
 

 

 SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V OBČINI BOROVNICA 
 

Spoštovani podjetniki in vsi tisti, ki v občini Borovnica razmišljate in delujete podjetno! 

Občina Borovnica želi  spodbuditi razvoj podjetništva in socialnega podjetništva, zlasti na tistih področjih, kjer lahko to 

prispeva k doseganju strateških razvojnih ciljev občine. Gre predvsem za področja oskrbe z zdravo lokalno pridelano in 

predelno hrano, trajnostnega turizma, energetskih storitev na osnovi učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije,  

storitev za starejše in pomoči potrebne posameznike in skupine po njihovi meri ter razvoj produktov in storitev na osnovi 

e-podjetništva oz. IKT tehnologij z visoko dodano vrednostjo. Občina želi pomagati tudi tistim, ki so šele stopili v svet 

podjetništva oz. opogumiti tiste, ki to nameravajo.  

Tudi s tem namenom smo na vključujoč način v zadnjem letu in pol pripravili Razvojno strategijo občine 2017 – 2027+, 

ki jo bo predvidoma do konca leta potrdil Občinski svet. Izvedli smo anketo o stanju in razvoju podjetništva v občini ter 

na pobudo Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem v sodelovanju z Obrtno podjetniško zbornico Vrhnika pripravila 

Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva  iz sredstev iz občinskega proračuna in sredstev OOZ Vrhnika. Takoj po 

sprejemu proračuna za leto 2018 bo Občina Borovnica na tej osnovi  predvidoma zgodaj spomladi objavila razpis za 

dodelitev spodbud za razvoj podjetništva v občini.     

Vključujemo se tudi podjetniške pobude v širšem prostoru.  Takoj po novem letu bo tudi za podjetnike in tiste, ki to šele 

nameravajo postati, tudi v naši občini na voljo projekt »Program spodbujanja podjetništva na Barju (PSP Barje)«, ki ga  

je lani na razpis  LAS Barje z zaledjem uspešno prijavil Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana (ali 

krajše: Cene Štupar – CILJ), Občina Borovnica pa je eden od partnerjev projekta.  V  začetku prihodnjega leta boste tako 

pozvani, da sodelujete na natečaju za najboljše podjetniške ideje,  ki prispevajo tudi k reševanju razvojnih izzivov v 

širšem okolju. Te ideje boste potem lahko s pomočjo strokovnjakov in praktikov, ki jih bo zagotovil Cene Štupar - CILJ, 

razvili naprej v okviru »Start up« vikenda, na katerem bo udeležba omogočena  tudi tistim, ki na samem natečaju ne 

bodo sodelovali. Strokovna komisija bo izbrala deset zmagovalcev natečaja in tri zmagovalce Start up vikenda. Ta se bo 

predvidoma odvijal konec marca. Vsem trinajstim nagrajenim posameznikom ali ekipam bo omogočen  brezplačen obisk 

Podjetniške akademije, v okviru katere bodo deležni tudi pomoči pri implementaciji zmagovite projektne ideje.   

 

VABLJENI NA »DNEVE PODJETNE BOROVNICE 2017« 
 

V drugi polovici novembra v sodelovanju s partnerji organiziramo »Dneve podjetne Borovnice«. Na njih se bodo 

predstavili prodorni podjetniki, ki so svoje podjetniške ideje dobili v soočanju z razvojnimi izzivi lokalnega okolja 

ter jih uspešno razvili v dejavnosti, ki ob doseganju dobička, zaposlovanja in širše prepoznavnosti prispevajo tudi 

k uspešnemu reševanju lokalnih izzivov in/ali razvoju novih podjetniških idej. Ob tem se nam bodo na kratko 

predstavili tudi nekateri domačini, ki imajo za sabo že uspešne podjetniške zgodbe in/ali želijo z razvojem 

podjetništva prispevati tudi k razvoju kraja oz. občine.  
 

Na vseh predstavitvah vas bomo na kratko seznanili tudi s pravilnikom o spodbujanj podjetništva iz občinskih 

proračunskih sredstev in sredstev OOZ Vrhnika ter osnovnimi zahtevami razpisa za omenjena sredstva. Na kratko bomo 

predstavili tudi projekt Cene Štupar – CILJ  Program spodbujanja podjetništva na Barju ter prisluhnili vašim predlogom 

za spremembe in dopolnitve tako pravilnika kot programa. Okvirni program »Dnevov podjetne Borovnice« si lahko 

preberete na hrbtni strani tega dopisa, podrobnejše predstavitve posameznih predavanj oz. srečanj pa  na spletni strani 

občine: www.borovnica, v rubriki »Aktualno«, v razdelku »«Obvestila« 
 

 

Vaš župan 

              Bojan Čebela 



 

 

»DNEVI PODJETNE BOROVNICE 2017« 
OKVIRNI PROGRAM 

 

Vsi dogodki, razen zadnjega, ki bo v dvorani nad vrtcem, na Paplerjevi 5, bodo v učilnici za angleški jezik OŠ dr. Ivana 

Korošca Borovnica, na Paplerjevi 15. Vsi, razen prvega, ki se bo začel ob 18.30, se bodo začeli ob 18.00. 

 

S SOCIALNIM PODJETNIŠTVOM DO TRŽENJA ZDRAVE HRANE IN TURIZMA 
21. 11. 2017 bomo ob 18.30 gostili podjetnico in socialno podjetnico Lenko Puh. Predstavila nam bo, kako je mogoče v 

obliki socialnega  podjetništva priti do bolj organizirane ponudbe in povpraševanja na področju pridelave, predelave 
in trženja zdrave hrane ter kako lokalno pridelane dobrote vključiti  narediti uspešno podjetniško zgodbo (tudi) na 
področju turizma. Svoje podjetniške izkušnje in ambicije pa nam bosta predstavili tudi mladi domači podjetnici Anja 

Pirc in Anja Pristavec. 
 
 

KAKO VSTOPITI V SVET PODJETNIŠTVA, V NJEM KOMUNICIRATI IN SE USPEŠNO POGAJATI? 
27. 11. 2017 nam bo ob 18.00 mlada uspešna podjetnica Eva Štraser predstavila kako vstopiti v svet podjetništva, do 

uspešnega konca pripeljati podjetniško idejo ter se pri tem izogniti začetniškim napakam. Predstavila tudi zanimive 
primere uspešnega podjetniškega komuniciranja in pogajanj doma in v tujini.  

OSKRBA Z BIOMASO IN TOPLOTO NA OSNOVI BIOMASE KOT PODJETNIŠKA PRILOŽNOST  
28. 11. 2017 nam bo ob 18.00  v goste iz Luč, kjer se večina gospodinjstev ogreva na osnovi sodobnih kotlov in peči na 

lesno biomaso, prišel  Sašo Črešnik iz podjetja Biomasa d. o. o. Predstavil bo, kako je podjetje, ki ponuja visoko 
kakovostne kotle za kurjenje lesnih sekancev ali pelet, uspešno sodelovalo pri projektih skupnega ogrevanja manjših 

zaselkov oz. skupin stanovanjskih hiš.  Podal bo tudi nekaj izhodišč za uspešno povezovanje pri oskrbi z biomaso za 
lokalne daljinske sisteme ogrevanja. 

SOBODAJALSTVO V ČASU INTERNETA IN FACEBOOKA: KAKO DO PREPOZNAVNOSTI? 
29. 11. 2017 bomo ob 18.00 gostili Javorja Škerlja. Na idilični lokaciji je za oddajanje preko spleta obnovil propadajočo 

počitniško hišico tako, da ji je vtisnil zgodbo ohranjanja tradicionalnih kmečkih znanj uporabe in obdelave lesa. Ob 
stiku z domačini, ki so pri tem sodelovali, pa je razvil novo prodorno podjetniško zamisel, ki jo sedaj trži po vsem svetu. 
Svoje enoletne izkušnje z oddajanjem sob oz. apartmajev na Bregu pri Borovnici na osnovi spletne ponudbe nam bo 
predstavila Brigita Petrovčič, Zamisel, kako na osnovi zadružništva tovrstno ponudbo razvijati v naši občini pa Nenci 

Stevanovski, ki ima tudi sama izkušnje z oddajanjem sob. 

BOROVNICE IN JAGODIČEVJE – KAKŠNO POSLOVNO PRILOŽNOST PREDSTAVLJAJO? 
30. 11. 2018 nam bo ob 18.00 o tem, kako iz Borovnice voditi razvejane posle ter s kakšnimi izzivi se v začetku 

delovanja Inštituta za borovnice in jagodičevje soočajo njegovi ustanovitelji, spregovoril gospod Edi Bešlagič,  eden 
izmed najbolj uspešnih podjetnikov v naši občini in ustanoviteljev omenjenega inštituta. Sekretarka      OOZ Vrhnika 

Adela Cankar pa bo predstavila delovanje zbornice in prednosti, ki jih prinaša članstvo v njej. 

 
 

Na vseh predstavitvah vas bomo na kratko seznanili tudi s pravilnikom o spodbujanj podjetništva iz občinskih 
proračunskih sredstev in sredstev OOZ Vrhnika ter osnovnimi zahtevami razpisa za omenjena sredstva ter prisluhnili 
vašim predlogom  za spremembe in dopolnitve tako pravilnika kot programa.  
Na kratko bomo predstavili tudi program IC Cene Štupar za spodbujanja podjetništva na Ljubljanskem barju, ki se bo 
začel v začetku leta 2018 in je namenjen tudi podjetnikom in bodočim podjetnikom iz naše občine.  

 


