST
DRUŽBENI KAPITAL
podjetniški potencial

podeljeni patenti
inovacijska aktivnost

odnos posameznikov do podjetništva
odnos družbe do podjetništva
društvene dejavnosti

MREŽENJE
neformalno povezovanje v društvih

ČLOVEŠKI KAPITAL

oblikovanje konzorcija

število prebivalcev
poslovni odnosi med podjetniki
naravno in selitveno gibanje
starostna sestava

poslovni odnosi med podjetniki in
prebivalci

delovno aktivno prebivalstvo
odnosi s podpornimi institucijami
brezposelnost
delovne migracije
izobrazbena struktura

Avtor: Irena Jenko
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6 PODJETNIŠTVO IN OBRT OBČINE CERKLJE SKOZI REZULTATE ANKETE OBRTNIKOV
IN PODJETNIKOV
Z anketiranjem podjetnikov smo želeli preveriti vlogo obrtnikov in podjetnikov v lokalnem
gospodarstvu, njihovo inovativnost, podporo, ki so je deležni s strani institucij, pozitivne in
negativne vplive posameznih lokacijskih dejavnikov, načrte podjetnikov za prihodnost ter
njihov pogled na možnosti razvoja obrti in podjetništva v Cerkljah.
Zaposlenost
Anketirana podjetja smo prosili za navedbo števila zaposlenih glede na dva kriterija: kraj
bivanja zaposlenih ter obliko zaposlitve.
Slika 22: Zaposleni pri podjetnikih v občini Cerklje po kraju bivanja in obliki zaposlitve
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Na vprašanje je odgovorilo 111 mikro podjetij, 11 malih podjetij in 0 srednjih in velikih
podjetij, če za kategorizacijo podjetij glede na velikost upoštevamo le podatek o številu
zaposlenih.
Sodelujoči v anketi skupno zaposlujejo 540 delavcev. Redno zaposlenih je 83,6 %, zaposlenih
preko pogodbe 8,7 % in študentov 7,7 %. Večina zaposlenih (51 %) pri samostojnih obrtnikih
in gospodarskih družbah ne živi v občini Cerklje. Od tega jih je 85 % zaposlenih redno,
študentov je 7,7 % in pogodbeno zaposlenih 7,3 %. Družinskih članov zaposlenih v podjetjih
je 141 oziroma 26 % vseh zaposlenih pri samostojnih podjetnikih posameznikih in
gospodarskih družbah. Ostalih zaposlenih, ki bivajo v občini Cerklje, je 125 oziroma 23 %
vseh zaposlenih.
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Lokacijski dejavniki kot dejavniki vleke in dejavniki potiska
Anketirana podjetja so izbrane lokacijske dejavnike ocenjevali kot dejavnike, ki
pozitivno vplivajo na privlačnost lokacije podjetja oziroma so najbolj vplivali na umestitev
podjetja na tej lokaciji, in dejavnike, ki negativno vplivajo na podjetje oziroma bi lahko
privedli celo do odhoda podjetja. Izbrati so morali do 5 najpomembnejših za vsako
kategorijo.
Slika 23: Vrednotenje lokacijskih dejavnikov
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Dejavnik, ki najpomembneje pozitivno vpliva na privlačnost lokacije, je prometna
infrastruktura in lega, ki ga je izbralo 48 % anketiranih. Med pomembnejše sta se uvrstila še
tradicija, družinsko podjetje ter kakovost življenja v občini, ki sta bila izbrana kot dejavnika, ki
pozitivno vplivata na lokacijo podjetja, vsak s po 39-odstotnim deležem anketiranih. Hkrati
so bili slednji dejavniki najmanjkrat označeni kot dejavniki, ki negativno vplivajo na
privlačnost lokacije. Razpoložljivo zemljišče in prostor 32 % podjetnikom predstavlja enega
izmed ključnih dejavnikov za lociranje podjetja in na drugi strani 22 % podjetnikom
pomanjkanje razpoložljivega zemljišča in prostora predstavlja pomemben negativni dejavnik
oziroma bi ta dejavnik lahko privedel celo do odhoda podjetja. Dejavniki, kjer prevladuje
pozitivno mnenje anketiranih nad negativnim, so bili še: informacijska in komunikacijska
infrastruktura, delovna sila, trg oziroma povpraševanje po izdelkih in storitvah, komunalna
opremljenost, bližina nesorodnih podjetij ter kapital. Izrazito negativen vpliv na lokacijo
podjetij predstavljajo finančne in davčne spodbude (39 % anketiranih), miselnost
prebivalstva v občini (32 % anketiranih) ter naklonjenost občine podjetništvu (29 %
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anketiranih). Med lokacijskimi dejavniki, ki v anketo niso bili vključeni, so trije anketirani
podjetniki kot pozitiven dejavnik navedli »sedež na domu«, kar najverjetneje pomeni, da gre
za podjetja, ki so nastala na domu ustanoviteljev, četrti anketirani je navedel »omogočen
dostop do optike«. Peti anketirani pa je kot dejavnik z negativnim vplivom na lokacijo
izpostavil »delo na črno«.
Prihodek od prodaje na posameznem geografskem trgu
Anketirani so označili kakšen okvirni odstotek prihodka od prodaje so ustvarili s prodajo
storitev in izdelkov na posameznem geografskem trgu v triletnem obdobju od 2013 do 2015.
Navedeni geografski trgi so bili: lokalni trg (Cerklje), regionalni trg (Gorenjska), nacionalni trg
(Slovenija), trg drugih držav nekdanje Jugoslavije, trg drugih držav članic EU in trg ostalih
držav.
Slika 24: Prihodek od prodaje podjetnikov občine Cerklje po trgih
Trg drugih držav
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Le največje izmed anketiranih podjetij s 50 zaposlenimi ima večinski delež na tujih trgih,
ostala podjetja največ ustvarijo s prodajo na domačem trgu. Skupno anketirani na tujem trgu
ustvarijo 14 % prihodkov od prodaje. Največji delež prihodka od prodaje ustvarijo na
nacionalnem trgu, 30 % na regionalnem trgu in najmanj na lokalnem trgu, kjer ustvarijo 13,8odstotni delež prihodka od prodaje.
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Poslovni partnerji
Vprašani so označili, iz katerega geografskega območja so imeli v obdobju 2013–2015 največ
poslovnih partnerjev. Izbirali so med naslednjimi geografskimi območji: občina, domača
regija, druge regije Slovenije, države nekdanje Jugoslavije, druge države EU ter od drugod.
Slika 25: Poslovni partnerji podjetnikov občine Cerklje po geografskih območjih
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Največ poslovnih partnerjev so imeli podjetniki iz drugih regij Slovenije, kar je skladno z
ugotovitvijo, da anketirani največji prihodek od prodaje ustvarijo na nacionalnem trgu.
Največ gorenjskih poslovnih partnerjev v obravnavanem obdobju je imelo 30 % podjetnikov
ter največ poslovnih partnerjev iz občine Cerklje je imelo le 9 % podjetnikov. Petina (20 %)
podjetnikov je imela največ poslovnih partnerjev iz tujine, od tega največ iz drugih držav
članic Evropske unije in od drugod, najmanj pa iz drugih držav nekdanje Jugoslavije.
Institucionalna podpora
Anketirani so označili, če so se na kakršen koli način povezovali s katero od spodaj navedenih
institucij (svetovanje, finančna pomoč …) in na kratko pripisali, kakšno pomoč jim je
določena institucija nudila.
Največ podjetnikov (67 oziroma 55 % anketiranih) meni, da niso prejeli nobene pomoči od
navedenih institucij, kar so podjetniki zapisali pod kategorijo drugo. Le 30 podjetnikov je
označilo vsaj eno organizacijo, od katere so prejeli pomoč, 25 podjetnikov pa na vprašanje ni
odgovorilo zaradi nerazumevanja ali dolžine vprašanja ali pa od navedenih institucij niso
prejeli nobene pomoči, kar ni bilo opredeljeno kot posebna kategorija. Pod drugo je eden
izmed podjetnikov navedel, da se z institucijami ne povezujejo, ker jim to predstavlja izgubo
časa, denarja in energije. Drugi meni, da so postopki za pridobitev finančne oblike pomoči
preveč zapleteni in dolgotrajni, zato pomoči sploh ne išče.
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Slika 26: Podpora institucij podjetnikom občine Cerklje
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Najpogosteje so se podjetniki povezovali z Obrtno-podjetniško zbornico, na katero so se
podjetniki obrnili zaradi potrebne pomoči pri odpiranju podjetja, svetovanja, promocije,
uvodnega seminarja podjetništva in seminarja o davčnih blagajnah. Dva podjetnika sta
mnenja, da je gospodarska zbornica eden od redkih sogovornikov z vlado, DURS-om in
sindikati ter ključni akter pri posredovanju pri Vladi RS glede spornih zakonov. Z Občino
Cerklje se je povezovalo le 10 podjetnikov, in sicer zaradi pridobivanja splošnih informacij in
informacij glede obračunavanja komunalnega prispevka, sofinanciranja razstavljanja na
spomladanskem sejmu v Komendi ter nudenja pomoči in informacij glede sprememb
prostorskih aktov občine (OPN-ja). Na Gospodarsko zbornico se je obrnilo 8 podjetnikov
zaradi kupovanja in potrjevanja potrebnih obrazcev ter pridobivanja informacij, vezanih na
dejavnost podjetja in izdajo licence. Dva podjetnika sta navedla, da gospodarska zbornica
organizira seminarje s področja delovne in pravne zakonodaje in nudi izobraževanja. Pomoči
Slovenskega podjetniškega sklada je bilo deležnih 6 podjetnikov. En podjetnik je skušal
pridobiti sredstva na razpisu, na žalost neuspešno, ostali pa so se na Slovenski podjetniški
sklad obrnili zaradi obrazložitve aktualnih razpisov in nudenja ugodnih kreditov (kreditiranje
podjetniških projektov). Kmetijsko gozdarska zbornica je nudila svetovanje na področju
kmetijstva, usmerjevalno pomoč in subvencije štirim anketirancem. Z BSC Kranj so trije
podjetniki sodelovali v obliki pridobivanja informacij. En podjetnik se je skupaj z njimi prijavil
na skupni projekt. Po pomoč k ostalim organizacijam se je obrnilo le malo podjetnikov (po
dva ali eden). Na Ljubljanskem univerzitetnem inkubatorju eden izmed podjetnikov deluje
kot mentor. Od SPIRIT Slovenija je eden izmed anketiranih pridobil subvencijo za nastop na
sejmu v tujini, SID banka pa je enemu izmed anketiranih omogočila kreditiranje projekta. Za
RC IKT in Slovenski regionalni sklad anketirani niso navedli, kakšno obliko pomoči sta jim
organizaciji nudili.
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Inovacije
Anketirani so označili, če je njihovo podjetje v triletnem obdobju od 2013 do 2015 uvedlo
katero izmed inovacij: inovacija proizvoda, inovacija postopka, inovacija na področju
organizacije ali inovacija na področju trženja. V nadaljevanju so označili, če se je podjetje v
obdobju od 2013 do 2015 ukvarjalo z inovacijsko dejavnostjo, ki ni bila dokončana ali je bila
opuščena ter ali je bila katera izmed inovacij v triletnem obdobju od 2013 do 2015 prva v
Sloveniji, Evropi ali svetu.
Slika 27: Inovativnost podjetnikov občine Cerklje glede na vrsto inovacij
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Število inovacijsko aktivnih podjetij je bilo 52 oziroma 43 % anketiranih. To pomeni, da je
43 % podjetij v izbranem obdobju uvedlo eno izmed inovacij (proizvoda, postopka, inovacija
na področju organizacije ali na področju trženja) ali pa so se ukvarjali z inovacijsko
dejavnostjo, ki ni bila dokončana ali je bila opuščena. Devet podjetij je označilo, da so uvedli
vse štiri vrste inovacij, tri vrste inovacij je prav tako uvedlo 9 podjetij, dve vrsti inovacij 15
podjetij in eno inovacijo je uvedlo 14 podjetij. Podjetniki so bili najbolj inovativni na področju
organizacije, sledila je uvedba inovacije postopka in nato inovacija na področju trženja.
Najmanj podjetnikov je bilo inovativnih pri inovacijah proizvoda. Trije podjetniki so navedli,
da je bila ena izmed njihovih inovacij, uvedenih v obdobju od 2013 do 2015, prva v Sloveniji
in ena celo prva na svetu. Podjetij, ki so se ukvarjala z inovacijsko dejavnostjo, ki ni bila
dokončna ali je bila opuščena je bilo 20. Inovacijsko neaktivnih podjetij je bilo 70 oziroma
57 % anketiranih.
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Načrti za prihodnost
Anketirani so ugotavljali, kakšni so njihovi načrti za prihodnost, kjer so lahko izbrali več
odgovorov.
Slika 28: Načrti podjetnikov občine Cerklje za prihodnost
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Največ podjetnikov (po 29 % anketiranih) ima namen širiti prodajo na novo tržišče in vlagati v
razvoj in inovacije. Približno polovico manj jih ima namen zaposliti nove delavce, 14 oziroma
11 % podjetnikov bo podjetje v prihodnosti preselilo, 9 podjetnikov pa se bo preusmerilo v
novo dejavnost. Najmanj jih bo ustanovilo novo poslovno enoto ali podjetniško dejavnost
opustilo. Med načrte za prihodnost, ki niso bili uvrščeni v anketo, so 4 podjetniki navedli
upokojitev, 5 podjetnikov bo ohranilo dosedanje stanje in nivo obsega dela, 2 podjetnika sta
navedla, da želita le preživeti, dva podjetnika pa se bosta odločala glede na situacijo v
prihodnosti.
Možnosti razvoja podjetništva in obrti
Anketirani so v odgovoru na odprto vprašanje o možnostih razvoja podjetništva in obrti
predstavili svoje mnenje o nadaljnjem razvoju podjetništva in obrti v občini Cerklje na
Gorenjskem. Navesti so morali morebitne predloge, rešitve, možnosti razvoja in ostale
komentarje. Na vprašanje je odgovorilo 49 anketiranih. Rezultati so predstavljeni v
posebnem poglavju.

93

6.1 Temeljne ugotovitve
Ugotovitve o inovativnosti podjetnikov, podpori, ki so je deležni s strani institucij, poslovnem
sodelovanju med lokalnimi podjetniki ter s prebivalci in njihovem pogledu na možnosti
razvoja obrti in podjetništva v občini Cerklje so podrobneje predstavljene v posebnih
poglavjih kot dopolnitev zbranih informacij. Na tem mestu bomo poudarili le glavne
ugotovitve glede števila zaposlenih pri podjetnikih in obrtnikih, pomena lokacijskih
dejavnikov v občini Cerklje in načrtov podjetnikov za prihodnost.
Pridobljeni podatki od AJPES-a o številu zaposlenih niso natančni, zato smo želeli te podatke
dopolniti s podatki, pridobljenimi z anketiranjem. Največ delavcev pri podjetnikih je
zaposleno redno, večina pa jih na delo prihaja iz drugih občin. Zahtevana anonimnost
anketirancev ter število odgovorjenih anket ni omogočilo vzpostaviti povezave s podatki
AJPES-a.
Pomen posameznih izbranih lokacijskih dejavnikov v občini Cerklje je prikazan v shemi v
nadaljevanju. Najpomembnejša lokacijska dejavnika sta bila prometna infrastruktura in lega
ter tradicija, družinsko podjetje. Izkazalo se je, da kljub splošnemu zmanjšanemu pomenu
klasičnih lokacijskih dejavnikov, ki so sicer še vedno predpogoj za uspešen gospodarski
razvoj, ta dva dejavnika v občini še vedno predstavljata bistvena dejavnika lociranja podjetij
oziroma dejavnika, ki na lokacijo podjetja vplivata pozitivno. Pomembnejša lokacijska
dejavnika sta tudi miselnost prebivalstva v občini ter finančne in davčne spodbude, za katera
več podjetnikov meni, da je njun vpliv na privlačnost lokacije bolj negativen kot pozitiven in
bi bila ena izmed glavnih dejavnikov, ki bi lahko privedla celo do odhoda podjetja. Najmanj
pomembni lokacijski dejavniki v občini so kapital, surovine ter bližina nesorodnih podjetij.
Največ podjetnikov ima namen širiti prodajo na novo tržišče in vlagati v razvoj in inovacije.
Najmanj jih ima namen podjetniško dejavnost opustiti.
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Shema 6: Lokacijski dejavniki vrednoteni skozi rezultate ankete
kapital
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Avtor: Irena Jenko
* Z rdečo so označeni lokacijski dejavniki, za katere več podjetnikov meni, da negativno vplivajo na
privlačnost lokacije. Pri lokacijskih dejavnikih, označenih s črno, velja ravno obratno.
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7 ENDOGENI POTENCIALI OBČINE ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA IN OBRTI
V okviru proučevanja endogenih potencialov občine za razvoj podjetništva in obrti so
natančneje analizirani: geografska lega, naravno bogastvo, infrastruktura in prostor,
namenjen gospodarskim dejavnostim. Dodana je še kratka analiza turističnega potenciala,
saj ta v občini predstavlja panogo, ki pomembno vpliva na gospodarski razvoj občine in s
katero se ukvarja večje število podjetnikov.

7.1 Geografska lega
Občina Cerklje leži na prehodu Ljubljanske kotline (občina predstavlja njen severovzhodni
del) v visokogorski svet Kamniških Alp na severu ter v gričevnat svet Tunjiškega gričevja na
vzhodu (Frantar, 2000). Z omrežjem cest je dobro povezana s sosednjimi občinami in ostalimi
območji v Sloveniji. Edinstvena lega omogoča enostavne navezave na bližnja mestna
središča: Kranj (12 km), Kamnik (18 km) in državno središče Ljubljana (25 km). Izjemnost lege
občine predstavlja tudi bližina letališča Jožeta Pučnika, preko katerega so iz občine možne
hitre mednarodne povezave.
Slika 29: Lega občine Cerklje
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7.2 Naravni viri
Naravni viri so bili v preteklosti podlaga za zagon določene gospodarske dejavnosti. Sčasoma
se je način in obseg rabe naravnih virov zaradi tehnološkega napredka in drugih potreb trga
spreminjal. Kljub temu pa je imela gospodarska dejavnost, ki je temeljila na naravnih virih,
določene večplastne gospodarske učinke v pokrajini, saj spodbuja tudi razvoj spremljajočih
gospodarskih in storitvenih dejavnosti (Pavlin, 2007). Zaloge naravnih virov in njihov
potencial v občini Cerklje bomo ugotavljali s pregledom stanja geoloških, hidroloških,
gozdnih in podnebnih virov.
7.2.1 Geološki viri
Mineralne surovine, kamor štejemo energetske surovine (premog, uran, nafta, plin in
geotermalna energija), kovinske in nekovinske surovine, v večji meri v Cerkljah niso prisotne.
V občini se nahaja nekaj nelegalnih kopov mineralnih surovin (površinski kopi peska in
gramozne jame), za katere so predvideni sanacijski ukrepi (Odlok o občinskem …, 2014). Na
območju občine so bile izvedene raziskave o možnosti izkoriščanja geotermalne energije.
Ugotovili so, da obstajajo pogoji za zajem termalne vode. Termalno vodo naj bi izkoriščali za
razvoj turizma oziroma naj bi se na območju izdelave vrtine zgradilo wellness center
Češnjevek, za gradnjo katerega še čakajo investitorja (Čebulj, 2016; Kunovar, 2008).
Termalno vodo izrabljajo le posamezna gospodinjstva, ki jo preko toplotnih črpalk izkoriščajo
za ogrevanje sanitarne in ogrevalne vode.
7.2.2 Hidrološki viri
Večjih vodotokov na območju Cerkelj ni. Najpomembnejši vodni žili sta cerkljanska Reka, ki
izvira pod Davovcem, in Pšata, ki izvira na vzhodnem vznožju Grajskega hriba. Reka Reka ima
le pritok Ušico, reka Pšata pa ima pritoke Kamnik, Dobovšek, Doblič in nekatere manjše
pritoke. V normalnih razmerah so ti potoki skromni z vodo, ob močnih nalivih pa lahko
prestopijo svoje struge in poplavljajo (Zajc, 2000; Marjanovič, 1998). Rekreacijski pomen
tekočih voda je na območju občine zanemarljiv.
Voda je ključnega pomena za kmetijstvo in posledično za razvoj podeželja. Velik pomen ima
za ribogojnici na reki Pšati. Ribogojnica Pšata stoji na izviru potoka Pšata. Stalna temperatura
vode (okoli 10 °C) nudi dobre razmere za uspešno vzgojo iker in mladic. V sodelovanju z
Biotehniško fakulteto poteka pedagoško raziskovalno delo in vzreja postrvi za ribogojnice po
Sloveniji (Ribogojnica Pšata, 2016). Ribogojnica Zalog je namenjena gojenju rib do konzumne
velikosti. Poleg je obrat za predelavo rib, kjer poteka čiščenje in filetiranje rib (Ribogojnica
Zalog, 2016).
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Na območje Krvavca pomembno vpliva vodna akumulacija na vrhu Zvoha, ki se napaja iz
Kokre. Vodo iz jezera uporabljajo za zasneževanje smučarskih prog na Krvavcu. V občini ni
večjih jezer. Poleg malega jezerca na planini Jezerca in akumulacijskega jezera na Zvohu
najdemo še ribnik Češnjevek (nastanek zaradi glinokopa), ribnik Lahovče in jezerce ob gradu
Strmol (grajski ribnik). Tudi zadnji trije so umetnega nastanka (Marjanovič, 1998). Ribnika
Lahovče in Češnjevek sta priljubljeni izletniški točki in omogočata tudi športni ribolov (Ribnik
Lahovče, 2016). Pozimi, ko ribnika zamrzneta, sta primerna za rekreativno drsanje.
Akumulacijsko jezero na Zvohu ima občasno tudi rekreacijsko funkcijo (organizirano vejkanje,
jadralna regata).
7.2.3 Gozdni viri
V občini Cerklje gozdovi pokrivajo približno 46 % celotne površine območja (celotna površina
občine je 7804 ha) (Kejžar, 2009). Gozdovi večinoma poraščajo južna in jugozahodna pobočja
Krvavca (Marjanovič, 1998). Prvotne listnate in mešane sestoje vse bolj izpodrivajo iglasti
sestoji (Orožen Adamič, Perko, 1998). Primarni gozdovi v občini niso ohranjeni. V nižini je
bilo, zaradi potreb kmetijstva, infrastrukture in poselitve, izkrčenih 65 % gozdov (Marjanovič,
1998). Zaradi potreb turizma in paše je bil izkrčen tudi znaten del visokogorskih gozdov
(Sušnik, 2001). Delež manj odprtih in težje dostopnih gozdov je 34,78 % (Potenciali po
občinah, 2016). Velik del gozdov v nižini je bil izkrčen za potrebe letališča Jožeta Pučnika, v
visokogorju pa za potrebe razvoja žičniškega centra Krvavec. V prostorskem načrtu občine
(2014) je predvideno, da se bo raba gozdov tudi v prihodnosti na območju Krvavca in na
območju letališča prilagajala potrebam posameznega subjekta, zaradi česar se posledično
pričakuje dodatno krčenje gozdov na teh območjih. Ostale gozdove v ravninskem delu naj bi
se v prihodnosti ohranjalo, v hribovitem delu pa se gozdove vzdržuje v obstoječem obsegu in
se preprečuje zaraščanje in pogozdovanje.
Spodbuja se pridobivanje lesa, kjer je to možno in na način, ki ni v nasprotju z varstvom
drugih virov (Odlok o občinskem …, 2014). Delež zasebnega gozda je 92,6 % (Potenciali po
občinah, 2016). Značilna je velika zemljiška in parcelna razdrobljenost. Gozdne posesti enega
lastnika so redko zaokrožene (Marjanovič, 1998). Največji možni posek je 18.334 m3/leto, od
tega je realiziranih 7780 m3 oziroma 42 % (Potenciali po občinah, 2016). Večinoma gozdovi
na območju občine služijo lastnim potrebam lastnikov. Ti imajo lahko nizko motivacijo za
delo v gozdu ali probleme z logistiko, zato je realizacija poseka tako nizka (Kunovar, 2008).
Gozd ima poleg varovalne, rekreacijske, psihološke in vzgojno-izobraževalne funkcije ter
drugih funkcij tudi pomembno gospodarsko funkcijo. Nekaterim gozd predstavlja dodaten vir
dohodka iz primarnih dejavnosti (Marjanovič, 1998). Lesno-proizvodna vloga gozda je
ekonomsko gledano najpomembnejša funkcija gozda. Les je surovina, ki je osnova dejavnosti
mnogim podjetjem tudi v občini (mizarstva, žage, tesarstvo, predelava lesa za konstrukcijo
hiš itd.). Izvor lesa, ki ga v svoji dejavnosti uporabljajo lokalni obrtniki in podjetniki, ni znan.
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Občina posebnih načrtov glede ravnanja z gozdom nima. V Cerkljah je več obrtnikov, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo lesnih sekancev. Idej je bilo že več, ki pa zaradi takšnih ali
drugačnih razlogov niso bile izvedljive: npr. gradnja lesno-predelovalnega objekta na
območju fazanerije ni bila mogoča zaradi protipoplavnih študij, skupno ogrevanje več
objektov (šola, kulturna dvorana, zadruga) z namestitvijo ogromnega kotla na lesno biomaso
bi predstavljalo ogromno investicijo, zato projekt ni bil izveden (Čebulj, 2016).
7.2.4 Podnebje
Podnebje v nižinskem delu občine je zmerno vlažno celinsko. V hladni polovici leta je pogosto
prisotna megla zaradi temperaturnega obrata. V tem delu se pozimi zadržuje hladen zrak,
zato je prisotne več megle kot na višjem obrobju. Tudi temperature so pozimi v nižinah nižje.
Nad inverzijsko plastjo je značilen nekaj sto metrski toplotni pas z več osončenosti in višjimi
temperaturami kot bi se jih pričakovalo na tej višini. Vrh Krvavca ima gorsko podnebje, ki
skupaj z reliefom predstavlja pomemben element pri razvoju smučarskega turizma v občini
(Orožen Adamič, Perko, 1998). Povprečna količina padavin je v nižinskem delu 1300 mm, v
sredogorju 1600 mm in v visokogorju 2000 mm. Najmanj padavin pade v januarju in
februarju, največ pa v juliju in avgustu. Večji pomen imajo snežne padavine v visokogorju, ki
omogočajo smučanje na Krvavcu in ostale aktivnosti na snegu, čeprav se je njihov pomen z
vzpostavitvijo sistema umetnega zasneževanja zmanjšal. V ravninskem predelu občine je
povprečna letna temperatura od 8,5 °C do 10,1 °C, v najvišjih predelih pa nekaj nad 3,6 °C.
Pomlad je praviloma hladnejša od jeseni. Hladnejša pomlad ter nizke zimske temperature
omogočajo daljšo smučarsko sezono (Bavdek, 2010).
Jasnost v visokogorju lahko povzroča opekline ter onemogoča razgled zaradi bleščanja, a
hkrati omogoča dejavnosti na prostem in vzbuja termične tokove, ki omogočajo jadralno
padalstvo na območju Krvavca. Termični vetrovi, primerni za jadralstvo, se pojavljajo v
toplejši polovici leta ob pobočju Krvavškega pogorja. Načeloma velja, da v občini močnejših
vetrov ni. Oblačnost omili poletno vročino, a na drugi strani lahko ovira rekreativne
dejavnosti, saj se poleti pogosto pojavljajo popoldanske nevihte, kar vpliva na omejitev
pohodništva na dopoldanski čas (Jeršič, 1985). V zimskem času povečana oblačnost vpliva
tudi na obiskanost smučišča Krvavec.
Podnebne spremembe smučišča Krvavec še ne ogrožajo, saj spada med tri visokogorska
smučišča (poleg Kanina in Vogla), kamor je intenzivno vlaganje v smučarski turizem še vedno
smiselno. Kljub temu je potrebno vlagati v ostale aktivnosti, ki bi v primeru zelenih zim
zmanjšale izgubo (Vrtačnik Garbas, 2008). Na dolgi rok bodo uspešna tista smučišča, ki bodo
razvila celoletni turizem (Faletič, Černe, 2010).
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7.3 Prostor, namenjen gospodarskim dejavnostim
Razvoj poslovnih in proizvodnih dejavnosti se primarno usmerja na ohranjanje in razvoj
gospodarske cone ob letališču (prometne, logistične, poslovne, trgovske, proizvodne
dejavnosti ter turistični programi). Poslovne in proizvodne dejavnosti se sekundarno umešča
v sklopu centra za ravnanje z lesom. V posamezna središča in manjša nosilna naselja se te
dejavnosti umeščajo v manjšem obsegu, na območju podeželskih naselij pa se razvijajo
dejavnosti manjšega merila (Odlok o občinskem …, 2014).
Na občini menijo, da je ponudba zemljišč za razvoj gospodarskih dejavnosti izredno velika.
Na širšem območju letališča so večje površine namenjene razvoju gospodarskih dejavnosti že
več let. Veliko je tudi zazidljivih stanovanjskih površin. V občini so tudi 3 lokacije večje od
3 ha namenjene za izgradnjo turistične infrastrukture. Ob izkazanem interesu podjetnikom in
obrtnikom vedno skušajo omogočiti širitev, v kolikor je to mogoče. Predlagajo tudi, da se
zainteresirani podjetniki združijo in skupno predlagajo zemljišče, ki bi bilo namenjeno
gospodarskim dejavnostim (Čebulj, 2016).
Ob pregledu namenske rabe tal v Prostorskem informacijskem sistemu smo ugotovili, da so
na območju letališča pripravljena zemljišča za izgradnjo gospodarske cone (območja
proizvodnih dejavnosti). Ta zemljišča še niso pozidana in opremljena z infrastrukturo. Po
podatkih občine naj bi bila nekatera zemljišča že prodana, večina pa jih je še na voljo oziroma
bodo na voljo v prihodnosti za odkup. Cena zemljišč na tem območju ni znana, kljub temu pa
glede na lokacijo lahko predvidevamo, da ni ugodna. Posledično ta zemljišča za lokalne
podjetnike morebiti ne bodo dostopna.
V ostalem delu občine je le še eno območje, katerega se po namenski rabi uvršča med
gospodarske cone. Na tem območju stoji žaga. Nekaj več je zemljišč, ki se identificirajo kot
površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo. Ta so locirana na robu naselij ali izven naselij. Ta
zemljišča so za podjetnike in obrtnike, ki so predmet obravnave raziskave, najverjetneje v
večini manj zanimiva. Večja območja zemljišč, ki so namenjena razvoju gospodarskih
dejavnosti, so še nepozidana zemljišča na širšem območju Krvavca (Jezerca), Šenturški gori,
Ambrožu pod Krvavcem in v Češnjevku (Slika 31). Ta zemljišča so namenjena turističnim
dejavnostim.
V ostalih naseljih večjih sklenjenih območij, ki bi bila namenjena gospodarskim dejavnostim,
ni. V posameznih naseljih se razdrobljeno pojavljajo manjše površine nezazidanih stavbnih
zemljišč, ki po namenski rabi sodijo med druga območja centralnih dejavnosti, namenjena
poslovnim dejavnostim. Ta območja so večinoma namenjena širitvi obstoječih dejavnosti.
Podjetniki in obrtniki, ki se soočajo s pomanjkanjem prostora za svoje dejavnosti, imajo v
občini Cerklje torej na voljo za nakup večinoma le zemljišča na širšem območju letališča.
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Slika 30: Namenska raba tal na območju letališča

Slika 31: Pomembnejša območja namenjena razvoju turistične dejavnosti v občini Cerklje

Vir: PISO, 2016.
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Najbližji gospodarski coni občini Cerklje, kjer podjetniki lahko kupijo ali najamejo poslovne
prostore ali zemljišče, sta v Komendi in v Šenčurju.
V poslovni coni Komenda je prostih infrastrukturno urejenih zemljišč še preko 20. Zemljišča
so različne velikosti, vse od 1000 m² pa do 5000 m². Izhodiščna cena za kvadratni meter
komunalno opremljenih zemljišč z vključenim komunalnim prispevkom znaša 95 evrov (brez
DDV) (Prodaja zemljišč, 2016).
V Obrtno poslovni coni Šenčur se oddajajo ali prodajajo posamezni poslovni prostori različnih
velikosti. Najemnina za te prostore znaša okoli 10 evrov/m² na mesec. Trenutne prodajne
cene poslovnih prostorov močno variirajo. Večina cen se giba okoli 1500 evrov/m² (Poslovni
prostor …, 2016).

102

7.4 Gospodarska javna infrastruktura
Infrastruktura je dobrina, ki ne prinaša neposrednih koristi, služi pa kot podpora delovanju
družbe. Nujna je za zadovoljitev primarnih potreb (npr. prometna infrastruktura – potreba
po mobilnosti) (Promet in ekonomski …, 2016). Razvita infrastruktura predstavlja enega od
temeljnih dejavnikov za razvoj gospodarstva na določenem območju. V nadaljevanju so
predstavljene temeljne značilnosti infrastrukture v občini in izpostavljene glavne točke
občinskih načrtov razvoja infrastrukture na podlagi občinskega prostorskega načrta.
7.4.1 Prometna infrastruktura
Cestna infrastruktura
Prometno omrežje v občini obsega približno 170 km cest. Cestno omrežje večinoma
sestavljajo občinske ceste s skupno dolžino 153 km (SURS, 2012). Lokalne ceste povezujejo
naselja znotraj občine in predstavljajo dobro prepleteno mrežo, ki se zgošča proti lokalnemu
centru. Mestne ceste in mestne zbirne ceste so predvsem znotraj naselja Cerklje, javne poti
pa večinoma predstavljajo makadamske poti, ki povezujejo naselja in polja v občini.
Najpomembnejša cesta za notranjo povezanost je cesta v smeri sever–jug, ki povezuje
Spodnji Brnik, Cerklje in hribovske vasi pod Krvavcem (Sušnik, 2001). Cesta je na vrhuncu
smučarske sezone prometno zelo obremenjena (Odlok o občinskem …, 2014). Državnih cest
je približno 17 km (SURS, 2012). Območje občine na skrajnem jugozahodnem robu preči
avtocesta A2 (Karavanke–Obrežje). Območje se nanjo navezuje preko priključka Brnik in
priključka Vodice. Glavno prometnico predstavlja glavna cesta Kranj–Ljubljana, na katero se
občinsko prometno omrežje navezuje preko regionalnih cest Ljubljana–Cerklje in Cerklje–
žičnica Krvavec (turistična cesta) ter nekaj manjših lokalnih prometnic (Odlok o občinskem …,
2014).
Za cestno omrežje je v prihodnosti načrtovana rekonstrukcija, posodobitev in dograditev za
izboljšanje prometne povezanosti znotraj nižinskega dela oziroma med nižinskim in
hribovitim delom občine ter navezave na regionalno prometno omrežje (Odlok o občinskem
…, 2014): prestavitev in rekonstrukcija obstoječe glavne ceste Kranj–Ljubljana (za potrebe
letališča), ureditev navezave glavne letališke prometnice na regionalno cesto Žeje–Vodice
oziroma načrtovano glavno cesto Želodnik–Vodice (izboljšanje povezave v regiji), prenovitev
prometnega omrežja na območju Krvavca (deloma že realizirana), nadgraditev notranjega
prometnega omrežja Cerkelj.
Na občini menijo, da je cestno omrežje dobro urejeno, razen nekaterih delov državnih cest.
Občina si želi, da bi se čim prej izvedla prestavitev glavne ceste Kranj–Ljubljana, kar bo
omogočilo razvoj predvidene cone (Bergant Zarnik, Malovrh, Vodlan, 2015; cv: Tratnik,
2016). Pogodba z izbranim izvajalcem je bila avgusta 2016 podpisana, kar omogoča začetek
gradnje nove ceste (Paladin, 2016).
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Kolesarsko omrežje in omrežje pešpoti
Cilj občine je razvijati omrežje pešpoti in kolesarskih stez na urbaniziranih območjih v
navezavi na zeleni sistem, športnorekreacijska omrežja, izobraževalne ustanove in turistična
območja na podeželju. Načrtovana je daljinska kolesarska povezava Bled–Kranj–Duplica, ki
bo predstavlja osnovo kolesarskega omrežja. Nanjo naj bi se navezovale lokalne krožne
povezave. Predvideno je tudi ohranjanje in dopolnjevanje omrežja planinskih poti v
hribovitem delu in drugih pešpoti v občini. Ob rekonstrukcijah in novogradnjah občinskih
cest se bodo v okviru prostorskih možnosti zagotovile ločene površine za pešce in kolesarje
(Odlok o občinskem …, 2014).
Vzporedno z vzpostavitvijo kanalizacijskega omrežja občina prenavlja ceste in ureja pločnike,
s čimer želijo zagotoviti večjo varnost v prometu. Na občini so mnenja, da so pogoji za pešce
v občini dobro urejeni (z manjšimi izjemami), pogoje za kolesarje pa ocenjujejo kot zelo
dobre. Za kolesarske steze se uporablja poljske poti in nekatere asfaltirane ceste z umirjenim
prometom. Vzpostavljena je bila kolesarska pot med Krvavcem in Trbojskim jezerom.
Postavili so informativne in usmerjevalne table ter uredili počivališča. Občina načrtuje
vzpostavitev kolesarske povezave z Vodicami, s katero bi vzpostavili povezavo z Ljubljano
(Bergant Zarnik, Malovrh, Vodlan, 2015; cv: Tratnik, 2016).
Železniška infrastruktura
Trenutno na območju občine Cerklje železniške infrastrukture ni. Predvidena je vzpostavitev
posodobljene železniške infrastrukture v obliki gradnje nove dvotirne proge z navezavo na
letališče, načrtovane za hitrosti do 160 km/h (Nova proga …, 2016). Na osnovi Državnega
prostorskega načrta se na območje občine predvideva umeščanje nove hitre železniške
povezave na relaciji Ljubljana–letališče Jožeta Pučnika (ureditev železniške postaje
(predvidoma podzemne) za potniški in tovorni promet)–Kranj–Jesenice. Na nivoju regije naj
bi se železniško omrežje nadgradilo še s krožno povezavo Ljubljana–(Komenda)–letališče
Jožeta Pučnika–Kranj–Ljubljana, ki se na prometnih vozliščih neposredno povezuje tudi s
hitro državno železnico (Odlok o občinskem …, 2014).
Analiziranih je bilo več variant poteka železniške proge v novem koridorju, a so se vse
variante izkazale za okoljsko in ekonomsko nesprejemljive, zato se bo preučilo še variante v
koridorju obstoječe proge (Nova proga …, 2016). Proga bi izboljšala mobilnost in pospešila
razvoj letališča ter odprla možnosti za hitrejšo uresničitev novih projektov (Ljubljano in
Letališče …, 2011).
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Letališka infrastruktura
Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana je najpomembnejše in največje mednarodno letališče v
Republiki Sloveniji. Skoraj v celoti, razen skrajnega severozahodnega dela, leži na območju
občine Cerklje. Letališče je ključni del infrastrukture, ki podpira gospodarsko rast in odločilno
vpliva na privabljanje in zadrževanje podjetij v Sloveniji in v občini. Od Ljubljane je oddaljeno
približno 27 km (Povzetek glavnega načrta, 2010).
Letališče se je uradno odprlo leta 1963, ko je konec decembra pristalo prvo letalo. V drugi
polovici 80-ih let so na letališču beležili rekordne rezultate v takratni državi Jugoslaviji. Z
osamosvojitvijo Slovenije je promet drastično upadel, po letu 1992 pa je promet zopet začel
naraščati (Zajc, 2000). Gibanje tovornega in potniškega prometa je odvisno od stanja
gospodarstva v svetu. Število potnikov je od leta 2004 naraslo za 37 %. Po vstopu Slovenije v
Evropsko unijo je število potnikov naraščalo do leta 2008. Po tem letu je začelo število
potnikov zaradi gospodarske krize upadati, po letu 2012 pa je zopet beležena rast števila
potnikov. V letu 2015 je bilo na letališču Jožeta Pučnika prepeljanih 1,436 mio potnikov.
Študije kažejo, da se bo obseg potniškega prometa povečeval in bo leta 2030 znašal 3,2 mio,
leta 2040 pa 4,1 mio potnikov (Povzetek glavnega načrta, 2010). Tovorni promet je po letu
2007 upadel, ker je z letom 2008 Adria Airways prenehala leteti s tovornimi letali. Od leta
2009 tovorni promet postopoma narašča. Projekcije kažejo, da naj bi se tovorni promet do
leta 2040 razvijal pozitivno. Glavni razlog rasti bo gradnja multimodalnega logističnega
centra in terminala z železniško povezavo. Pričakuje se, da bo tovorni zračni promet narasel
na več kot 60.000 ton. Pričakovana je tudi strma rast kamionskega tovornega prometa
(Povzetek glavnega načrta, 2010).
Za razvoj letališča in okolice se predvidevajo naslednji posegi (Odlok o občinskem …, 2014):
 zračni del: širitev in dograditev letaliških ploščadi, preureditev in dograditev voznih
ter povezovalnih stez, dolgoročna rezervacija prostora za razvoj letaliških dejavnosti
na območju ob vzletno-pristajalni stezi;
 zemeljski del: povečanje potniškega terminala in ureditev tovornega središča,
oblikovanje centraliziranega območja za tehnične in vzdrževalne službe, razvoj centra
splošnega letalstva z zagotovitvijo novih kapacitet, dopolnitev ponudbe letališča z
logističnimi in poslovnimi dejavnostmi, ureditev železniške postaje. Načrtuje se fazni
razvoj območja, prvenstveno na praznih in slabše izkoriščenih zemljiščih. Površine za
razvoj se zagotavljajo tudi s širitvijo območja na severozahod in jugovzhod;
 cona ob letališču: razvoj načrtovanih in razširjenih programov potniških terminalov
(poslovno trgovsko središče, poslovno upravni programi s parkirišči, hotelski
kompleks in proizvodno ekonomski programi);
 prometno omrežje: prestavitev glavne ceste na severni rob in razširitev za dodatni
vozni pas, rekonstrukcija sedanje ceste (tri krožišča), nova železniška povezava,
zagotovitev sistema površin za mirujoči promet za avtobuse in osebna vozila z
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zunanjimi parkirnimi površinami in omrežjem garažnih hiš, ureditev postajališča za
taksije ter odlaganje in sprejemanje potnikov ob terminalu, razvoj javnega potniškega
prometa (železnica, kot povezava letališča z državnim in regijskim središčem);
druga gospodarska javna infrastruktura: prenova vodovodnega in kanalizacijskega
omrežja, izgradnja novega priključnega elektrovoda in pripadajoče razdelilne
transformatorske postaje ter sistema manjših transformatorskih postaj, izgradnja
plinovodnega omrežja, spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.

Razvoj letališča in njegove poslovne okolice bi zagotovil dodatna neposredna in posredna
delovna mesta na letališču in zunaj njega. Lokalni prebivalci bodo deležni tudi boljšega
prometnega omrežja ter večje izbire trgovin ali storitev. Študija, izdelana na podlagi več
okoljskih poročil, razlaga, da z okoljskega vidika ni ovir za razvoj. Problematično bi bilo edino
zvočno onesnaževanje na severozahodni strani, kjer kritične ravni hrupa vplivajo na del
naselja Šenčur (Povzetek glavnega načrta, 2010). Razvoj letališča prinaša nove poslovne in
zaposlitvene priložnosti. Župan občine Cerklje vidi velik potencial razvoja v povezavi z
razvojem turizma občine Cerklje in širše regije. Poslovni kompleks s tremi conami naj bi
prinesel kar 3000 novih delovnih mest, poleg tega pa bi imela realizacija projekta velike
finančne učinke na državni proračun (Brniški forum …, 2015).
Žičniško omrežje
Na območju Krvavca je že zgrajen sistem žičnic, ki se bo v prihodnosti dopolnjeval in
posodabljal. Načrtujejo se povezava med obstoječim žičniškim omrežjem in planino Jezerca,
dolgoročno pa tudi z območjem občine Preddvor in dolino Bistričice v občini Kamnik ter do
Štefanje Gore (Odlok o občinskem …, 2014).
Občina vzporedno načrtuje tudi razvoj druge turistične infrastrukture in spremljajočih
dejavnosti, zlasti nastanitvene kapacitete. Predvidena je tudi nadgradnja oskrbnih in
storitvenih dejavnosti (gostinska oskrba, turistične informacije, oskrbno storitvena ponudba)
ter oblikovanje dodatne zimske in poletne turistične ponudbe (Odlok o občinskem …, 2014).

106

7.4.2 Komunalna infrastruktura
Vodna oskrba
Na območju občine potekajo magistralni vodovodi, ki se napajajo iz zajetja pod Krvavcem –
Reka. Oskrba z vodo je urejena preko javnih vodovodov Cerklje, Ambrož pod Krvavcem in
Šenturška gora, na katera so priključena vsa naselja, razen Štefanje gore, Viševce, Vrhovlja in
žičniškega centra Krvavec, ki se oskrbujejo iz lokalnih (zasebnih) vodovodov. Občina načrtuje
obnovo ali dopolnitev magistralnih vodovodov, starih in neustreznih cevovodov, tehnično
posodobitev lokalnih vodovodov in preoblikovanje lokalnih vodovodov v javne sisteme,
obnovo, dograditev ter sanacijo vodohranov in zajetij ter zavarovanje obstoječih in
potencialnih vodnih virov (Odlok o občinskem …, 2014).
Ravnanje z odpadki
Reden odvoz komunalnih odpadkov je urejen na celotnem območju občine. Večja naselja
zbirajo odpadke na ekoloških otokih, dopolnitev mreže ekoloških otokov pa je načrtovana na
celotnem območju občine. V Cerkljah na Gorenjskem je urejen tudi zbirni center za odpadke
(Odlok o občinskem …, 2014).
Čiščenje odpadne in padavinske vode
Na območju občine so zgrajeni trije lokalni kanalizacijski sistemi. V funkciji sta sistema, ki
pokrivata naselja Velesovo, Adergas, Češnjevek, Trata pri Velesovem in Praprotna Polica ter
območje od doma na Krvavcu do Kriške planine. Zgrajen je tudi zahodni kanal Grad–Lahovče
(Lahovče, Vopovlje, Spodnji Brnik, Zgornji Brnik, Cerklje na Gorenjskem, Dvorje in Grad), ki še
ni popolnoma v funkciji, je pa možno priključevanje nanj. Na območju letališča je zgrajen
primarni kanalizacijski sistem, ki je na Spodnjem Brniku priključen na kanalizacijski sistem
občine (Odlok o občinskem …, 2014). Občina načrtuje celovito ureditev kanalizacijskega
omrežja z dvema primarnima vodoma: zgoraj omenjeni zahodni kanal Grad–Lahovče in
vzhodni kanal Pšata–Zalog (naselja Pšata, Poženik, Pšenična Polica, Šmartno, Glinje in Zalog
ter območje Krvavca). Kjer je priključitev na kanalizacijsko omrežje ekonomsko neupravičena
(območja razpršene poselitve in druga območja), se bo odvajanje in čiščenje odpadnih voda
urejalo z biološkimi čistilnimi napravami ali z izvedbo nepropustnih greznic in odvozom na
čistilne naprave (Odlok o občinskem …, 2014).
Občina ima željo po izgradnji kanalizacije tudi v naseljih Ambrož, Stiška vas, Ravne, Apno in
Šenturška gora. Projekt je vreden 5,5 mio evrov. Evropska unija sofinancira 80 % investicije v
primeru, da na območju biva več kot 2000 prebivalcev. Uradno na tem območju biva pod
2000 prebivalcev, neuradno pa jih je gotovo več, saj je v tem predelu 935 objektov, kar bodo
skušali dokazati in s tem pridobiti evropska sredstva. V primeru, da EU investicije ne
sofinancira, projekt ni ekonomsko upravičen (Čebulj, 2016).
107

Slika 32: Urejenost kanalizacijskega sistema v občini Cerklje po naseljih
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7.4.3 Informacijska in komunikacijska infrastruktura
Vsa naselja v občini so pokrita z osnovnim telekomunikacijskim omrežjem. Občina načrtuje
dopolnitev širokopasovnega omrežja, ki bo omogočilo priključitev večine uporabnikov na
območju občine (Odlok o občinskem …, 2014). Občina je potrebe in interes občanov po
koriščenju širokopasovnih priključkov za potrebe dostopa do interneta in drugih
širokopasovnih storitev preverjala tudi z anketo (OBVESTILO: Načrt …, 2015).
Slika 33: Opremljenost naselij občine Cerklje z optiko
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7.4.4 Energetska infrastruktura
Distribucijsko elektroenergetsko omrežje v občini Cerklje je navezano na elektroenergetski
sistem občine Kranj. Razdelilni transformatorski postaji (RTP) Primskovo in Labore
predstavljata napajalni točki za območje občine. Občina načrtuje nadomeščanje
daljnovodnih povezav s kablovodi predvsem znotraj urbanih naselij, izgradnjo nove RTP Brnik
in novih povezav ter nadgradnjo omrežja na območju Krvavca (Odlok o občinskem …, 2014).
Na osnovi državnega prostorskega načrta se načrtuje izgradnja prenosnega plinovoda
Šenčur–Cerklje na Gorenjskem, na katerega se bo priključevalo distribucijsko plinovodno
omrežje občine. Kratkoročno se načrtuje plinifikacijo območja letališča Jožeta Pučnika ter
večjih naselij, dolgoročno pa tudi ostalih naselij nižinskega dela (omrežje je že zgrajeno in
omogoča priključitev na Spodnjem in Zgornjem Brniku, Lahovčah, Vopovljah, Letališču Jožeta
Pučnika ter deloma v Cerkljah na Gorenjskem, Dvorjah, Gradu in Pšenični polici). Občina želi
na plinovodno omrežje priključiti čim več porabnikov, predvsem pa javne ustanove, večje
porabnike energije in uporabnike, ki ne uporabljajo obnovljivih virov energije (Odlok o
občinskem …, 2014; Informacija o izgradnji …, 2014). Za uporabo zemeljskega plina, ki je
cenovno ugoden in ekološko prijazen energent za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode,
kuhanje in morebitne druge potrebe želijo motivirati čim večji del prebivalstva (3. del
plinovodnega …, 2014).
Občina predvsem na lokacijah, kjer ni možna priključitev na plinovodno omrežje ali sisteme
daljinskega ogrevanja, spodbuja rabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije (Odlok
o občinskem …, 2014; Kunovar, 2008):
 bioplin: popolnoma neizkoriščen potencial;
 lesna biomasa: delno izkoriščen potencial;
 sončna energija: delno izkoriščen potencial;
 vetrna energija: nizek energetski potencial;
 geotermalna energija: delno neizkoriščen potencial;
 vodna energija: nizek energetski potencial.
Na občini je delovala energetska svetovalna pisarna, ki je marca zaradi premajhnega interesa
oziroma obiska svetovalne pisarne prenehala delovati (OBVESTILO: Zaprtje …, 2016). Leta
2008 je bil izdelan tudi Energetski koncept občine Cerklje na Gorenjskem.
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Slika 34: Opremljenost naselij občine Cerklje s plinovodom
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7.5 Turistični potencial
Cerklje z raznolikostjo naravnih in geografskih značilnosti alpskega gorskega in nižinskega
sveta omogočajo aktiven oddih, počitnice, rekreacijo in sprostitev v zimskem in letnem času.
Dobra dostopnost (bližina Ljubljane, avtoceste in lega ob letališču), nastanitvena in
kulinarična ponudba ponujajo edinstveno priložnost tudi za razvoj tranzitnega turizma in
udobna poslovna srečanja (Korošec, 2009). Občina Cerklje je turistično najbolj znana po
turistični ponudbi na območju Krvavca, ki je v zadnjih letih postal tudi pomembnejša
turistična točka v poletnih mesecih. Ostala turistična ponudba je v slovenskem in širšem
prostoru manj poznana.
Število prihodov turistov v občini Cerklje se je od leta 2013 znižalo, število nočitev pa
povišalo, kar pomeni, da turisti v občini ostajajo dlje. Prihodi domačih turistov so se v
obravnavanem obdobju povečali, prihodi tujih turistov pa se zmanjšujejo. Prenočitve
domačih turistov so v porastu, medtem ko se je število prenočitev tujih gostov nekoliko
znižalo. Domači turisti so v letu 2015 opravili 15 % prihodov turistov in 19 % prenočitev
turistov. Pomemben obisk v občini predstavljajo enodnevni gosti. Najpomembnejši motiv za
enodnevne obiskovalce predstavlja območje Krvavca. Števila enodnevnih obiskovalcev
statistično ne spremlja nihče.
Tabela 21: Število prihodov in prenočitev turistov v občini Cerklje.
leto
2013
2014
turisti
domači
tuji
domači
tuji
Prihodi turistov
3895
24522
3695
22883
Prenočitve turistov
8777
43994
9324
42004
Vir podatkov: SURS, 2015e.

2015
domači
tuji
4118
22654
10010
43164

Ponudnikov nastanitvenih zmogljivosti je 35 (5 hotelov, 1 hostel, 2 penziona, 7 ponudnikov
apartmajev, 4 ponudniki zasebnih sob, 4 gostišč s prenočišči, 6 turističnih kmetij s prenočišči,
1 planinski dom in 5 ponudnikov počitniških hiš) (Nastanitve, 2016). Od leta 2013 se je
število razpoložljivih sob znižalo za 6, število ležišč pa se je povečalo za 2. V letu 2015 je bilo
na voljo 238 sob in 773 ležišč. Gostinskih ponudnikov v občini je 26 (Kulinarika, 2016).
Tabela 22: Število sob in ležišč v občini Cerklje
Leto
2013
2014
Število sob
244
245
Ležišča
771
762

2015
238
773

Vir podatkov: SURS, 2015e.
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Turistična ponudba je za pridobitev vpogleda v turistični potencial občine, ki izhaja iz
obstoječe ponudbe, strnjeno predstavljena v spodnji tabeli.
Tabela 23: Turistična ponudba občine Cerklje.
Kolesarske poti
- 8 kolesarskih poti in kolesarska povezava s Trbojskim jezerom
Tematske poti
- sprehajalna rekreacijska tematska pot »Pod krošnjami«
Pohodniške poti
- v dolini in na pobočjih Štefanje Gore, Šenturške Gore ter Krvavca
Kulturne
- sakralne stavbe: 17 cerkev, kapela Marije Snežne, Plečnikove vežice
znamenitosti
- profane stavbe: Grad Strmol z okolico, Hribarjeva vila, Borštnikov
hiša, Barletova hiša, Pr Petrovc
- spomeniki (Nagrobnik Antona Kodra, Spomenik Davorina Jenka),
spominski park (v središču Cerkelj), spominska znamenja (kužno
znamenje, kapelice)
Naravne
- ribnika Lahovče in Češnjevek
znamenitosti
Muzeji
- Pr Petrovc, Čebelarski muzej
Arheološka
- Krvavec, Šmartno, Štefanja Gora
najdišča
Krvavec
- zimsko-športne aktivnosti (smučanje, organizacija smučarskih tekem,
snežni park Krvavec, dnevno in nočno sankanje, snowbiking,
krpljanje, airboarding, snežne tube, pležuh, hokej z metlami na
snegu, tekmovanje v gradnji snežnih skulptur, biatlon, streljanje tarče
s sneženimi kepami, iskanje skritega zaklada, eskimska vas)
- letne aktivnosti (poletni park Krvavec, ki zajema pustolovski park,
plezalni stolp, trampolin, slackline, frizbi golf, spust s tubo,
lokostrelstvo, spust z gorskimi go-karti, spust z gorskimi skiroji, spust
s kolesom ter Bike park Krvavec, pohodništvo, nordijska hoja,
jadralno padalstvo, organizacija piknikov, rojstnih dni, jubilejev,
porok)
- poslovni turizem (najem sejne sobe, teambuilding programi,
poslovne zabave, večerja na zajli)
Prireditve
- v letu 2015 je bilo skupaj s športnimi prireditvami 280 prireditev
Športni objekti
- igrišča za tenis, odbojko, košarko, mali nogomet, kegljanje,
večnamenska športna dvorana, nogometni center Velesovo
Poslovni turizem - Strmol, Dvor Jezeršek, Kulturni hram Ignacija Borštnika
Drugo
- ribogojnica Pšata, perišče Poženik, dvor Jezeršek, opazovanje ptic,
lov, jahanje
Vir podatkov: Korošec, 2009; Kam v Cerklje, 2016; Aktivnosti, 2016; Čebulj, 2016.
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Spodaj so nanizane glavne ugotovitve glede problematike razvoja turizma občine Cerklje iz
različnih virov (Korošec, 2009; Bavdek, 2010, lastne ugotovitve):














zniževanje števila prihodov tujih turistov;
neustrezen obseg turističnih namestitvenih zmogljivosti;
pomanjkanje nekaterih nastanitvenih zmogljivosti (npr. kamp);
dodatna turistična ponudba je slabo razvita (npr. ni kopališča);
neustrezen obseg turistične infrastrukture in ponudbe predvsem v nižinskem delu
občine;
malo inovativne ponudbe turističnih produktov, ki bi temeljili na drugačnosti;
premalo parkirnih mest na območju Krvavca;
neprepoznavnost občine kot turistične destinacije izven Slovenije;
slaba povezanost turistične ponudbe;
razdrobljena in nepovezana promocija turizma;
šibka povezanost turizma z drugimi panogami (tehnološki razvoj, medicina,
kmetijstvo …);
nekonkurenčnost turizma v primerjavi s cenejšimi destinacijami s primerljivo ali celo
boljšo ponudbo;
nizka motiviranost prebivalstva za razvoj turizma zaradi relativno ugodnega preživetja z
drugimi dejavnostmi.

Občina prednostno načrtuje razvoj turistične ponudbe na območju Krvavca. V nižinskem delu
se načrtuje razvoj turizma v sklopu gradu Strmol, turističnega naselja Češnjevek, letališča,
Cerkelj na Gorenjskem in posameznih območjih naselbinske dediščine. Na podeželju je
načrtovan razvoj etnološkega in ekološkega turizma (Odlok o občinskem …, 2014). Občina je
v zadnjih štirih letih ogromno vložila v turistično infrastrukturo (kolesarske poti, oznake,
tematska pot »Pot pod krošnjami«), na razvoj turizma vplivajo skozi prostorske akte in z
zagotavljanjem zemljišč, namenjenih turističnim dejavnostim (približno 10ha). Občina
financira tudi Zavod za turizem. Posebnih sredstev za turizem občina ne namenja. Letos želi
občina s finančnim vložkom vstopiti v delež podjetja RTC Krvavec (Čebulj, 2016).
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7.6 Temeljne ugotovitve
Temeljne ugotovitve o potencialih občine Cerklje za razvoj podjetništva in obrti so zaradi
velikega števila informacij in s tem boljše preglednosti nanizane v tabeli spodaj.
Tabela 24: Endogeni potenciali občine Cerklje za razvoj podjetništva in obrti.
GEOGRAFSKA LEGA
- Edinstvena in privlačna poslovna lokacija, dobra dostopnost:
 bližina letališča, mednarodnega trga;
 bližina avtoceste;
 alpski prostor;
 blizu mestnih središč: Kranj, Kamnik, Ljubljana.
NARAVNI VIRI
- Geološki viri so skromni, obstaja potencial za zajem termalne vode;
- ni večjih vodotokov, rekreacijski pomen tekočih voda je zanemarljiv, večji pomen za
ribogojnici;
- večjih jezer ni, turistični in rekreativni pomen stoječih voda (izletništvo, ribolov,
drsanje), vodna akumulacija na vrhu Zvoha (zasneževanje, vejkanje, jadralna regata);
- velik potencial gozda (46 %) kot osnova za razvoj lesne predelave in kot vir obnovljive
energije, potencial lesne biomase ni izkoriščen, nizka realizacija poseka, značilna
zemljiška razdrobljenost in visok delež zasebnega lastništva;
- okoljska škoda ob izvedbi večjih infrastrukturnih projektov (raba gozdov se prilagaja
potrebam razvoja letališča in Krvavca), izkrčenih 65 % gozdov;
- gorsko podnebje predstavlja pomemben element pri razvoju smučarskega turizma v
občini, klimatske spremembe še ne ogrožajo razvoja zimsko-športnega turizma,
termični vetrovi primerni za jadralstvo v topli polovici leta.
PROSTOR
- Obsežna ponudba zemljišč namenjenih razvoju gospodarskih dejavnosti na območju
letališča;
- poslovne in proizvodne dejavnosti v naseljih le v manjšem obsegu.
GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA
- Dobro prepletena mreža cest, ceste večinoma dobro urejene, načrtovana prestavitev
glavne ceste Kranj-Ljubljana za potrebe razvoja letališča (se je že pričela) ter druge
posodobitve in dograditve notranjega prometnega omrežja;
- vzpostavljena kolesarska pot med Krvavcem in Trbojskim jezerom, načrtovana je
daljinska kolesarska povezava Bled–Kranj–Duplica in vzpostavitev kolesarske povezave
z Vodicami ter s tem navezava na Ljubljano, neurejene varne kolesarske povezave z
vasmi in Kranjem, nezadosten obseg urejenih sprehajalnih poti;
- železnice ni, predvideva se vzpostavitev nove hitre povezave Ljubljana–Jesenice;
- glavno mednarodno letališče v Sloveniji, Letališče Jožeta Pučnika, skoraj v celoti leži na
območju občine Cerklje, rast potniškega in tovornega prometa ter predviden razvoj
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letališča prinaša nove poslovne in zaposlitvene priložnosti;
na območju Krvavca je zgrajen sistem žičnic, načrtujejo se nove žičniške povezave in
vzporedno razvoj spremljajoče turistične infrastrukture;
potrebna je obnova in dograditev vodovodne infrastrukture;
kanalizacijsko omrežje je deloma urejeno;
odvoz komunalnih odpadkov je urejen na celotnem območju občine;
vsa naselja so pokrita z osnovnim telekomunikacijskim omrežjem, občina še ni v celoti
pokrita s širokopasovnim omrežjem;
delno izkoriščen ali neizkoriščen potencial razpoložljivih obnovljivih virov energije
(lesna biomasa, sončna energija, bioplin, geotermalna energija);
izdelan je energetski koncept občine;
plinovodno omrežje je deloma zgrajeno.
TURIZEM
Raznolikost naravnih in geografskih značilnosti alpskega gorskega in nižinskega sveta;
dobra dostopnost;
število prihodov tujih turistov upada, število prihodov domačih turistov narašča;
pomanjkanje nastanitvenih zmogljivosti;
slabo razvita in neinovativna dodatna turistična ponudba;
slaba povezanost turistične ponudbe, promocije in turizma z drugimi panogami;
neprepoznavnost občine kot turistične destinacije izven Slovenije;
pomanjkljiva turistična infrastruktura (pomanjkanje parkirišč, ni kopališča);
nekonkurenčnost glede na razpoložljivo turistično ponudbo;
nizka motivacija prebivalstva in ostalih akterjev za razvoj turizma;
podeželje: razvoj etnološkega in ekološkega turizma.
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8 MOŽNOSTI RAZVOJA PODJETNIŠTVA IN OBRTI
8.1 Možnosti razvoja z vidika obrtnikov in podjetnikov
Podjetniki so v okviru ankete odgovarjali na vprašanje o možnostih razvoja podjetništva in
obrti v občini Cerklje. Rezultati so predstavljeni v sedmih sklopih glede na temo odgovorov in
strukturirano glede na pogostost odgovorov. Dodano je še mnenje podjetnikov, ki napredka
v občini ne vidijo ali pa predlogov za razvoj nimajo.
1. Večja podpora občine
Možnosti razvoja podjetništva in obrti 13 podjetnikov vidi v večji podpori občine:
 izgradnja obrtne cone z vso potrebno infrastrukturo in omogočanje nakupa
prostorov ali zemljišč po ugodnih cenah;
 izboljšanje sodelovanja z občino (nizka podpora s strani občine, ni posluha);
 prednost domačih podjetnikov pri javnih naročilih za občino;
 nepristranskost občine (zastopanje interesov vseh občanov);
 potrebno dokončanje infrastrukture (predvsem plinovod).
2. Boljše povezovanje in sodelovanje med podjetniki
Izboljšanje povezovanja in sodelovanja med podjetniki je temeljni predlog nadaljnjega
razvoja obrti in podjetništva za 9 podjetij:
 skupni nastop na globalnem trgu za dejavnosti, ki so usmerjene na globalni trg;
 povezanost podjetij in sodelovanje pri večjih projektih;
 skupni co-working prostori (deljenje pisarn);
 povezovanje podjetij pri skupnem nastopanju na trgu za javna naročila;
 skupni nastopi komplementarnih panog na tržiščih;
 predvsem večje povezovanje med gradbinci;
 povezanost v obliki grozda ali pa združenost v področno zbornico/združenje;
 povezovanje podjetij in kmetij;
 vključevanje širokega spektra podjetnikov v DOP Cerklje.
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3. Aktiviranje neizkoriščenih potencialov in razvoj novih poslovnih dejavnosti
Priložnost v aktiviranju neizkoriščenih potencialov vidi 6 podjetnikov:
 potrebno bi bilo izkoristiti potenciale, ki jih ima občina (logistika, naravno okolje …);
 izgradnja logistične cone ob letališču;
 proizvodnja na osnovi lokalno predelanih surovin (kmetijstvo, les);
 Cerklje bi lahko postale center specialnih dejavnosti ali redkih dejavnosti (posebej
zdaj, ko je Slatnar prevzel izdelavo skakalnih smuči);
 usmeritev v ekološko naravnano kmetijstvo povezano s turizmom (npr. ekološka
kmetija z nasadom sivke, naravna parfumerija, destilarna, hiša starih običajev, kjer bi
pekli kruh, izdelovali metle ...);
 vzpostavitev tržnice in učnega parka za otroke (spoznavanje rastlin, dreves ...);
 gospodarstvo naj bo bolj inovativno ter ciljno usmerjeno in osredotočeno;
 subvencije za ohranjanje podeželja;
 razvoj občine na svojih posebnostih (da bi postala izstopajoča v regiji);
 oddajanje odvečne energije občini z izrabo sekancev;
 bolje izkoristiti lego občine.
4. Razvoj turizma
Pet podjetnikov vidi možnost razvoja predvsem na področju turizma:
 znižanje cen turistične ponudbe (zimske in letne);
 Krvavec naj odkupi občina;
 ustanovitev turistične zadruge;
 več oglaševanja in marketinga za turizem v tujini;
 izboljšanje prometnih povezav s Krvavcem.
5. Izboljšanje tržnih pogojev
Problematiko razvoja podjetništva in potrebne spremembe za razvoj podjetništva
5 podjetnikov vidi v izboljšanju tržnih pogojev:
 razvoj letališča (prinaša nove poslovne priložnosti);
 povečanje kupne moči (prebivalci gledajo na ceno in ne na kakovost);
 izboljšanje stanja celotnega gospodarstva (več zaposlovanja, povečanje finančne
sposobnosti posameznikov);
 prednost domačih podjetnikov (gradbeništvo ne more konkurirati poceni ponudbam
velikih podjetij, ki izkoriščajo tujo delovno silo);
 za njihove storitve v občini Cerklje ni trga (specifične storitve namenjene finančnim
ustanovam in velikim podjetjem).
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6. Premik v miselnosti prebivalstva
Pet podjetnikov na miselnost prebivalstva občine oziroma odnos prebivalstva do podjetnikov
gleda precej kritično. Menijo, da je potreben napredek na tem področju:
 sprejemanje podjetništva kot pozitivne vrednote (več spoštovanja);
 preskok o dvomih o poštenosti podjetnikov;
 večji poudarek na uspehih podjetnikov in manjši na neuspehih;
 bolj pozitiven pogled družbe na podjetnike (vsak od prebivalcev bi moral biti kdaj v
vlogi podjetnika).
7. Večja finančna pomoč
Trije podjetniki vidijo problematiko in možen napredek na finančnem področju:
 nudenje finančne pomoči samostojnim podjetnikom, ki imajo minimalno plačo in ne
morejo pridobiti kredita za uvedbo inovacij ali izboljšave storitev;
 prilagoditev pogojev oziroma znižanje kriterijev za pridobivanje sredstev na razpisih;
 večja pomoč malim podjetnikom in širitev malega podjetništva (npr. subvencije,
krediti);
 znižanje davčne obremenitve.
Ni možnega napredka ali predloga
Osem podjetnikov je mnenja, da v občini napredek ni možen ali nimajo konkretnega
predloga za nadaljnji razvoj:
 težko narediti kaj pozitivnega;
 v občini ne bo razvoja, ker ni skupnih pogledov;
 žal se mora vsak sam boriti za posel, zaslužek in razvoj;
 o stanju podjetništva v Cerkljah posamezniki nimajo dovolj informacij;
 podjetništvo v občini dobro napreduje, zato ni pripomb.
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8.2 Možnosti razvoja z vidika podpornih organizacij za podjetništvo
Podporne organizacije za podjetništvo so v okviru ankete in intervjuja enako kot podjetniki
odgovarjale na vprašanje o možnostih razvoja podjetništva in obrti v občini Cerklje. Razvojne
priložnosti za podjetništvo in obrt v občini Cerklje podporne organizacije za podjetništvo
vidijo:
 na območju širjenja letališča (na voljo zemljišča, namenjena gospodarskim
dejavnostim);
 z znižanjem davkov ali prestrukturiranjem davkov (uvedba občinskega davka);
 spodbujanje podjetniške kulture;
 pomoč podjetnikom v obliki svetovanj in izobraževanj;
 nepovratna finančna sredstva, ki so povezana z mentorskim sistemom;
 pomoč podjetnikom v začetni fazi podjetniške poti (subvencije prispevkov oziroma
plač za podjetnike, pomoč pri iskanju ustreznih prostorov in kadrov;
 pomoč v kasnejši fazi (iskanje tujih poslovnih partnerjev, potencialnih investitorjev in
pomoč pri razvoju podjetja, izobraževalni seminarji, pomoč pri prijavah na razpise);
 vzpostavitev poslovne cone ali pomoč pri iskanju poslovnih prostorov;
 izboljšati prepoznavnost podpornih organizacij (nova spletna stran, e-novice, oddaje
na gorenjskih radiih, sodelovanje s tiskanimi mediji).

120

8.4 SWOT analiza
SWOT analiza je oblikovana na podlagi pregleda literature, izvedenih analiz, rezultatov
vprašalnikov in intervjuja. Analiza predstavlja povzetek ugotovitev celotnega dela.
Tabela 25: Prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti razvoja občine Cerklje
Prednosti
Slabosti

























STANJE PODJETNIŠTVA
Dolga tradicija podjetništva in obrti,
gospodarska moč podjetnikov je nadpovprečna
(število podjetnikov narašča, visoka gostota
podjetij, visoko število zaposlenih na podjetje,
nadpovprečna dodana vrednost na
zaposlenega),
izredno močna dejavnost prometa in
skladiščenja.
USTVARJALNO OKOLJE
Visoko število delovnih mest v občini,
število prebivalcev občine Cerklje se povečuje
(pozitiven selitveni in naravni prirast),
ugodna starostna sestava,
število delovno aktivnih oseb se povečuje,
nizka stopnja registrirane brezposelnosti,
visok delež prebivalstva, ki želi ustanoviti
podjetje
naklonjenost posameznih prebivalcev
podjetništvu.
ENDOGENI POTENCIALI
Edinstvena lega, dobra dostopnost (bližina AC,
letališča, mestnih središč Kranj, Ljubljana,
Kamnik, alpski prostor), tudi najpomembnejši
lokacijski dejavnik,
rast potniškega in tovornega prometa na
letališču,
raznolikost naravnih in geografskih značilnosti
alpskega gorskega in nižinskega sveta
raznolika turistična ponudba na območju
Krvavca,
veliko število prireditev,
gorsko podnebje, klimatske spremembe ne
ogrožajo zimsko-športnega turizma, termični
vetrovi,
dobro prepletena mreža cest, ceste večinoma
dobro urejene, prisotnost letališke
infrastrukture, zgrajen sistem žičnic,
odvoz komunalnih odpadkov je urejen,
vsa naselja so pokrita z osnovnim
telekomunikacijskim omrežjem,
izdelan je energetski koncept občine.
























STANJE PODJETNIŠTVA
Vse srednje in velike gospodarske družbe
(najvišji delež prihodkov in zaposlenih) so
registrirane na območju letališča.
USTVARJALNO OKOLJE
Majhen delež domačinov zaposlenih v Cerkljah,
večina zaposlenih pri podjetnikih ne živi v
občini Cerklje,
podpovprečno število društev na 1000
prebivalcev,
podpovprečni delež inovacijsko aktivnih
podjetij,
močan negativen vpliv miselnosti prebivalstva
ter pomanjkanja finančnih sredstev.
ENDOGENI POTENCIALI
Neizkoriščen potencial lesne biomase (nizka
realizacija poseka, značilna zemljiška
razdrobljenost in visok delež zasebnega
lastništva),
neurejene varne kolesarske povezave z vasmi in
Kranjem, nezadosten obseg urejenih
sprehajalnih poti,
odsotnost že dolgo načrtovane železnice,
potrebna obnova in dograditev vodovodne
infrastrukture, kanalizacijsko omrežje, optika in
plinovodno omrežje so deloma urejeni,
delno izkoriščen ali neizkoriščen potencial
razpoložljivih obnovljivih virov energije (lesna
biomasa, sončna energija, bioplin, geotermalna
energija),
število prihodov tujih turistov upada,
slabo razvita in neinovativna dodatna turistična
ponudba,
pomanjkljiva turistična infrastruktura
(pomanjkanje nastanitev, parkirišč, ni
kopališča),
pomanjkanje poslovne cone,
pomanjkanje posluha za podjetnike,
problematičen prevoz s kamioni v vaseh,
ni večjih vodotokov, rekreacijski pomen tekočih
voda je zanemarljiv, večjih jezer ni,
skromni geološki viri.

121

Priložnosti
























PODPORA ORGANIZACIJ
Zaloga razpoložljive in neizkoriščene pomoči
podpornih institucij,
izkoriščanje razpoložljivih finančnih virov,
znižanje ali prestrukturiranje obdavčitve
(občinski davek),
pomoč podjetnikom v vseh fazah rasti
(svetovanja, izobraževanja, subvencije, pomoč
pri iskanju prostorov, kadrov, tujih poslovnih
partnerjev, potencialnih investitorjev),
graditev prepoznavnosti podpornih institucij
(nova spletna stran, e-novičke, oddaja na
gorenjskih radiih in sodelovanje s tiskanimi
mediji).
USTVARJALNO OKOLJE
Boljše sodelovanje z občino (prednost domačih
podjetnikov, izgradnja poslovne cone),
boljše povezovanje in sodelovanje med
podjetniki (pri večjih projektih, skupni nastopi
na trgih, co-working prostori, oblikovanje
grozda, novi člani v DOP Cerklje)
neformalno povezovanje (DOP Cerklje),
širjenje prodaje na nova tržišča in vlaganje v
razvoj in inovacije.
razvoj in spodbujanje podjetniške kulture.
ENDOGENI POTENCIALI
Obstaja potencial za zajem termalne vode
(kopališče),
velik potencial gozda (osnova za razvoj lesne
predelave in vir obnovljive energije),
obsežna ponudba zemljišč na območju letališča,
predviden razvoj letališča prinaša nove
poslovne in zaposlitvene priložnosti,
razvoj turizma (prenočitvene kapacitete, nove
žičniške povezave, večje število ponudnikov,
kolesarske poti, turistični in rekreativni pomen
stoječih voda, nove oblike povezanosti,
turistična zadruga, oglaševanje in marketing v
tujini),
razvoj podeželja (razvoj etnološkega in
ekološkega turizma),
aktiviranje neizkoriščenih endogenih
potencialov (logistika, proizvodnja na osnovi
lokalnih surovin, specializacija, ekološko
kmetijstvo, naravna parfumerija, oživljanje
starih običajev, tržnica, učni park za otroke,
izraba sekancev …),
razvoj na posebnostih in graditev
prepoznavnosti.

Nevarnosti

















STANJE PODJETNIŠTVA
Majhen lokalni trg, nizka kupna moč,
nekonkurenčnost tujim ponudnikom izdelkov in
storitev,
premalo inovativno in ciljno usmerjeno
gospodarstvo.
PODPORA ORGANIZACIJ
Šibka povezanost podjetnikov in podpornih
organizacij: neprepoznavnost, zmeda glede
nalog posameznih institucij, prenizek poudarek
na promociji storitev, slabo poznavanje
podpornega okolja, zapletenost, dolgotrajnost
predvsem pri pridobivanju finančne oblike
pomoči, izguba časa, energije in denarja.
USTVARJALNO OKOLJE
Šibke notranje poslovne povezave z lokalnimi
podjetniki in potrošniki.
dojemanje konkurence kot slabost in ne kot
priložnost,
vsak dela zase, ni skupnih pogledov za razvoj,
negativen odnos celotne družbe do
podjetništva.
ENDOGENI POTENCIALI
Okoljska škoda ob izvedbi večjih
infrastrukturnih projektov (raba gozdov se
prilagaja potrebam razvoja letališča in Krvavca),
nizka motivacija prebivalstva in ostalih akterjev
za razvoj turizma,
slaba povezanost turistične ponudbe,
promocije in turizma z drugimi panogami,
neprepoznavnost občine kot turistične
destinacije izven Slovenije,
nekonkurenčnost glede na razpoložljivo
turistično ponudbo (draga turistična ponudba).
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8.5 Usmeritve
Smernice nadaljnjega razvoja občine Cerklje smo podali na podlagi SWOT analize, ki
predstavlja sintezo celotnega dela. Usmeritve za razvoj so navedene za glavna problemska
področja, ki so skupna širšemu krogu glavnih akterjev podjetništva.
Usmeritev 1: Razvoj na posebnostih in graditev prepoznavnosti.
Ukrep 1: Osredotočenje na eno smer razvoja – šport.
Gorenjska se je v programskem obdobju 2014–2020 usmerila v spodbujanje razvoja
proizvodov in storitev s področja kolesarstva. Občina ima odlične pogoje, da zgodbo razvije
in razširi v smeri prepoznavanja proizvodov in storitev s področja športa (npr. tudi
izdelovanje spominkov, oblačil, vključevanje v turistično in gostinsko ponudbo, izobraževalni
programi, promocija zdravega načina življenja ipd.).
Ukrep 2: Oblikovanje skupne blagovne znamke.
Ključno vlogo pri prepoznavanju občinskih izdelkov in storitev je oblikovanje skupne
blagovne znamke (lokalne ali regionalne).
Usmeritev 2: Aktiviranje neizkoriščenih endogenih potencialov.
Ukrep 1: Izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša razvoj letališča.
Razvoj letališča (gradnja glavne ceste Kranj–Ljubljana, poslovne in logistične cone) bo
prinesel nove poslovne in zaposlitvene priložnosti (razpoložljiva zemljišča, logistika, turizem,
gostinstvo …), ki jih domači podjetniki ne smejo prezreti.
Ukrep 2: Razvoj turističnega potenciala.
Podukrep 2.1: Spodbujanje učinkovitega skupnega trženja in promocije v tujini s finančnimi
vložki turističnih akterjev in vzpostavitvijo novih oblik povezanosti (zametki konzorcija že
obstajajo, turistična zadruga).
Podukrep 2.2: Oblikovanje atraktivne, inovativne in usmerjene turistične ponudbe, temelječe
na konceptu trajnosti (npr. dopust brez tehnologije, dopustovanje brez avtomobila oziroma
vzpostavitev trajnostne mobilnosti), ki bi lahko vključevala zgodbo prepoznavanja proizvodov
in storitev občine s področja športa (npr. tradicionalne športne prireditve, sprostitveni
programi, ki vključujejo meditacijo, razgibavanje, masažo, zdravo prehrano ipd.).
Podukrep 2.3: Ob trenutni nekonkurenčni ponudbi bi bilo potrebno razmisliti o znižanju cen
nekatere turistične ponudbe.
Podukrep 2.4: Z olajšavami bi bilo potrebno pritegniti investitorje, ki bi razvili potencial za
zajem termalne vode in občini zagotovili potrebne kopalne površine.
Podukrep 2.5: Vzpostavitev manjkajoče turistične infrastrukture (trajnostne in inovativne
oblike namestitve, dopolnitev žičniškega omrežja, ureditev parkirišča pri spodnji postaji
gondole …).
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Podukrep 2.6: Razvoj etnološkega in ekološkega turizma na podeželju v povezavi s
kmetijstvom in drugimi panogami, obnovljivimi viri energije ter okolju prijaznim transportom
(čebelarstvo, kulinarika, temelječa na lokalnih proizvodih, domača obrt, nabiranje zelišč,
ekološka kmetija z nasadom sivke, naravna parfumerija, destilarna, hiša starih običajev, kjer
bi pekli kruh, izdelovali metle ipd.).
Ukrep 3: Dokončanje gradnje in dopolnitev javne infrastrukture.
Infrastruktura v občini je deloma urejena. Potrebno je dokončno urediti kanalizacijsko in
plinovodno omrežje ter optiko in obnoviti ter dograditi vodovodno infrastrukturo. Potrebno
bi bilo urediti več površin za aktivno preživljanje prostega časa (igrala, fitnes na prostem ob
stoječih vodah ipd.) in dopolniti ter bolje urediti obstoječe kolesarske poti.
Ukrep 4: Trženje lokalnih pridelkov in izdelkov.
Vse več ljudi se zaveda pomena zdravega načina življenja in vpliva prehrane na zdravje ter s
tem pomena lokalno pridelane hrane, zato naj se spodbuja trženje lokalnih izdelkov in
pridelkov (tržnica v Cerkljah, prodaja izdelkov in pridelkov neposredno na domu) ter
spodbuja ekološko kmetijstvo (subvencije za preusmeritev in ohranjanje). V povezavi z
zdravjem se na podeželju odpirajo nove podjetniške priložnosti na področjih turizma,
izobraževanja in športa (fizioterapije, socialno podjetništvo, promotorji zdravja, delavnice,
povezane z zdravjem, zobozdravstvo ipd.).
Ukrep 5: Spodbujanje učinkovitejše rabe potenciala gozda.
Oblikuje naj se javno-zasebno partnerstvo (les kot vir obnovljive energije v javnih
ustanovah). Zmanjšati bi bilo potrebno izvoz surovega lesa in spodbujati predelavo lesa in
izvoz izdelkov z višjo dodano vrednostjo (pohištvo, kuhinje, mali leseni izdelki …).
Ukrep 6: Razvoj novih gospodarskih dejavnosti na način, ki bi spodbujal medsebojno
povezovanje podjetnikov, prebivalcev in občine ter zagotavljal trajnostni razvoj območja.
Vpeljava novih gospodarskih dejavnosti naj temelji na vzpostavitvi lokalnih gospodarskih
krogov, ki izhaja iz koncepta regionalnih gospodarskih krogov, ki jih je proučevala Irma
Potočnik Slavič v delu Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja (2010). Koncept
regionalnega gospodarskega kroga lahko prenesemo tudi na lokalno raven. Z aktiviranjem
enega izmed lokalnih razvojnih potencialov občine Cerklje smo prikazali možnosti krepitve
medsebojnih odnosov znotraj občine. Primer nove dejavnosti v občini Cerklje bi lahko bila
proizvodnja ekološke izolacije iz lesnih in celuloznih kosmičev. Osnovna surovina za lesne
kosmiče je mlet les, za celulozne pa zmlet časopisni ali beli papir. Uporabili in predelali bi
lastne surovine za proizvodnjo znotraj občine. Na ta način bi lahko vzpostavili ustaljene
lokalne gospodarske odnose in odgovornost za proizvod med prebivalci (surovine, energetski
vir, potrošniki), podjetniki (proizvajalci, potrošniki) in javnimi ustanovami (potrošniki). Krepi
se zavest potrošnikov za nakup lokalnih proizvodov ter prepoznavnost lokalnega
gospodarstva in se hkrati omogoči izvoz končnih proizvodov z višjo dodano vrednostjo.
124

Predlagana vzpostavitev lokalnega gospodarskega kroga z vpeljavo nove dejavnosti (eko
izolacija) je predstavljena v shemi spodaj in je le ena od potencialnih možnosti razvoja na ta
način.
Shema 7: Shema lokalnega gospodarskega kroga z uvedbo nove dejavnosti (eko izolacija)

Avtor: Irena Jenko
Usmeritev 3: Krepitev sodelovanja s podpornimi organizacijami.
Ukrep 1: Povečanje prepoznavnosti podpornih institucij.
Potrebno bi bilo graditi na prepoznavnosti storitev, ki jih posamezna podporna organizacija
nudi z obveščanjem podjetnikov preko medijev in predstavitvijo posamezne organizacije
preko delavnic, izobraževanj ali lokalnih društev.
Ukrep 2: Ustvariti skupnost vseh organizacij, ki so povezane s podjetniki.
Podporne organizacije, ki so povezane s podjetniki, bi morale omogočiti skupno svetovanje
in na ta način premostiti zmedo glede nalog posameznih institucij.
Ukrep 3: Povečati motivacijo podjetnikov za povezovanje s podpornimi organizacijami.
Ob predstavitvi posamezne organizacije na delavnicah ali pri lokalnih društvih bi te lahko
predstavile primere dobrih praks sodelovanja in hkrati ponudile kratek brezplačen
individualen razgovor o možnosti podpore oziroma razvoja posameznega podjetja.
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Ukrep 4: Večja in prestrukturirana finančna spodbuda.
Prestrukturiranje finančnih obremenitev (znižanje davkov) in olajšanje kriterijev za
pridobitev sredstev na razpisih ter finančna pomoč malim in novoustanovljenim podjetjem.
Ukrep 5: Izboljšanje sodelovanja med občino in podjetniki.
Nadaljuje naj se krepitev sodelovanja med občino in podjetniki (sofinanciranje sejma v
Komendi, skupni nakup podjetja RTC Krvavec). Podjetniki bi morali izkazati interes in občini
podati predlog za razvoj, občina pa bi morala te predloge upoštevati ali poiskati alternativno
rešitev (npr. prednost domačih podjetnikov pri javnih naročilih za občino). Tako bi lahko
omogočili učinkovito komuniciranje, ki bi spodbujalo podjetnike k aktivnemu sodelovanju pri
odločanju in pomagalo občini izboljšati delo ter posledično povečati zadovoljstvo
potencialnih in obstoječih podjetnikov v občini.
Ukrep 6: Vzpostavitev poslovne cone, ki ni locirana ob letališču.
Potrebno bi bilo vzpostaviti poslovno cono z vso potrebno infrastrukturo in omogočiti nakup
zemljišč ali prostorov po ugodnih cenah ali nuditi pomoč pri iskanju poslovnih prostorov
posebej za dejavnosti, ki obremenjujejo okolje v naseljih (prevoz s kamioni). Priložnost za
pridobitev zemljišč je na širšem območju letališča. Zaradi predvidenih višjih cen kvadratnega
metra zemljišča na tem območju je smiselno, da se zainteresirani lokalni podjetniki združijo
in skupno predlagajo zemljišče na drugi lokaciji, ki bi bilo namenjeno gospodarskim
dejavnostim.
Usmeritev 4: Spodbujanje razvoja ustvarjalnega okolja.
Ukrep 1: Izboljšanje povezovanja podjetnikov in skupni nastopi na trgih.
Podjetniki bi se morali povezovati (lahko v obliki grozda) in skupno nastopati na trgih ter
sodelovati pri večjih projektih. Smiselno bi bilo ustvariti spletno stran, kjer se predstavijo
podjetniki po dejavnostih s svojo ponudbo in se tam tudi tržijo (npr. kmetje bi lahko svoje
pridelke skupno tržili preko spleta (za lokalno prebivalstvo in širše) ali oblikovali skupno
»cerkljansko košarico dobrot«, spletno naročanje k frizerjem, kozmetičarkam ipd.).
Ukrep 4: Okrepitev aktivnosti društev.
Pomembno vlogo pri povezovanju podjetnikov ima Društvo obrtnikov in podjetnikov Cerklje,
ki bi se moralo tako kot ostala društva usmeriti na pridobivanje novih članov (z vabili) in
spodbujati njihovo aktivno udeležbo.
Ukrep 3: Izobraževanje podjetnikov in prebivalstva.
Nudenje pomoči podjetnikom v obliki svetovanj in izobraževanj ter spodbujanje podjetniške
miselnosti prebivalstva z vnašanjem podjetniških tem v osnovne šole, medgeneracijskim
učenjem v obliki mentorstva starejši mladim in obratno, neformalno izmenjavo znanja
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znotraj stroke, prepoznavanjem manjkajočih kadrov in spodbujanjem mladih za tovrstno
usmeritev ipd. V okviru spodbujanja podjetniške miselnosti naj se v lokalnem časopisu
objavlja več podjetniških tem, predvsem tistih o uspehu lokalnih podjetnikov. Zanimivo bi
bilo eno stran v vsaki izdaji nameniti podjetnikom, na kateri bi se predstavilo nekaj lokalnih
podjetnikov. Lahko bi ustvarili tudi doživetje »biti podjetnik«, kjer bi lahko turisti ali
zainteresirani prebivalci ali mlajši prebivalci postali podjetnik za določeno obdobje (npr. za
en dan), v katerem bi morali izpolniti določene osnovne naloge podjetnika in bi bili za uspeh,
tako kot podjetniki, na koncu nagrajeni.
Ukrep 4: Povečanje inovacijske aktivnosti podjetnikov.
Inovativnim podjetjem bi morali nuditi podporo pri njihovem razvoju, vključno s finančnimi
sredstvi ter pomočjo pri razvoju inovacije od ideje do trga in povezovanju z raziskovalnimi
ustanovami. Inovativnost prebivalstva in podjetnikov bi lahko spodbudili z razpisom za
najbolj inovativno novo gospodarsko dejavnost v občini Cerklje, ki bi povezovala lokalne
podjetnike in prebivalstvo ali najbolj inovativen izdelek, storitev, lahko tudi sektorsko.
Ključna je kasnejša realizacija izbrane ideje.
Ukrep 5: Aktiviranje portala ponudbe delovnih mest v občini.
Z aktiviranjem portala ponudbe delovnih mest v lokalnem okolju in prednostjo domačih
prebivalcev pri pridobitvi delovnega mesta bi bilo potrebno spodbujati zaposlovanje
prebivalcev v domači občini, saj občina nudi skorajda enako število delovnih mest, kot je
delovno aktivnega prebivalstva v občini. S tem bi spodbujali aktivno vključevanje lokalnega
prebivalstva in krepili zavest za proizvode med prebivalci ter izboljšali odnos celotne družbe
do podjetništva.
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9 SKLEP
Občina Cerklje na Gorenjskem se uvršča med najbolj razvite občine v Sloveniji. Podjetništvo
in obrt imata v občini že dolgo tradicijo. Do 2. svetovne vojne so na tem območju delovale
številne obrti, med katerimi so nekatere utonile v pozabo, druge pa so se ohranile ali pojavile
šele kasneje. Konec leta 2015 je bilo v Cerkljah 591 samostojnih podjetnikov in gospodarskih
družb od 739 registriranih poslovnih subjektov.
Na območje pomembno vpliva prisotnost letališča, saj na letališču registrirana podjetja
izkazujejo najvišje prihodke in zaposlujejo največ delavcev. Največ podjetij se ukvarja s
predelovalno dejavnostjo, po številu zaposlenih in prihodkih pa je daleč najpomembnejše
področje prometa in skladiščenja, kar ponovno kaže na velik vpliv prisotnosti letališke
infrastrukture v občini. Gospodarska moč podjetij, ki niso locirana na letališču, je bistveno
šibkejša, kljub temu pa so mali podjetniki ključni pri spodbujanju razvoja preostalega dela
občine.
Razvoj podjetij je tesno povezan s podporo, ki so je deležni s strani podpornih institucij. V
Sloveniji so se razvile številne ustanove podpornega okolja, ki delujejo na različnih
prostorskih ravneh in nudijo različne oblike finančne ali nefinančne pomoči, ki se je
podjetniki redko poslužujejo.
Na uspešno delovanje podjetij pomembno vpliva tudi izbira lokacije. Kljub splošnemu
zmanjšanemu pomenu klasičnih lokacijskih dejavnikov, ki so sicer še vedno predpogoj za
uspešen gospodarski razvoj, sta prometna infrastruktura in lega ter tradicija oziroma
družinsko podjetje predstavljala temeljna dejavnika lociranja podjetij v občini Cerklje in sta
hkrati obveljala za dejavnika, ki najbolj pozitivno vplivata na privlačnost lokacije. Podjetniki
so posamezne lokacijske dejavnike prepoznali kot dejavnike s pozitivnim vplivom na
privlačnost lokacije (kakovost življenja v občini, razpoložljivo zemljišče in prostor,
informacijska in komunikacijska infrastruktura …) in dejavnike z negativnim vplivom na
privlačnost lokacije oziroma dejavnike, ki bi lahko privedli celo do odhoda podjetja (finančne
in davčne spodbude, miselnost prebivalstva v občini, naklonjenost občine podjetništvu …).
Mrežno povezovanje podjetnikov s podpornimi institucijami ter med podjetniki in z ostalim
prebivalstvom, skupaj z družbenim in človeškim kapitalom ter inovativnostjo podjetnikov,
tvorijo ustvarjalno okolje, ki je v občini Cerklje le deloma razvito.
Rezultati analize stanja podjetništva, ugotavljanje povezanosti podjetnikov s podpornimi
institucijami, opredelitev pomena posameznih lokacijskih dejavnikov in razvitosti
ustvarjalnega okolja ter pregled endogenih potencialov občine za razvoj podjetništva in obrti
in vključitev mnenja o problematiki ter možnostih razvoja glavnih akterjev podjetništva nam
nakažejo raznovrstne možnosti nadaljnjega razvoja podjetništva in obrti v občini Cerklje.
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Izdelavo magistrskega dela so usmerjale zastavljene hipoteze, ki smo jih skušali z analizo,
pregledom literature, pridobivanjem podatkov in informacij, z vprašalniki in intervjujem
potrditi ali zavrniti.
Hipoteza 1: Gospodarska moč obrtnikov in podjetnikov občine Cerklje se pozicionira nad
regionalnim in nacionalnim povprečjem.
Hipoteza je deloma potrjena. Podjetniki in obrtniki se pri določenih izbranih kazalcih
pozicionirajo nad gorenjskim in slovenskim povprečjem in pri drugih, predvsem pri
kazalnikih, ki primerjajo vrednosti kazalnikov za posamezne pravnoorganizacijske oblike, pod
slovenskim in gorenjskim povprečjem. Skupno gospodarsko moč podjetnikov sicer
zaznamuje visoka gostota podjetij, visoko število zaposlenih na podjetje, visoka dodana
vrednost na zaposlenega ter visoki prihodki in visoki odhodki.
Hipoteza 2: Obrtniki in podjetniki so deležni nizke podpore s strani podpornih institucij za
podjetništvo.
Hipoteza je potrjena. Neprepoznavnost, zmeda glede nalog posameznih institucij in prenizek
poudarek na promociji storitev se odraža v nizki stopnji poznavanja podpornega
podjetniškega okolja v Sloveniji in šibkem povezovanju podjetnikov s podpornimi
organizacijami. Poleg tega manjšim podjetnikom zapletenost, dolgotrajnost in razpršenost
predvsem finančnih virov predstavlja izgubo dragocenega časa, energije in denarja.
Motivacija podjetnikov za povezovanje z organizacijami je nizka ali pa prednosti povezovanja
ne prepoznajo. Zalog neizkoriščene pomoči, ki predstavlja potencial za razvoj podjetništva in
obrti, je še veliko.
Hipoteza 3: Na lociranje podjetij v občini Cerklje pozitivno vplivajo predvsem mehki
lokacijski dejavniki.
Hipoteza je zavrnjena. V preteklosti so bili za lociranje proizvodnih podjetij potrebni trdi
lokacijski dejavniki, v sodobnosti pa se med pomembne dejavnike uvrščajo mehki lokacijski
dejavniki. V našem primeru se je izkazalo, da tako klasični kot mehki lokacijski dejavniki v
enaki meri vplivajo na lociranje podjetij v občini. Najpomembnejša lokacijska dejavnika, ki sta
vplivala na lociranje podjetij, sta bila prometna infrastruktura in lega ter tradicija oziroma
družinsko podjetje, ki sodita med klasične lokacijske dejavnike. Klasični lokacijski dejavniki so
bili vsi deležni več pozitivnega kot negativnega odnosa s strani podjetnikov. Med mehkimi
lokacijskimi dejavniki, kamor sodijo tudi institucionalni lokacijski dejavniki, je bilo več
dejavnikov zaznamovanih z negativnim vplivom na privlačnost lokacije. Ti bi bili odločilni
dejavniki, ki bi lahko privedli celo do odhoda podjetja.

129

Hipoteza 4: Ustvarjalno okolje v občini je slabo razvito.
Hipoteza je deloma potrjena. Ustvarjalno okolje temelji na mrežnem povezovanju,
družbenem in človeškem kapitalu ter inovacijah. Pri podjetnikih in obrtnikih smo prepoznali
šibke notranje poslovne povezave tako z lokalnimi podjetniki, kot tudi z lokalnimi potrošniki
in organizacijami. Spodbudni so prvi zametki povezovanja v letu 2016 in neformalno
povezovanje obrtnikov in podjetnikov v Društvu obrtnikov in podjetnikov Cerklje. Občina je
inovacijsko podhranjena, saj ima občina le enega imetnika veljavnih patentov, poleg tega pa
se podjetja v občini podpovprečno ukvarjajo z inovacijsko aktivnostjo. Človeški kapital je v
večini komponent dobro razvit (število prebivalcev se povečuje, pozitiven selitveni in naravni
prirast, izjemno ugodna slika starostne porazdelitve, število delovno aktivnih oseb se
povečuje, stopnja registrirane brezposelnosti je nizka). Pomanjkljivost v razvitosti človeškega
kapitala je slaba izobrazbena struktura prebivalstva ter nizek delež zaposlenih v domači
občini. Razvitost družbenega kapitala smo ugotavljali s pregledom aktivnosti društev ter z
anketiranjem prebivalcev o odnosu prebivalstva do podjetništva. Občina Cerklje se po številu
društev na 1000 prebivalcev uvršča šele na 173. mesto med slovenskimi občinami.
Prebivalstvo občine Cerklje izkazuje visok podjetniški potencial, saj je v občini tretjina
prebivalcev, ki si želijo ustanoviti podjetje. Posamezniki so podjetništvu naklonjeni, zaznati
pa je bilo negativen odnos celotne družbe do podjetništva. Ustvarjalno okolje v občini se
postopoma oblikuje in je deloma razvito, potrebno pa bo izvesti še veliko aktivnosti za
spodbujanje razvoja vseh bistvenih elementov, ki ga sestavljajo.
Hipoteza 5: Endogeni potenciali občine za razvoj podjetništva in obrti so izkoriščeni
le deloma in predstavljajo raznolike možnosti za razvoj obrti in podjetništva.
Hipoteza je potrjena. Potenciali lege občine, naravnega bogastva, prostora, namenjenega
gospodarskim dejavnostim, gospodarske javne infrastrukture ter turističnega potenciala so le
deloma izkoriščeni. Aktiviranje neizkoriščenih potencialov in na njihovi osnovi razvoj novih
gospodarskih dejavnosti je ena od glavnih usmeritev, ki bi jih morala občina upoštevati pri
nadaljnjem razvoju. Lega ob letališču in blizu mestnih središč Kranj, Kamnik in Ljubljana bi
morala biti bolje izkoriščena, saj ta pomembno prispeva k privlačnosti občine za bivanje,
delo, rekreacijo in turizem ter umestitev novih dejavnosti na tem območju. Raznolikost
naravnih značilnosti in obsežne zaloge virov naravnega bogastva so temelj razvoja občine
(neizkoriščen potencial gozdnih, vodnih in geoloških virov). Predvsem ob letališču je na voljo
veliko zemljišč, kjer lahko podjetniki umestijo svoje dejavnosti. Gospodarska javna
infrastruktura je deloma urejena in predstavlja temeljni dejavnik za razvoj gospodarstva
občine. Dobra dostopnost, obstoječa turistična ponudba, razvoj nove turistične ponudbe in
infrastrukture ter raznolikost naravnih in geografskih značilnosti alpskega gorskega in
nižinskega sveta so potenciali, ki jih je potrebno izkoristiti za nadaljnji razvoj turizma.
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Na podlagi pregleda literature, izvedenih analiz, rezultatov vprašalnikov in intervjuja so bile
oblikovane glavne usmeritve razvoja občine Cerklje na področju podjetništva in obrti:
Usmeritev 1: Razvoj na posebnostih in graditev prepoznavnosti.
Ukrep 1: Osredotočenje na eno smer razvoja – šport.
Ukrep 2: Oblikovanje skupne blagovne znamke.
Usmeritev 2: Aktiviranje neizkoriščenih endogenih potencialov.
Ukrep 1: Izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša razvoj letališča.
Ukrep 2: Razvoj turističnega potenciala.
Ukrep 3: Dokončanje gradnje in dopolnitev javne infrastrukture.
Ukrep 4: Trženje lokalnih pridelkov in izdelkov.
Ukrep 5: Spodbujanje učinkovitejše rabe potenciala gozda.
Ukrep 6: Razvoj novih gospodarskih dejavnosti na način, ki bi spodbujal medsebojno
povezovanje podjetnikov, prebivalcev in občine ter zagotavljal trajnostni razvoj območja.
Usmeritev 3: Krepitev sodelovanja s podpornimi organizacijami.
Ukrep 1: Povečanje prepoznavnosti podpornih institucij.
Ukrep 2: Ustvariti skupnost vseh organizacij, ki so povezane s podjetniki.
Ukrep 3: Povečati motivacijo podjetnikov za povezovanje s podpornimi organizacijami.
Ukrep 4: Večja in prestrukturirana finančna spodbuda.
Ukrep 5: Izboljšanje sodelovanja med občino in podjetniki.
Ukrep 6: Vzpostavitev poslovne cone, ki ni locirana ob letališču.
Usmeritev 4: Spodbujanje razvoja ustvarjalnega okolja.
Ukrep 1: Izboljšanje povezovanja podjetnikov in skupni nastopi na trgih.
Ukrep 4: Okrepitev aktivnosti društev.
Ukrep 3: Izobraževanje podjetnikov in prebivalstva.
Ukrep 4: Povečanje inovacijske aktivnosti podjetnikov.
Ukrep 5: Aktiviranje portala ponudbe delovnih mest v občini.
Pričujoče magistrsko delo predstavlja temelje raziskovanja podjetništva in obrti v občini
Cerklje. Raziskava je bila obsežna in časovno zahtevna, saj obravnava podjetništvo zelo
široko, zato se ni bilo moč poglobiti v posamezno problematiko. Ključni rezultat dela je
izpostavitev glavnih problemov, s katerimi se soočajo lokalni obrtniki in podjetniki ter
predstavitev možnih rešitev. Ob pregledu rezultatov lahko hitro ugotovimo, da je jedro
problemov pomanjkanje povezovanja in sodelovanja ter inovativnosti malih podjetij, zato naj
se morebitne sledeče raziskave osredotočijo na obravnavanje teh tematik. Zanimiv bi bil
preizkus modela za merjenje inovativnosti “Advanced Balance of Local Innovation”, ki je
namenjen merjenju nivoja inovativnosti manjših skupnosti. Na gospodarstvo občine
pomembno vpliva bližina letališča. Vključitev podjetij, ki so registrirana na letališču, se
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odraža v nadpovprečnih rezultatih gospodarskih kazalnikov, ki ne prikazujejo realnega stanja
lokalnega gospodarstva in gospodarske moči lokalnih obrtnikov in podjetnikov. Predlog
nadaljnjega raziskovanja podjetništva in obrti v občini Cerklje je torej tudi natančna
proučitev vloge letališča v lokalnem gospodarstvu. Bodoča raziskovanja naj bodo ozko
področno usmerjena in naj predstavijo konkretne predloge ali omogočijo celo izvedbo
rezultatov dela. Tema magistrskega dela je zanimiva tako za znanstveno publiko, kot za širšo
javnost. Rezultati bodo služili kot podpora pri odločanju o nadaljnjem gospodarskem razvoju
občine, podjetnikom in ostalim prebivalcem pa bodo omogočili, da morebiti prepoznajo
nove poslovne priložnosti.
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10 SUMMARY
The Cerklje na Gorenjskem municipality is one of the most developed municipalities in
Slovenia. Many craft businesses worked in this area up to the Second World War, some of
them have been forgotten over time and others prevailed or resurfaced later on. At the end
of 2015 there were 591 independent entrepreneurs and companies out of 739 registered
business entities.
The indicators valuing the economic power of the companies and independent
entrepreneurs in the Cerklje municipality show that it is above the regional and national
average. The presence of the airport significantly influences the area as the companies
registered on the airport produce most revenue as well as employ the highest amount of
people. Most of the companies are involved in processing, but as far as employment and
revenue levels are concerned, transport and storage services are the best by far, which again
shows the great influence of the airport infrastructure in the municipality. The economic
power of the companies not located on the airport is significantly weaker; however these
small businesses are crucial in fostering development in the other parts of the municipality.
Despite the lowered relevance of classic location factors, which are still a predisposition for
successful economic development, transport infrastructure and location as well as the family
company tradition are the fundamental factors in locating companies and at the same time
they have prevailed as factors that influence the attractiveness of the location in the most
positive way.
Entrepreneurs networking with the support institutions as well as among entrepreneurs and
other inhabitants, together with the social and human capital and innovativeness of the
entrepreneurs shape the creative milieu, which is only partially developed in the
municipality.
The result of analysing the entrepreneurship status, research into the interconnection of
entrepreneurs with support institutions, defining the relevance of individual location factors
and the level of development of the creative milieu as well as the overview of the
endogenous potentials of the municipality for entrepreneurship and crafts development and
the inclusion of opinions about the problems and potentials of development of key actors of
municipal entrepreneurship present us with various chances of further development of it as
well as crafts in the municipality Cerklje.
The overview of literature, the statistical data analysis that has been carried out, the results
of questionnaires and the interview were all used as the foundation when designing the
main guidelines for developing entrepreneurship and crafts in the Cerklje municipality:
developing specialities and raising recognition, activating spare endogenous potentials,
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strengthening cooperation with the supporting organizations and promoting the
developement of a creative mileu.
The present master’s work presents the fundamental research of entrepreneurship and
crafts in the Cerklje municipality. The key result of this work is to highlight the main
problems confronting the local craftsmen and entrepreneurs and presents some possible
solutions. It can be quickly established by reading through the results that the root of the
problem is the lack of connections and partnerships, as well as innovation, between small
companies and therefore any future research should focus on these topics. The economy of
the municipality is greatly influenced by the presence of the airport, which is reflected in the
above average results of joint economic factors, which do not present the actual state of the
local economy. A suggestion for further entrepreneurship research in the municipality is
therefore detailed research into the role of the airport in the local economy. The topic of this
master’s work is of importance for the scientific as well as the general public. The results will
help as support for decisions on the further economic development of the municipality. It
might even help the entrepreneurs and other inhabitants recognize new business ideas.
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Priloga 1: Vprašalnik za prebivalce, ki ne izhajajo iz podjetniških družin
Status:
a) Študent, dijak
b) Zaposlen/a v javnem sektorju
c) Zaposlen/a v zasebnem sektorju
d) Upokojen/a
e) Brezposeln/a
f) Drugo (navedite):

Starost:
a) Od 15 do 30
b) od 31 do 40
c) od 41 do 50
d) od 51 do 60
e) nad 60

Spol:
a) moški
b) ženska

Ali ste s trenutno zaposlitvijo zadovoljni? Da/Ne/Nisem zaposlen
Si želite ustanoviti podjetje? Da/Ne
V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami, ki se navezujejo na mnenje o PODJETNIKIH V OBČINI? Ocenite na
lestvici od 1 do 5, pri čemer pomeni: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – sem nevtralen, ne vem, 4 – se
strinjam, 5 – se zelo strinjam.
TRDITEV
Biti podjetnik je spoštovanja vreden poklic.
Ponosen/na sem na podjetnike v občini.
Uspešni podjetniki gotovo niso pridobili bogastva na pošten način.
Podjetnikom zavidam.
Podjetniški neuspeh v družbi še dolgo ni pozabljen.
Podjetniki radi izstopajo in dosežejo svoje cilje ter želje.
Podjetniški uspeh je v večji meri odvisen od vloženega truda in dela, ne od sreče.
Podjetniki radi tvegajo, so drzni in inovativni.
Vsi prebivalci bi morali imeti približno enak življenjski standard.
Družba v občini na podjetnike gleda pozitivno.
Podjetniki so usmerjeni k sebi (egoizem, nepripravljeni sodelovati).
Podjetniki so disciplinirani, delavni in ambiciozni.
Podjetniki so pospeševalci razvoja v okolju.

1

2

3

4

5

Kakšni so vaši razlogi, da se ne odločite za ustanovitev podjetja (označite tri najpomembnejše)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Dolg delavnik.
Nimate začetnega kapitala.
Nimate prave ideje.
Negotova prihodnost, preveliko tveganje.
Preveč stresno.
Zaslužek bi bil manjši od sedanjega.
Predolga pot do uspeha.
Strah pred neuspehom.
Podjetništvo ima v družbi negativen prizvok.
Drugo (navedite):

Kaj bi vas motiviralo, da bi ustanovili lastno podjetje (označite do 3 najpomembnejše)?
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Ustvarjanje dobička, dodatni prihodki.
Fleksibilen delavnik.
Biti sam svoj šef.
Dokazati svoje sposobnosti, uresničiti lastne ideje.
Če ne bi bilo druge možnosti (npr. brezposelnost).
Nezadovoljstvo s trenutno zaposlitvijo.
Drugo (navedite):
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Priloga 2: Vprašalnik za podjetnike
1.

Ime podjetja:__________________________________________________________________________

2.

Vpišite število redno ali pogodbeno zaposlenih ter število študentov zaposlenih v vašem podjetju.
Pravilno jih razporedite v stolpce glede na to, ali so zaposleni družinski člani ali ne, ter v primeru, da niso
družinski člani, ali bivajo v občini Cerklje ali ne.

ZAPOSLENI

Družinski člani

Ostali zaposleni, ki
bivajo v občini Cerklje

Ostali zaposleni, ki
bivajo zunaj občine
Cerklje

Redno zaposleni
Pogodbeno zaposleni
Študentje
3.

V prvem stolpcu označite dejavnike, ki pozitivno vplivajo na privlačnost lokacije podjetja oziroma so
najbolj vplivali na umestitev podjetja na tej lokaciji (izberite do 5 najpomembnejših). V drugem
stolpcu označite dejavnike, ki negativno vplivajo na vaše podjetje oziroma bi lahko privedli celo do odhoda
podjetja (izberite do 5 najpomembnejših).
+

4.

-

Dejavnik
Surovine
Prometna infrastruktura in lega
Delovna sila
Kapital
Trg, povpraševanje po izdelkih in storitvah
Tradicija, družinsko podjetje
Komunalna opremljenost
Informacijska in komunikacijska
infrastruktura

-

Dejavnik
Kakovost življenja v občini
Finančne in davčne spodbude
Naklonjenost občine podjetništvu
Razpoložljivo zemljišče, prostor
Miselnost prebivalstva v občini
Bližina sorodnih podjetij
Bližina nesorodnih podjetij
Drugo (navedite):

Kakšen okvirni % vašega prihodka od prodaje ste ustvarili s prodajo storitev in izdelkov na posameznem
geografskem trgu v triletnem obdobju od 2013 do 2015?
Lokalni trg
(Cerklje na
Gorenjskem)
Delež
prihodka od
prodaje

5.

+

Regionalni
trg
(Gorenjska)

%

%

Nacionalni
trg
(Slovenija)

Trg drugih
držav
nekdanje
Jugoslavije

Trg drugih
držav članic
Evropske
unije

%

%

%

Trgi ostalih
držav

%

Označite iz katerega geografskega območja ste imeli v obdobju 2013–2015 največ poslovnih partnerjev?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Iz občine.
Iz domače regije.
Iz drugih regij Slovenije.
Iz držav nekdanje Jugoslavije.
Iz drugih držav Evropske unije.
Od drugod.
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6.

Ste se na kakršen koli način povezovali s katero od naslednjih institucij (svetovanje, finančna pomoč …)? Označite s
križcem in k označenim lahko na kratko pripišete, kakšno pomoč vam je določena institucija nudila.
Institucija

Kakšno pomoč vam je nudila (npr. svetovanje,
finančno pomoč, pomoč pri uresničitvi
projektov ipd.)

Občina Cerklje na Gorenjskem
Obrtno-podjetniška zbornica Kranj
Gospodarska zbornica za Gorenjsko
SPIRIT Slovenija
BSC Kranj – Regionalna razvojna agencija Gorenjske
Razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije
Ljubljanski univerzitetni inkubator
Slovenski podjetniški sklad
Slovenski regionalno razvojni sklad
SID Banka – slovenska izvozna in razvojna banka
Drugo (navedite):
Pri sledečem vprašanju upoštevajte definicijo inovativnega podjetja ter inovacije!
Inovacijsko aktivna podjetja so tista podjetja, ki so v opazovanem obdobju uvedla inovacijo proizvoda, inovacijo postopka,
inovacijo na področju organizacije, inovacijo na področju trženja ali pa so se v opazovanem obdobju ukvarjala z inovacijsko
dejavnostjo, ki še ni dokončana ali je opuščena. Inovacija mora biti nova za podjetje, ni pa nujno, da je nova na tržišču.
7.

Označite, ali je vaše podjetje v triletnem obdobju od 2013 do 2015 uvedlo katero izmed naštetih inovacij? Pri
posamezni inovaciji je spodaj razloženo, kaj vse spada k navedeni inovaciji.

Nov izdelek ali storitev
DA/NE
 Novi ali bistveno izboljšani izdelki.
 Nove ali pomembno izboljšane storitve.
Nov postopek
DA/NE
 Nove ali bistveno izboljšane postopke predelave ali proizvodnje izdelkov ali storitev.
 Nova ali bistveno izboljšana logistika.
 Nove ali bistveno izboljšane podporne dejavnosti (npr. vodenje evidenc in računalništvo).
Inovacijo na področju organizacije
DA/NE
 Nove poslovne prakse za organiziranje postopkov (npr. upravljanje dobavne verige, znanja).
 Nove metode za organiziranje delovnih odgovornosti in odločanja (npr. decentralizacija, združevanje ali
razdruževanje oddelkov).
 Nove metode organiziranja zunanjih odnosov (npr. prva uporaba zavezništev, partnerstev
Inovacijo na področju marketinga
DA/NE

Pomembne spremembe v estetskem oblikovanju ali embalaži izdelka.

Nove medije ali tehnike za promocijo proizvodov (npr. prva uporaba novega oglaševalskega medija, uvedba kartic
zvestobe).

Nove metode plasiranja proizvodov ali prodajnih kanalov (npr. prva uporaba franšize ali dovoljenja za distribucijo)
ali nove metode oblikovanja cen izdelkov in storitev (npr. sistemi popustov).
8.

Ali se je vaše podjetje v obdobju od 2013 do 2015 ukvarjalo z inovacijsko dejavnostjo, ki ni bila dokončana ali ste jo
opustili? (Inovacijska dejavnost pomeni, da je podjetje v določenem opazovanem obdobju pridobilo stroje, opremo,
programsko opremo ali dovoljenje ali pa je v podjetju potekalo razvojno delo, usposabljanje, trženje ter raziskave in
razvoj izrecno za razvoj in/ali izvajanje inovacije proizvoda ali postopka).
DA/NE
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13. Ali je bila katera izmed inovacij v triletnem obdobju od 2013 do 2015 prva v Sloveniji, Evropi ali svetu?
Prva v Sloveniji? Da/Ne/Ne vem
Prva v Evropi? Da/Ne/Ne vem
Prva na svetu? Da/Ne/Ne vem
14. Kakšni so vaši načrti za prihodnost (možnih več odgovorov):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Razširiti prodajo na novo tržišče.
Zaposliti nove delavce.
Ustanoviti novo poslovno enoto.
Vlagati v razvoj in inovacije.
Preusmeriti se v novo dejavnost.
Opustiti podjetniško dejavnost.
Preseliti podjetje.
Drugo (navedite):

15. Kako vidite nadaljnji razvoj podjetništva v občini Cerklje na Gorenjskem (predlogi, rešitve, možnosti razvoja,
komentarji …)?

E- pošta:________________________________________________________________________________________
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Priloga 3: Vprašalnik za regionalne organizacije
1. Zakaj se po vašem mnenju podjetniki tako redko odločijo iskati pomoč pri regionalnih (in
tudi ostalih) organizacijah?
2. Kako bi jih spodbudili k povezovanju z organizacijami?
3. Kje vidite možnosti za razvoj podjetništva in obrti v občini Cerklje (zaželene so navedbe
konkretnih rešitev, idej)?
4. Na kakšen način bi vašo idejo lahko uresničili?
Priloga 4: Intervju
1. Zakaj je selitveni prirast med občinami v letu 2015 tako narastel (2014 = -12, 2015 =
116)? Mogoče lastniki vikendov, Taber?
2. So kakšni posebni načrti glede ravnanja z gozdom, izkoriščanjem lesne biomase?
3. Kakšna je ponudba prostora za gospodarske dejavnosti v občini (dolžina postopkov pri
spremembi namembnosti zemljišč, pridobitev gradbenih dovoljenj)? Ali v občini
primanjkuje površin za razvoj poslovnih in proizvodnih dejavnosti? Ali imate dober
pregled nad zemljišči, ki so ali bodo na voljo za gospodarsko dejavnost?
4. Koliko in na kakšen način vlagate v razvoj turizma? Zakaj se prihodi in nočitve tujih
turistov znižujejo?
5. Število enodnevnih turistov? Število prireditev?
6. Ali obstajajo razvojni projekti občine za turizem ali gospodarske dejavnosti?
7. Kakšno podporo občina nudi razvoju podjetništva?
- Objava razpisov?
- Pomoč pri pripravi dokumentacije in prijavah na javne razpise?
- Davčne olajšave?
- Nudenje ugodnih kreditov in nepovratnih sredstev?
8. Zakaj se Pravilnik o sofinanciranju pospeševanja drobnega gospodarstva, obrti, turizma in
društvenih dejavnosti ne dopolnjuje, izvaja (po mojih informacijah je bil zadnji razpis
izveden leta 2006, letos sofinanciranje sejma)?
9. Izračun, koliko podjetniki doprinesejo občini?
10. Povezanost podjetij v občini? So znane kakšne posebne oblike povezanosti? Kako
sodelujejo podjetniki z občino? Ali namenjate sredstva za razvoj društev na področju
podjetništva?
11. Kakšne so po vašem mnenju možnosti razvoja obrti in podjetništva v Cerkljah?
12. Kako bi to lahko dosegli? Ključni akterji?
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13. Glejte tabelo. V katerih naseljih je urejena navedena infrastruktura?
Oznake: 1 = popolnoma urejena (v funkciji, možna priključitev), 2 = deloma urejena, 3 =
neurejena, 4 = ekonomsko neupravičena
Optika

Kanalizacija

Plinovod

Spodnji Brnik

Spodnji Brnik

Spodnji Brnik

Vopovlje

Vopovlje

Vopovlje

Lahovče

Lahovče

Lahovče

Zalog

Zalog

Zalog

Pšata

Pšata

Pšata

Šmartno

Šmartno

Šmartno

Glinje

Glinje

Glinje

Dvorje

Dvorje

Dvorje

Adergas

Adergas

Adergas

Zgornji Brnik

Zgornji Brnik

Zgornji Brnik

Zgornji Brnik – Aerodrom

Zgornji Brnik – Aerodrom

Zgornji Brnik – Aerodrom

Trata

Trata

Trata

Velesovo

Velesovo

Velesovo

Praprotna polica

Praprotna polica

Praprotna polica

Pšenična polica

Pšenična polica

Pšenična polica

Grad

Grad

Grad

Ambrož

Ambrož

Ambrož

Češnjevek

Češnjevek

Češnjevek

Sveti Lenart

Sveti Lenart

Sveti Lenart

Stiška vas

Stiška vas

Stiška vas

Šenturška Gora

Šenturška Gora

Šenturška Gora

Štefanja Gora

Štefanja Gora

Štefanja Gora

Cerklje

Cerklje

Cerklje

Apno

Apno

Apno

Cerkljanska dobrava

Cerkljanska dobrava

Cerkljanska dobrava

Poženik

Poženik

Poženik

Sidraž

Sidraž

Sidraž

Vašca

Vašca

Vašca

Ravne

Ravne

Ravne

Viševca

Viševca

Viševca

Vrhovlje

Vrhovlje

Vrhovlje
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Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in literatura
navedeni v skladu z mednarodnimi standardi ter veljavno zakonodajo.
Ljubljana, januar 2017

Irena Jenko
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