
UNIVERZA V LJUBLJANI

FILOZOFSKA FAKULTETA

ODDELEK ZA ZGODOVINO

MITJA SUNČIČ

ZGODOVINA PODJETNIŠTVA NA 
SLOVENSKEM OD SREDE 19. 

STOLETJA DO DRUGE SVETOVNE 
VOJNE

DOKTORSKA DISERTACIJA

LJUBLJANA, 2011





UNIVERZA V LJUBLJANI

FILOZOFSKA FAKULTETA

ODDELEK ZA ZGODOVINO

ZGODOVINA PODJETNIŠTVA NA 
SLOVENSKEM OD SREDE 19. 

STOLETJA DO DRUGE SVETOVNE 
VOJNE

DOKTORSKA DISERTACIJA

Avtor: Mitja Sunčič Mentor: red. prof. dr. Janez Cvirn
v

Somentor: viš. znan. sod. dr. Žarko

A.

Lazarevič

z
Ljubljana, 2011





KAZALO

UVOD.................................................................................................................................................. 1

1. OSNOVNA METODOLOŠKA IZHODIŠČA.........................................................................4

1. UVOD............................................................................................................................................................................4
2. Definicije  podjetnika  in  podjetništva ............................................................................5

2.1 Težave pri definiciji podjetnika in podjetništva...............................................................5
2.2 Funkcionalna definicija podjetnika..................................................................................7
2.3 Položajna definicija podjetnika........................................................................................ 10

3. Podjetniki  v  enotah  ekonomske  organizacije ..........................................................11
3.1 Podjetja posameznih fizičnih oseb...................................................................................12
3.2 Javne družbe........................................................................................................................12
3.3 Komanditne družbe.............................................................................................................14
3.4 Delniške družbe.................................................................................................................. 15
3.5 Družbe z omejeno zavezo...................................................................................................22
3.6 Podjetniki v trgovskih registrih........................................................................................24

II. VZOREC PODJETIJ................................................................................................................26

1. UVOD..........................................................................................................................................................................26
2. Reprezentativnost  vzorca  podjetij  glede  na  njegovo  strukturo  po
INDUSTRIJSKIH STROKAH.....................................................................................................................................30

2.1 Leto 1870............................................................................................................................. 31
2.2 Leto 1906....................................................................................................................  33
2. 3 Leto 1919...................................................................................................................  35
2.4 Leto 1938....................................................................................................................38
2.5 Zaključek.............................................................................................................................40

3. Lastnosti  in  reprezentativnost  vzorca  podjetij ....................................................43

III. VZOREC PODJETNIKOV....................................................................................................76

I.Uvod ...........................................................................................................................................76

2. ANALIZA VZORCA PODJETNIKOV................................................................................. 88

2.1 Analiza  spremenljivk  opredeljujočih  posameznike  pred  začetkom
PODJETNIŠKEGA DELOVANJA V INDUSTRIJI................................................................................................88

2.1.1 Čas rojstva podjetnikov..................................................................................................88
2.1.2 Čas vstopa v industrijo...................................................................................................90
2.1.3 Krajevno poreklo podjetnikov.......................................................................................99
2.1.4 Družbeno poreklo podjetnikov....................................................................................117
2.1.5 Poklicno poreklo podjetnikov......................................................................................130
2.1.6 Izobrazbena struktura podjetnikov............................................................................ 148

2.2 Analiza  spremenljivk  opredeljujočih  posameznike  po  začetku
PODJETNIŠKEGA DELOVANJA V INDUSTRIJI............................................................................................ 169

2.2.1 Javno delovanje podjetnikov......................................................................................169
2.2.1.1 Strokovno-interesna javna dejavnost podjetnikov...................................... 170
2.2.1.2 Politično javno delovanje podjetnikov...........................................................207
2.2.1.3 Druga javna dejavnost podjetnikov................................................................224

2.2.2 Sorodstvene vezi podjetnikov.......................................................................................233
2.2.3 Odlikovanja in nobilitacijepodjetnikov.................................................................... 238

IV. O DRUŽBENI MOBILNOSTI PODJETNIKOV............................................................242





1. Družina  Kozler ...................................................................................................................242
2. Ivan  in  Franc  Bonač .......................................................................................................... 250
3. Franc  Medič ..........................................................................................................................257
4. Jakob  Hrovat ...................................................................................................................... 262

ZAKLJUČEK................................................................................................................................. 268

SEZNAM KRATIC....................................................................................................................... 274

PRILOGA 1.....................................................................................................................................275

PRILOGA 2.....................................................................................................................................308

PRILOGA 3.....................................................................................................................................313

PRILOGA 4.................................................................................................................................... 317

VIRI IN LITERATURA...............................................................................................................320



J



Uvod

Vpis pojma »podjetništvo« v rubriko »ključne besede« iskalnika COBISS in pritisk 

tipke »Enter« ima za posledico izpis nepreglednega števila rezultatov, ki se z omejitvijo na 

iskanje te besede zgolj v naslovih, skrči na nekaj čez sedemsto bibliografskih enot v 

slovenskem jeziku. Ne preseneča, da se je prva v omenjeni podatkovni bazi vsebovana 

literatura na temo podjetništva pojavila konec osemdesetih let, ko se je socialistični 

gospodarski sistem v Evropi dokončno znašel v slepi ulici in se pričel neslavno rušiti pod težo 

nakopičenih strukturnih pomanjkljivosti. Individualna gospodarska pobuda se je tedaj 

reformatorjem začela dozdevati kot ena od možnosti za izhod iz krize. Po dokončnem sesutju 

samoupravljanja je bilo v devetdesetih letih prejšnjega stoletja zaznati veliko inflacijo 

izdajanja podjetništvu posvečene literature, ki se je raztezala od znanstvenih del s področja 

ekonomije ter organizacijskih znanosti, pa vse do bolj ali manj pogrošnih vodičev kako uspeti 

v poslovnem življenju, le malo se razlikujočih od literature za samopomoč.

Vendar do ponovne obuditve zanimanja za podjetništvo ni prišlo le v post-

socialističnih tranzicijskih državah temveč istočasno tudi na Zahodu. K temu so pripomogle 

gospodarske spremembe, zlasti razmah računalniških in drugih visokotehnoloških firm. Tak 

razvoj dogodkov je privedel do ponovnega pripisovanja pomembnosti manjšim ter srednjim 

podjetjem, ki še danes veljajo za motor gospodarskega napredka, poudarjal pa se je tudi 

njihov pomen za zmanjševanje brezposelnosti. Medtem, ko so po drugi svetovni vojni za 

gonilo razvoja v zahodnem svetu šteli velike korporacije, praviloma organizirane kot delniške 

družbe, seje v devetdesetih letih pozornost ekonomistov ter države preusmerila k manjšim in 

srednje velikim firmam. Zanimanje za tovrstna podjetja je s sabo prineslo tudi obuditev 

interesa za raziskovanje podjetništva.1

Toda v zvezi s ponovno prisotnim zanimanjem za podjetništvo se je pojavil izrazit 

problem njegove ahistoričnosti, saj so se raziskave opirale predvsem na sodobna podjetja in 

podjetnike, kajti na študij podjetništva sta se osredotočili zlasti veda o menedžmentu ter 

sociologija. Ti sta v ospredje postavili oblikovanje in nastanek novih podjetij, malo pozornosti 

pa sta posvetili časovnim ali prostorskim determinantam, ki so oblikovale in določale

1 Youssef Cassis, Ioanna Pepelasis Minoglou, Entrepreneurship in Theory and History: State of the Art and New 
Perspectives. V: Youssef Cassis, Ioanna Pepelasis Minoglou (ur.), Entrepreneurship in Theory and History, New 
York 2005, str. 3.
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podjetniško vedenje.2 Zaradi tega se dandanes čuti potreba po ponovni oživitvi raziskovanja 

podjetništva v njegovem zgodovinskem kontekstu. Kajti le preučevanje preteklosti 

podjetništva, njegovih pojavnih oblik ter pogojev v katerih se je razvijalo, lahko omogoči 

globlje poznavanje ter razumevanje tega pojava v sedanjosti.

To si bile, grobo rečeno, temeljne okoliščine, ki so prispevale k oblikovanju glavnega 

cilja pričujoče doktorske disertacije: prikaza značilnosti podjetnikov delujočih v časovno, 

prostorsko in glede na področje njihovega ekonomskega udejstvovanja omejenih okvirih. 

Slovensko zgodovinopisje se, kljub nekaterim izjemam, ki so naštete v tretjem sklopu 

disertacije posvečenem analizi vzorca podjetnikov, ni kaj prida posvečalo podjetništvu kot 

zgodovinskemu fenomenu.3 Disertacija se od dosedanjih slovenskih del, vsaj po avtorjevem 

mnenju, razlikuje predvsem po dveh značilnostih, zaradi katerih predstavlja določeno novost 

v domači historiografiji posvečeni zgodovini podjetništva: najprej po točni in transparentni 

definicija tega, kdo podjetnik sploh je in njeni aplikaciji na zgodovinske vire, ter po obravnavi 

podjetništva kot kolektivnega fenomena, ki ga je posledično potrebno obravnavati 

kvantitativno in ne zgolj kvalitativno. Odkrito priznam, da je tu uporabljena kvantitativna 

metoda zelo preprosta, lahko bi rekel že kar primitivna, in jo je zato le težko primerjati z bolj 

prefinjenimi pristopi, torej tistimi, ki presegajo preprosto deskriptivno obdelavo v podatkovni 

bazi zbranih informacij,4 a se kljub temu nadejam, da tabele doprinesejo k boljšemu 

poznavanju nekaterih značilnosti slovenskih industrialcev v dobi meščanstva. Pri pristopu k 

kvantitativni obdelavi podatkov sem se držal smernic iz podobne tovrstne zahodne, zlasti 

nemške, literature, kar pa ne pomeni, daje napisano le kopija tujih vzorov, kajti metodologijo 

je bilo velikokrat treba prilagoditi zbranemu arhivskemu gradivu. Odločitve, ki so vplivale na 

nekatere metodološke modifikacije, so torej nastajale spontano, v procesu zbiranja in 

obdelave virov.

Zdi se, da je obravnava in analiza podjetnikov5 kot skupine dala disertaciji glavni 

pečat in jo s tem obsodila na nekatere pomanjkljivosti inherentne tovrstnemu raziskovanju kot 

so: vprašanje reprezentativnosti vzorca (zlasti za obdobje po letu 1918), izničenje posebnosti 

individualnih življenjskih poti in preoblikovanje zajetih podjetnikov v brezoblično maso.

2 Geofferey Jones, R. Daniel Wadhwani, Entrepreneurship and Business History: Renewing the Research 
Agenda, working paper, 2006, str. 3. Working paper se nahaja na spletnem naslovu: 
http://www.hbs.edu/research/pdfO7-OO7.pdf pridobljeno 4. 3. 2008.
3 Kot eno redkih zgodovinskih obravnav te teme naj navedem zbornik Pogled v zgodovino slovenskega 
podjetništva, Vrhnika 1998.
4 Charles H. Feinstein, Mark Thomas, Making History Count, Cambridge/New York 2008, str. 7-10, Konrad H. 
Jarausch, Kenneth A. Hardy, Quantitative Methods for Historians, Chapel Hill/London 1991, str. 31.
5 Čeprav je bilo v vzorec (glej prilogo 3) uvrščenih tudi nekaj podjetnic, sem se v disertaciji odločil za uporabo 
termina »podjetnik«, torej samostalnika moškega spola, ki zajema podjetnike obeh spolov.
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Obenem tovrstni znanstveni pristop privede do puščobnega in precej suhoparnega končnega 

izdelka, ki gotovo ne bo povšeči zanimivih zgodb željnemu bralcu. Vendar sem kljub naštetim 

pomanjkljivostim, ki sem jih skušal deloma nadoknaditi z vključitvijo četrtega, kvalitativnega, 

sklopa osredotočenega na zgodbe o uspehu posameznikov iz podatkovnega vzorca, prepričan 

v pozitiven doprinos doktorata k poznavanju značilnosti slovenskega (industrijskega) 

podjetništva, zaradi česar upam, da spada med ona dela, ki večajo nabor vednosti o naši 

gospodarski preteklosti.
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I. Osnovna metodološka izhodišča

l.Uvod

Glavni namen prvega, metodološkega, dela doktorske disertacije je podrobno prikazati 

in utemeljiti enega od možnih pristopov k zgodovinskemu raziskovanju podjetništva. Želja po 

raziskovanju podjetništva lahko trdno podlago dobi šele po opredelitvi kaj le-to sploh je, še 

pomembnejše pa je ugotoviti, kdo je bil podjetnik v določenem zgodovinskem prostoru in 

času. Tu uporabljena opredelitev podjetnika izhaja iz položajne definicije, ki slednjega vidi v 

nosilcu položaja z najvišjo formalno avtoriteto znotraj podjetja. Položaje z najvišjo formalno 

avtoriteto je določala trgovinska zakonodaja. Na njeni podlagi nameravam v nadaljevanju 

pokazati, komu je bil v obdobju od druge polovice 19. stoletja do začetka druge svetovne 

vojne priznan ta položaj v različnih vrstah podjetij. Obdobje je za tovrstno raziskovanje 

idealno, saj ga odlikujeta ustaljenost ter zaokroženost pravnih okvirov, v katerih je potekala 

podjetniška dejavnost. Sklop je razdeljen na dve poglavji: v prvem problematiziram definicijo 

podjetnika v zgodovinskem raziskovanju, v drugem pa poskušam dokazati pravilnost 

položajne definicije podjetnika.

Koncepta podjetništva in podjetnika sta produkta modernega sveta, prepojenega z

razsvetljenskimi idejami, sveta, v katerem so neprestane spremembe postale norma, kjer je

napredek (tehnični, družbeni in gospodarski) vrednota in v katerem prevladuje ideal

liberalnega individualizma. Antika in srednji vek nista poznala koncepta podjetnika enakega

današnjemu. Šele agrarna in industrijska revolucija 18. in 19. stoletja je prinesla njegovo

sodobno večplastno podobo. Podjetniki so v naglo se razvijajočih deželah zahodnega

kapitalizma, predstavljali nov družbeni fenomen 19. stoletja.1 2 Pojav podjetniškega duha v

času industrijske revolucije je prepoznal tudi ruski zgodovinar Kulišer: »Izoblikovala se je

nova gospodarska morala, ki je začela boj zoper stare šege in navade, zoper zakonodajo,

prežeto z duhom izključnih privilegijev in drobnjakarskih predpisov, zoper stari cehovski red

in cehovskega duha. Nova, na načelih gospodarskega racionalizma in svobodne konkurence 
2

zgrajena podjetnost je pomenila prehod v 19. stoletje, v obdobje svobodne trgovine.«

1 Martin Ricketts, Theories of Entrepreneurship: Historical Development and Critical Assessements. V: Mark 
Casson, Bernard Yeung, Anuradha Basu, Nigel Wadeson (ur.), The Oxford Handbook of Entrepreneuership, 
Oxford 2006, str. 34, 37-38.
2 Josif Kulišer, Splošna gospodarska zgodovina srednjega in novega veka, knjiga 2, Ljubljana 1959, str. 140 
(dalje Kulišer, Splošna gospodarska zgodovina).
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2. Definicije podjetnika in podjetništva

2.1 Težave pri definiciji podjetnika in podjetništva

V nadaljevanju bo večkrat zaslediti pojma podjetništvo in podjetnik. Da bi se ognil 

nejasnostim, naj že na začetku povem, da razumem podjetništvo kot dejavnost posameznika 

ali skupine posameznikov, vključujočo integrirano sosledje odločitev, ki ima namen začeti, 

vzdrževati in širiti k zaslužku usmerjeno poslovno enoto. Cilj podjetniške dejavnosti je 

producirati in distribuirati ekonomske dobrine z namenom ustvarjanja profita. Produkcija in 

distribucija dobrin potekata v interakciji z okoljem.3 Podjetnika pojmujem kot posameznika, 

ki opravlja podjetniško dejavnost na položaju z največjo formalno avtoriteto v podjetju.

Vendar enotna definicija podjetnika ne obstaja. Lahko bi se celo reklo, da sta ravno 

številčnost in raznolikost definicij pomembni značilnosti znanstvene literature, ki se ukvarja s 

to temo. Ne le, da se veča raznolikost opredelitev, temveč raste tudi njihova kompleksnost, 

kar onemogoča oblikovanje enotne definicije.4 Tovrstna raznovrstnost je za raziskovalca 

postavljenega pred konkretni zgodovinski problem moteča in otežuje raziskovalno delo.

Podjetniška dejavnost je bila opredeljena že zgoraj, sedaj pa se bom posvetili še 

problemu prepoznavanja in določanja podjetnika. Primoran sem namreč bil najti definicijo, ki 

bi olajšala raziskovalno delo in pripeljala do uporabnih in zgodovinsko pravilnih rezultatov. 

Skratka, taka definicija bi morala biti »splošno veljavna, teoretično relevantna in uporabna«.5

Zgodovinar Hans-Jürgen Teuteberg je razlikoval tri temeljne skupine definicij. Prva 

skupina opredelitev se ukvarja z ekonomsko funkcijo podjetnika v podjetju ali v celotni 

družbi. Kot najbolj značilno za to skupino je navedel definicijo Josepha Aloisa Schumpetra, ki 

podjetnika razume kot subjekt, ki uveljavlja nove kombinacije obstoječih gospodarskih 

možnosti. Podjetnik ima funkcijo inovatorja, ki uvaja nove izdelke, izkorišča nove surovine, 

uporablja izpopolnjene metode prodaje, racionalizira proizvodnjo, uvaja nove stroje ter 

tehnološke postopke itd. Drugi sklop definicij kot osrednjo podjetnikovo dejavnost poudarja

3 Definicijo podjetništva sem prevzel od Arthurja Colea, jo deloma skrajšal ter poenostavil. Glej: Arthur H. Cole, 
Entrepreneurship and Entrepreneurial History. V: Change and the Enterpreneur: Postulates and Patterns for 
Entrepreneurial History, Cambridge 1949, str. 88. Definicija se ponovi v Coleovi knjigi Business Entreprise in 
its Social Setting, Cambridge 1959, str. 7.
4 Thomas Falcone, Entrepreneurship: A Diverse Concept In a Diverse World, prispevek na konferenci 
Entrepreneuership in a Diverse World, ki je potekala od 13. do 16. januarja 2005, objavljen na spletni strani: 
http://www.sbaer.uca.edu/research/sbi/2005/pdffiles/papers/21.pdf, dobljeno 4. 3. 2008. Avtor je v svojem 
referatu zbral 17 primerov definicij podjetništva, segajočih od 18. do konca 20. stoletja.
5 Benno Biermann, Die Soziale Struktur der Unternehmerschaft, Stuttgart 1971, str. 9 (dalje Bierman, Die 
soziale Struktur).
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sprejemanje strateških odločitev, ki usmerjajo delovanje podjetja. Podjetnik s sprejemanjem 

odločitev opravlja podjetniško funkcijo. Definicije iz te skupine so opredeljene kot 

funkcionalne. Tretja skupina definicij izhaja iz hierarhične sestave podjetja in podjetnika vidi 

v osebi, ki v podjetju zaseda položaj (pozicijo) z največjo formalno avtoriteto. Tovrstne 

definicije se imenujejo položajne.6

Do podobnih zaključkov kot Teuteberg je prišel avstrijski zgodovinar Gerhard K. 

Riemer, ki je razlikoval med tradicionalnim pojmom podjetnika, razširjenim pred drugo 

svetovno vojno, in sodobnim pojmom, ki se je pričel uveljavljati po drugi svetovni vojni. 

Temeljna značilnost tradicionalnega pojmovanja podjetništva je bila obravnavanje podjetnika 

kot lastnika produkcijskih sredstev, kot delodajalca z izključno pravico ukazovanja, v čigar 

odločitve se ni smel nihče vmešavati, ki pa je zato nosil tudi vse tveganje. Novo pojmovanje 

podjetnika je nastopilo po drugi svetovni vojni. Pri preučevanju sodobne literature je Riemer 

ugotovil tri temeljne prvine modernega pojmovanja: prvi dejavnik je dejavnik odločanja. 

Podjetnik je torej oseba, ki v podjetju sprejema temeljne odločitve. Dejavnik odločanja izvira 

iz funkcionalne definicije podjetništva. Drugi dejavnik je tveganje, ki le redko najde pot v 

opredelitve podjetništva. Tretji dejavnik je lastništvo, ki predstavlja temeljni kamen 

tradicionalnega pojmovanja podjetništva in se uporablja tudi v sodobni literaturi, čeprav ga 

mnogi raziskovalci zavračajo kot zastarelega in preozkega. Razen tega je naletel Riemer pri 

posameznih avtorjih ali skupinah avtorjev na naslednje dejavnike, ki lahko določajo 

podjetnika: dejavnik aktivnosti, ki kot podjetnika pojmuje le onega, ki dejansko izvaja 

dodeljene mu funkcije, pozicionalni dejavnik, ki kot podjetnika opredeljuje le osebo, ki ima 

formalno najvišji položaj v podjetju, pravni dejavnik, ki vidi podjetnika v človeku, ki mu je 

zakonsko dodeljena podjetniška funkcija, ter najbolj subjektivni dejavnik med naštetimi, 

družbenopolitični oz. socialni dejavnik, ki podjetnike išče med onimi, ki jih kot take vidi 

družba oz. sodelavci. Iz zbranih spoznanj je Riemerju uspelo oblikovati lastno funkcionalno 

definicijo, ki se glasi: podjetnik je oseba dejavna na gospodarskem področju, ki na podlagi 

dodeljenih ji kompetenc v dobro podjetja sprejema temeljne dispozicije in odločitve, za katere 

prevzema vso odgovornost. Pravica do sprejemanja odločitev lahko temelji na lastništvu 

podjetja ali na sporazumni dodelitvi le-te.7

6 Hans-Jürgen Teuteberg, Westfalische Textiluntemehmer in der lndustrialiesierung. Sozialer Status und 
betriebliches Verhalten im 19. Jahrhundert, Dortmund 1980, str. 5-6 (dalje Teuteberg, Westfälische 
Textiluntemehmer).
7 Gerhard K. Riemer, Vom »traditionellen Unternehmerbegriff« zu den »unternehmerisch Tätigen« V: A. 
Brusatti (ur.), Wandel des Untemehmerbegriffes, Dunaj 1977, str. 24-27.
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Ekonomist Mark Casson razlikuje med dvema osnovnima pristopoma k definiciji 

podjetnika: med funkcionalnim ter indikativnim pristopom. Funkcionalni pristop opredeli 

določeno funkcijo in za podjetnika razglasi vsakega, ki jo opravlja. Indikativni pristop pa 

poda značilnosti, po katerih lahko podjetnika prepoznamo. »V nasprotju s funkcionalno 

definicijo, ki je lahko zelo abstraktna, je indikativna definicija zelo prizemljena. Podjetnika 

opredeli glede na njegov pravni status, pogodbena razmerja z družabniki, položaj v družbi 

itd.«8 Položajno definicijo je potemtakem mogoče uvrstiti v skupino indikativnih definicij. 

Casson trdi, da ekonomski teoretiki večinoma posegajo po funkcionalni definiciji, medtem ko 

gospodarski zgodovinarji ponavadi uporabljajo indikativno definicijo, in meni, da je to 

popolnoma pravilno.9 V nadaljevanju bosta podrobneje predstavljeni funkcionalna in 

položajna definicija podjetnika.

2.2 Funkcionalna definicija podjetnika

Za očeta funkcionalne opredelitve velja Joseph Schumpeter. Njegova definicija velja 

celo za »skrajno funkcionalno«.10 Pri njenem oblikovanju se je naslonil na Johna Milla in J. 

B. Saya, ki sta opozorila na podjetnikovo usmerjevalno in organizacijsko funkcijo v 

produkcijskem procesu. Vlogo podjetnika pri organizaciji produkcijskega procesa je 

Schumpeter podrobneje razčlenil in pričel razlikovati med menedžersko in podjetniško 

funkcijo. Za menedžerja je značilno, da opravlja naloge, katerih namen je kombiniranje in 

preoblikovanje že obstoječih dejavnikov v izdelke. Menedžerska funkcija je organizacija 

produkcije. Kaj pa je potemtakem funkcija, ki podjetnika razlikuje od menedžerja? To 

razločevalno funkcijo podjetnika je Schumpeter videl v inovaciji. Podjetnik uveljavlja nove 

kombinacije obstoječih gospodarskih možnosti. Zanj je torej značilna dejavnosti, ki ni del 

vsakdanje poslovne rutine. Vendar je Schumpeter sam priznal, daje v praksi zelo težko strogo 

ločiti podjetnika od menedžerja, saj lahko posameznik opravlja obe funkciji hkrati. 

Razlikovanje med menedžersko in podjetniško funkcijo je uporabno predvsem v teoriji. Poleg 

ločevanja menedžerske in podjetniške funkcije, se je Schumpeter potegoval tudi za strogo 

razmejitev kapitalistične in podjetniške funkcije. Za zgodovinarja predstavlja problem zlasti 

abstraktnost Schumpetrove opredelitve. Zanikal je nujnost, da bi bila podjetniška funkcija

8 Mark Casson, The Entrepreneur. An Economic Theory, Second Edition, Cheltenham/Northampton 2004, str. 
19 (dalje Casson, The Entrepreneur).
9 Prav tam, str. 19.
111 Toni Pierenkemper, Die westfälischen Schwerindustriellen 1852-1913, Göttingen 1979, str. 19 (dalje 
Pierenkemper, Die westfalischen Schwerindustriellen)
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utelešena v fizični osebi. Njene nosilke so lahko tudi organizacije in institucije.11 Zdaj postane 

razumljivo, zakaj Schumpetrova definicija podjetnika slovi kot skrajno funkcionalna. 

Podjetnik ni več oseba iz mesa in krvi, ampak abstrahira v golega nosilca podjetniške 

funkcije. Kot pravi sam Schumpeter: »(...) kadar govorimo o podjetniku ne mislimo na 

fizično osebo ampak veliko bolj na funkcijo«.12

Schumpetrov sodelavec na Harvardskem centru za raziskovanje podjetniške zgodovine 

Fritz Redlich je prevzel zgornjo definicijo, jo postavil na trdna tla ter na njeni podlagi razvil 

lastno, za empirično raziskovanje primernejšo definicijo podjetnika. Pri Redlichu je kot 

osrednji dejavnik, ki opredeljuje podjetnika, v ospredje stopilo odločanje v podjetju. Podjetnik 

je tisti, ki sprejema bistvene, t. i. strateške odločitve. Določa poslovne cilje podjetja, njegovo 

strukturo in položaj na trgu. Vzporedno s strateškimi obstajajo taktične odločitve, ki imajo 

nalogo uresničevanja strateških odločitev v praksi. Schumpetrov vpliv se kaže v pojmovanju 

podjetnika kot organizatorja produkcije ter v razlikovanju med strateškimi in taktičnimi 

odločitvami, v katerem se zrcali Schumpetrova ločitev podjetniške in menedžerske funkcije. 

Po Schumpetrovem vzoru je Redlich ločil podjetnika od kapitalista, ki sicer prispeva kapital 

in s tem tvega, vendar ni nujno, da sprejema strateške odločitve. Kot primer navaja 

predsednika upravnega odbora delniške družbe, ki ne poseduje niti ene delnice svojega 

delodajalca, a kljub temu sprejema strateške odločitve. Last kapitala in podjetništvo 

potemtakem nista nujno povezana. Redlich je subjekte udeležene pri podjetju razdelil na 

lastnike kapitala, podjetnike in podrejeno vodilno osebje (ravnatelje, direktorje, delovodje 

ipd.).13 Seveda takšna stroga delitev velja le za večja podjetja, praviloma organizirana kot 

delniške družbe, medtem ko so pri majhnih in srednjih podjetjih v večini primerov vse tri 

funkcije združene v eni osebi ali manjši skupini oseb.

Nemški zgodovinar Jürgen Kocka se je naslonil na Redlichovo opredelitev in 

razlikoval podjetniško, menedžersko ter kapitalistično funkcijo. Kot glavni strateški odločitvi 

navaja odločitvi glede profitabilnosti ter rentabinosti podjetja. Sem spadajo odločitve o 

mobilizaciji in kombinaciji produkcijskih dejavnikov, o investicijah in imenovanju vodilnih 

zaposlenih (ravnatelji, direktorji ipd.). Taktične odločitve se pri Kocki nanašajo zlasti na 

urejanje notranje strukture podjetja in na nadzor dejavnosti, ki se v njem odvijajo.

" Joseph A. Schumpeter, Economic Theory and Entrepreneurial History. V: Change and the Enterpreneur: 
Postulates and Patterns for Entrepreneurial History, Cambridge 1949, str. 66-72 (dalje Schumpeter, Economic 
Theory and Entrepreneurial History). Temeljne koncepte teorije podjetništva je Schumpeter podal v drugem 
poglavju svoje monografije The Theory of Economic Development, New Brunswick/London 20027, str. 57-94.
12 Schumpeter, Economic Theory and Entrepreneurial History, str. 80.
13 Hartmut Berghoff, Moderne Untemehmensgeschichte, Padebom/München/Wien/Zürich 2004, str. 40-41 
(dalje Berghoff, Modeme Untemehmensgeschichte).
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Menedžerske funkcije so: skrb za smotrno organizacijo podjetja, zadostno notranjo 

koordinacijo, pretok informacij, organizacijo hierarhične strukture in nadzor zaposlenih v 

podjetju. 14 Redlich in Kocka ne vidita razlike med podjetnikom in menedžerjem v tem, daje 

prvi lastnik podjetja, drugi pa le uslužbenec, temveč v njuni funkciji v podjetju, funkciji, kije 

odvisna od vrste odločitev, kijih sprejemata.

Med funkcionalne prišteva svojo opredelitev podjetnika tudi ekonomist Mark Casson, 

ki velja danes za enega izmed najpomembnejših in najvplivnejših raziskovalcev na tem 

področju. Tudi Casson postavlja proces odločanja v središče podjetnikovega delovanja. 

Podjetnika opredeljuje kot nekoga, ki se specializira za sprejemanje samostojnih odločitev v 

zvezi s koordinacijo pičlih virov.15 Še več, podjetnika vidi kot specialista za odločanje, ki ima 

pred nestrokovnjaki prednost, da razpolaga z boljšimi informacijami, oziroma jih zna bolje 

interpretirati.16 Glavna podjetnikova funkcija je torej sprejemanje odločitev v negotovih 

pogojih.17 Leta 2006 je podjetnika opredelil takole: »Podjetniki se specializirajo za 

sprejemanje težkih in zapletenih odločitev, za katere drugi ljudje nočejo sprejeti 

odgovornosti.« 18 Vpliv Cassonove definicije na sodobne raziskovalce podjetništva se kaže v 

njeni razširjenosti in priljubljenosti.

Funkcionalna definicija povzroča precej težav, če se skuša uporabiti pri raziskovanju 

konkretne zgodovinske situacije. Za njeno pravilno uporabo bi bilo potrebno raziskati vsako 

podjetje posebej in ugotoviti, kdo je v njem dejansko sprejemal strateške odločitve, ter z 

raziskavo obnašanja podjetja na trgu ugotoviti, ali so bile odločitve res strateške. Vendar pa to 

ni mogoče, ker večina tovrstnih podatkov manjka. Težavo predstavlja tudi prepoznavanje in 

razlikovanje strateških ter taktičnih odločitev. Poleg tega je zelo verjetna domneva, da so se v 

vsakdanjem življenju posamezniki, označeni za podjetnike v funkcionalnem in v položajnem 

smislu, v veliki meri prekrivali. Pri uporabi funkcionalne definicije v raziskovanju se pogosto 

pojavi problem, da avtorji trdijo, da se ravnajo po funkcionalni definiciji, ko v resnici 

uporabljajo položajno definicijo, saj ne da bi to dokazali, domnevajo, da osebe, ki zavzemajo

14 Jürgen Kocka, Unternehmer in der deutschen Industrialiesierung, Göttingen 1975, str. 14-15 (dalje Kocka, 
Unternehmer).
15 »(...) an entrepreneur is someone who specializes in taking judgmental decisions about the coordination of 
scarce resources.« Casson, The Entrepreneur, str. 20.
16 Berghoff, Moderne Untemehmensgeschichte, str. 39.
17 Mark Casson, Andrew Godley, Entrepreneurship and Historical Explanation. V: Youssef Cassis, Ioanna 
Pepelasis Minoglou, Entrepreneurship in Theory and History, New York 2005, str. 26.
18 Mark Casson, Introduction. V: Mark Casson, Bernard Yeung, Anarudha Basu, Nigel Wadeson, The Oxford 
Handbook of Entrepreneurship, Oxford 2006, str. 1.
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v hierarhiji podjetja položaj z najvišjo formalno avtoriteto, sprejemajo tudi strateške 

odločitve.19

2.3 Položajna definicija podjetnika

Po mojem mnenju je za zgodovinsko raziskovanje podjetništva najprimernejša 

položajna definicija, ki podjetnika vidi v osebi, ki v podjetju zaseda položaj z največjo 

formalno avtoriteto, tj. v osebi, ki je na vrhu njegove hierarhične strukture. Ta definicija kot 

kriterij za določanje podjetnika ne uporablja funkcije, ki jo nekdo v podjetju opravlja, temveč 

njegov položaj oziroma pozicijo v podjetju. Položajna definicija ima dve pomembni 

prednosti: lahko jo je operacionalizirati, ker je tako definirane podjetnike mogoče brez težav 

prepoznati, saj je iz same ureditve podjetja oziroma pravnih predpisov, ki urejajo njegovo 

strukturo, razvidno, kdo so osebe, primerne za obravnavo kot podjetniki. Obenem pa 

položajna opredelitev omogoča tudi lažje raziskovanje podjetniškega delovanja obravnavanih 

oseb.20

Položajno definicijo podjetnika sem povzel po sociologu Benu Biermannu, ki jo je 

uporabil pri raziskavi podjetnikov v sodobni nemški družbi. Biermann je iskal definicijo, ki bi 

bila občeveljavna, teoretično relevantna in zlasti uporabna pri empiričnem raziskovanju. 

Zaradi tega je zavrnil funkcionalno definicijo podjetnika ter prevzel položajno, ki se glasi: 

»Podjetnik je oseba, ki v podjetju zaseda položaj z največjo formalno avtoriteto.«21 22 Položajna 

definicija se opira na formalno strukturo avtoritete znotraj podjetja, določeno s pravnimi 

predpisi. Družabnik v družbi z omejeno zavezo ali član nadzornega sveta delniške družbe ima 

lahko precejšen vpliv na vodenje podjetja, vendar ta vpliv ni formalen, tj. zakonsko ali 

pogodbeno podprt. Podjetnik je tisti, ki mu veljavna zakonodaja in družbena pogodba 

podeljujeta pravico do vodenja podjetja. Iz tega sledi, da so podjetniki pri delniških družbah 

člani upravnega odbora, pri družbah z omejeno zavezo poslovodje, pri posamičnih podjetjih 

lastniki, pri javnih družbah pa družabniki, udeleženi pri vodenju podjetja.

Kot sem omenil že v poglavju o funkcionalni definiciji podjetnika, je mogoče s 

precejšnjo gotovostjo domnevati, da so se v praksi osebe, ki so bile podjetniki v položajnem 

smislu, in osebe, ki so bile podjetniki v funkcionalnem smislu, v veliki meri prekrivale. Na 

primeru Kranjske industrijske družbe je mogoče ponazoriti tovrstno prekrivanje položajne in

19 Pierenkemper, Die westfälischen Schwerindustriellen, str. 13-14, 20.
20 Prav tam, str. 24.
21 Biermann, Die soziale Struktur, str. 9-10.
22 Prav tam, str. 10-11.
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funkcionalne definicije v praksi. Kranjska industrijska družba je po uspešnem začetku v 

sedemdesetih letih 19. stoletja zašla v finančno krizo. Glavni vzrok za slab poslovni uspeh je 

tičal v tehnični zaostalosti gorenjskih fužin. Jeseniška železarna je še vedno uporabljala oglje, 

medtem ko so njeni konkurenti že uvedli nove postopke, ki so jim omogočili cenejšo 

proizvodnjo. Tako se je bil upravni odbor Kranjske industrijske družbe, če je hotel, da se 

družba obdrži na trgu, prisiljen odločiti za uvedbo tehničnih inovacij, inje leta 1888 sklenil 

začeti z izgradnjo dveh bazičnih martinskih peči, uvedbo pridobivanja jekla s pretapljanjem 

starega železa ter izgradnjo elektrarne z izrabo vodne sile.23

Na tem primeru je mogoče videti, kako so člani upravnega odbora, torej podjetniki v 

položajnem smislu, sprejeli strateško odločitev, s čimer so opravljali podjetniške funkcijo. 

Brez preučevanja poslovanja posamezne delniške družbe torej ni možno soditi, ali so člani 

upravnega odbora opravljali podjetniško funkcijo ali ne, je pa upravni odbor, in posledično 

njegovi člani, imel formalno dodeljeno pravico do vodenja poslov v podjetju, tj. do 

sprejemanja strateških odločitev. Zdrav razum zato govori v prid domneve, da so se 

dejavnosti položajno in funkcionalno opredeljenih podjetnikov pogosto prekrivale.

3. Podjetniki v enotah ekonomske organizacije

Pri opredelitvi podjetniške dejavnosti sem zapisal, da je njena poglavitna značilnost 

ustanoviti, vzdrževati in širiti k zaslužku usmerjeno poslovno enoto. Podjetnik kot nosilec te 

dejavnosti torej ne more delovati zunaj okvira organizacije. Poslovnim enotam oziroma 

enotam ekonomske organizacije se reče podjetja. Podjetje podjetniku ali skupini podjetnikov 

omogoča produkcijo in distribucijo ekonomskih dobrin z namenom ustvarjanja profita.

V nadaljevanju bodo predstavljene najpomembnejše in najrazširjenejše oblike podjetij 

od druge polovice 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne, za vsako organizacijsko 

obliko pa še primer konkretne firme, ki se je registrirala pri trgovskem sodišču v Ljubljani. 

Podjetje je v tem obdobju predstavljalo osnovno enoto kapitalističnega gospodarstva. 

Temeljna vira za raziskovanje organizacijskih oblik podjetij sta trgovinska zakona iz let 1862 

ter 1937. Bralec se bo lahko na lastne oči prepričal, da se pravni predpisi, ki so urejali ustroj 

poslovnih enot, skoraj niso spreminjali. S pregledom zakonodaje, ki je določala, kdo je v 

podjetjih zasedal položaj z najvišjo formalno avtoriteto, imam namen utemeljiti in dokazati

23 Vlado Valenčič, Delniške družbe na Kranjskem. V: Zbornik ob devetdesetletnici arhiva, Ljubljana 1988, str. 
54.
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položajno definicijo podjetnika. Vrhovni položaj v podjetju je lahko zasedal eden ali skupina 

podjetnikov, zakon pa je to pozicijo opredeljeval s pravico do vodenja poslov.

3.1 Podjetja posameznih fizičnih oseb

Avstrijski trgovinski zakon iz leta 1862 je v osnovi razlikoval med podjetji 

posameznih fizičnih oseb in trgovskimi družbami.24 Uredbe glede posamičnih firm so precej 

skope in določajo le, daje moralo biti ime podjetja istovetno z imenom njegovega lastnika, ki 

je bil tudi njegov pravni zastopnik. Podjetnik, ki je firmo vodil sam, brez družabnikov, ali le s 

tihimi družabniki, je podjetje moral poimenovati s svojim priimkom, z ali brez dodatka imena. 

V naziv lastnik ni smel vključevati dostavkov, ki so nakazovali na družabništvo (npr. & co.), 

lahko pa je vključil dostavke, ki so dodatno pojasnjevali lastnikovo osebo ali posel, ki ga je 

opravljal.25 Jugoslovanski trgovinski zakon iz leta 1937 ni prinesel nobenih bistvenih 

sprememb. Iz položajne definicije sledi, daje bil podjetnik pri podjetjih posamičnih fizičnih 

oseb njegov lastnik.

PRIMER: V Londonu rojeni26 podjetnik Charles Moline, brat Davida Molinea, 

dejavnega v upravi ljubljanske predilnice in tkalnice,27 28 je leta 1885 na Okrožno trgovsko 

sodišče v Ljubljani poslal prošnjo za vpis tovarne lepenke z nazivom Charles Moline, 

Holzdeckelfabrik ob Neumarktl, stoječe v tržiški okolici, v trgovski register. Podjetje je moral

vpisati, ker je na leto plačeval 56 goldinarjev pridobnine. Po Molineovi smrti je podjetje leta
281930 prevzel njegov nečak Ernest Schallgruber.

3.2 Javne družbe

Prve v skupini trgovinskih družb so bile javne družbe. Avstrijski trgovinski zakon iz 

leta 1862 je javno družbo opredelil kot družbo, pri kateri sta najmanj dve osebi opravljali 

posel v okviru skupne firme in udeležba pri nobenem družabniku ni bila omejena le na 

premoženjski vložek. Zakon iz leta 1937 je dodal še, da je vsak družabnik družbinim

24 Nina Pušavec Zupančič, Oblike organiziranja gospodarstva na Slovenskem od 1918 do 1941, Ljubljana 2003, 
str. 37 (dalje Zupančič Pušavec, Oblike organiziranja).
25 Gesetz vom 17. December 1862, Reichsgesetzblatt für das Kaiserthum Österreich (dalje RGBl), Jahrgang 
1863, str. 16.
26 V mrliškem listu Charlesa Molinea je mogoče prebrati, da seje rodil 25. januarja 1852 v Londonu in umrl 15. 
avgusta 1930 v Slapu pri Tržiču. Glej: Zgodovinski arhiv Ljubljana (dalje ZAL), LJU 88, Posam 1, št. 242.
27 Rudolf Andrejka, Najstarejše ljubljanske industrije, Kronika slovenskih mest, letnik 1, št. 3, 1934, str. 186.
28 Op. cit., ZAL, LJU 88, Posam I, št. 242.
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upnikom odgovarjal z vsem svojim premoženjem.29 Družabniki so morali medsebojne odnose 

uravnavati z družbeno pogodbo, ki je urejala tudi vodenje poslov v podjetju. Zakon je 

dopuščal možnost, da je družbena pogodba navedla posamezne družabnike, ki so imeli v 

podjetju poslovodno funkcijo, pri tem pa iz poslovanja izključila vse druge družabnike, ki jim 

ta funkcija ni bila podeljena. Poslovodja je moral biti najmanj eden. Poslovodje so imeli 

pravico, da so ne glede na ugovore preostalih družabnikov vodili vse za delovanje podjetja 

potrebne posle. Če v družbeni pogodbi niso bila navedena imena poslovodij, so imeli vsi 

družabniki enako pravico do vodenja poslov. Za sprejemanje odločitev je bila potrebna 

njihova soglasnost. Če te ni bilo, je morala odločitev izostati. Vsak družabnik se je lahko, 

četudi ni bil udeležen pri vodenju podjetja, vedno osebno prepričal o njegovem finančnem 

stanju. Kadarkoli se je lahko oglasil na sedežu podjetja ter si ogledal trgovske knjige in 

dokumentacijo družbe in si iz njih napravil bilanco za lastne potrebe.30 Pri javnih družbah so 

kot podjetniki v poštev prišli družabniki, ki so vodili posle v podjetju po določilih družbene 

pogodbe.

PRIMER: Ljubljanski trgovec s papirjem in pisarniškimi potrebščinami Albert 

Zeschko je leta 1911 od podjetja Mayer & co. kupil tovarno papirnatih vrečic v Ljubljani in jo 

v trgovski register vpisal kot posamično firmo A. Zeschko, Papier- Schreib- und 

Zeichenmaterialienhandel und fabriksmässige Erzeugung von Papiersäcken und Daten, ki se 

je v slovenščini glasila: Prot. tvrdka A. Zeschko, trg. s papirjem in pisalnimi potrebščinami in 

tovarna papirnatih vrečic.

N jeseni svojega življenja, leta 1930, tri leta pred smrtjo, je 82 let star za javnega 

družabnika v podjetje vzel sina dr. Erika Zeschka, knjigovodjo v Ljubljani. Javna družba je 

nastala 1. septembra 1930 na podlagi družbene pogodbe, ki stajo oče in sin podpisala 27. 

julija 1930. Albert Zeschko je v družbo vložil 1,200.000 dinarjev, Erik pa je sodeloval s 

simbolično vsoto 10.000 dinarjev. Družbena pogodba je določala, da sta pri vodenju podjetja 

enakopravno sodelovala oče in sin. Po smrti Alberta Zeschka, 15. decembra 1933, je podjetje 

zopet dobilo enega lastnika, dr. Erika Zeschka.31 V tem primeru je imela ustanovitev javne 

družbe v prvi vrsti nalogo nebolečega in gladkega prehoda uspešnega podjetja iz očetovih v 

sinove roke.

29 Trgovinski zakon za Kraljevino Jugoslavijo, Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine, 93. 
kos, letnik 8, 20. 11. 1937, str. 848.
30 Gesetz vom 17. December 1862, str. 28-32, Trgovinski zakon za kraljevino Jugoslavijo, str. 849-851.
31 ZAL, LJU 88, A VII, št. 28.
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3.3 Komanditne družbe

Komanditna družba je bila družba, pri kateri je bil najmanj en družabnik udeležen le s 

kapitalskim deležem. Tem seje reklo komanditisti. Drugi družabniki so za svojo udeležbo pri 

podjetju osebno jamčili. Zakon iz leta 1937 je razlikoval med komanditisti, katerih 

odgovornost do družbinih upnikov je bila omejena z njihovim kapitalskim deležem, medtem 

ko so drugi družabniki odgovarjali z vsem svojim premoženjem. Posle v podjetju so vodili 

osebno odgovorni oziroma javni družabniki, komanditisti pa do vodenja podjetja niso bili niti 

obvezani, niti za to niso imeli pravice. Poleg tega niso smeli ugovarjati proti načinu vodenja 

podjetja. Vendar so imeli komanditisti pravico do pisnih poročil o letni bilanci podjetja, če so 

jih zahtevali. Njihovo ustreznost so lahko preverili s pomočjo poslovnih knjig in 

dokumentov.32 Iz zgoraj povedanega ni dvoma, da so podjetniški položaj pri komanditnih 

družbah zasedali osebno odgovorni oziroma javni družabniki.

Trgovinski zakon iz leta 1862 je predvideval tudi komanditne družbe na delnice, 

vendar je morala biti ta organizacijska oblika na kranjskem prostoru zelo redka, saj nanjo pri 

raziskovanju podjetništva nisem naletel. Verjetno zato trgovinski zakon iz leta 1937 te vrste 

podjetij ni več poznal.

PRIMER: Tovarno K. k. priv. Kaltenbrunner Farbholz-Fabrik (C. kr. privilegirana 

tovarna barvnega lesa v Studencu), v trgovinski register vpisano leta 1870 kot posamično 

firmo,33 do leta 1875 v rokah Fidelisa Terpinca in nato njegove vdove Josipine, je po njeni 

smrti leta 1885 dobil v last Terpinčev zet Ivan Baumgartner, po poreklu iz ugledne ljubljanske 

trgovske rodbine.34 Tovarno je do leta 1897 vodil sam, nato pa se je odločil, da bo podjetje 

spremenil v komanditno družbo. Kot razlog za svojo odločitev je v dopisu na ljubljansko 

trgovinsko sodišče navedel željo po razširitvi na proizvodnjo strojil. Ustanovitvi komanditne 

družbe je torej botrovala potreba po kapitalu za razvejanje produkcije. Družba je pričela 

obstajati prvega januarja 1897, njen naziv pa se je glasil K. k. Kaltenbrunner Färb- und 

Gerbstoffefabrik Fidelis Terpinz Nachfolger (C. kr. tovarna barvil in strojil, nasledniki 

Fidelisa Terpinca v Studencu). Družbeno pogodbo so nasledniki sestavili 30. septembra 1897. 

Le-ta je omejila obstoj družbe na deset let. Javna družabnika sta bila Ivan Baumgartner ter

32 Gesetz vom 17. December 1862, str. 40-41, Trgovinski zakon za kraljevino Jugoslavijo, str. 855-856.
33 ZAL, LJU 88, register posameznih firm, knjiga 1.
34 Rudolf Andrejka, Fidelis Terpinc, Kronika slovenskih mest, letnik 1, št. 2, 1934, str. 119 (dalje Andrejka, 
Fidelis Terpinc).
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Pavel Zeschko,35 oba iz Ljubljane. Vložek vsakega je znašal 60.000 goldinarjev. Komanditisti 

so bili: grofica Jožefina Wenckheim, rojena Baumgartner, veleposestnica na Dunaju, Mary 

Baumgartner, veleposestnica in soproga c. kr. vicekonzula v Aleksandriji, stanujoča ravno 

tako na Dunaju, obe z vložkom v višini 30.000 goldinarjev, ter Jože Pleiweis iz Ljubljane, 

prokurist tovarne v Studencu vse od leta 1882, ko je ta prešla v last Ivana Baumgartnerja/6 z 

vložkom 20.000 goldinarjev. Pri komanditni družbi je šlo v osnovi za družinsko podjetje, saj 

sta bili Jožefina in Mary oz. Marija Baumgartner hčeri Ivana Baumgartnerja in Terpinčeve 

posvojenke Emilije Garčeve.37 38 Pogodba je določala, da je imel prva tri leta pravico do 

vodenja poslov izključno Ivan Baumgartner, po preteku te dobe pa so smeli posle kolektivno 

upravljati Ivan Baumgartner, Pavel Zeschko ter Jože Pleiweis. Odločitve so sprejemali z

glasovanjem, pri katerem je prevladala večina glasov. Število glasov je bilo odvisno od deleža
38vloženega kapitala, kar je omogočalo premoč obeh javnih družabnikov. Zanimivo je, da je 

imel v nasprotju z zakonodajo, pravico do vodenja poslov tudi komanditist Jože Pleiweis, kar 

je mogoče pojasniti z dejstvom, da je bil prokurist podjetja 27 let (od 1882 do 1909).39 

Obenem mu je sprejemanje odločitev omejeval majhen kapitalski delež, saj sta ga lahko Ivan 

Baumgartner in Pavel Zeschko kadarkoli preglasovala.

3.4 Delniške družbe

Delniške družbe so v Habsburški monarhiji do leta 1863 spadale v okvir društvene 

zakonodaje.40 Prvi zakon, kije določal sestavo delniških družb, je bil iz leta 1840. Kot organe 

družbe je zakon predvideval generalno skupščino delničarjev, odbor ter direkcijo. Direkcija je 

bila zadolžena za vodenje poslov. Odbor ni bil obvezen organ, ampak so ga člani družbe 

lahko izvolili, če so to hoteli. Odbor je bil v primeru, da so ga imenovali, stalen organ s 

pravico in dolžnostjo vpogleda v finančno poslovanje družbe inje moral v imenu delničarjev 

na generalni skupščini navesti vse pripombe in predloge, ki so se nanašali na poslovanje in 

dobrobit družbe. Direkcija je bila dolžna generalni skupščini delničarjev podati poročilo o

35 Sorodstvene vezi Pavla Zeschka s Terpinčevim dolgoletnim poslovnim partnerjem Valentinom Zeschkom 
nisem uspel ugotoviti, če je le-ta seveda obstajala. Pregled indeksa popisa prebivalstva Ljubljane iz leta 1869 
pove, da Pavel ni bil eden izmed trinajstih otrok Valentina Zeschka, obenem pa se iz njegove domovnice izve, da 
seje rodil v Zagrebu I. 1865. Glej: ZAL, LJU 504, indeks popisa prebivalstva 1869 in LJU 500, zglaševalne pole 
mesta Ljubljane.
36 ZAL, LJU 88, register posameznih firm, knjiga L
37 Andrejka, Fidelis Terpinc, str. 119.
38 ZAL, LJU 88, Družb. II, št. 34.
39 Arhiv republike Slovenije (dalje ARS), AS 488, register družbenih tvrdk L I N 1 ter register družbenih tvrdk L 
11.
40 Zupančič Pušavec, Oblike organiziranja, str. 56.
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poslovanju v preteklem poslovnem letu.41 Direkcija, kije kasneje dobila ime upravni odbor, je 

imela že od vsega začetka nalogo vodenja poslov v podjetju in s tem položaj z najvišjo 

formalno avtoriteto.

Zakon iz leta 1843 je za delniške družbe predvideval statut, ki je moral med drugim 

vsebovati namen družbe in imena članov vodstva. Organizacijska sestava družbe je ostala 

enaka. Edina novost je bila v tem, da so člani direkcije sedaj dobili naziv poslovodij in jim je 

bil tudi na ta način priznan vrhovni položaj v podjetju. Zakon je podrobneje določil vlogo 

generalne skupščine, ki se je morala sestati najmanj enkrat na leto, udeležili pa so se je 

delničarji, ki jim je morala direkcija izčrpno poročati o poslovanju v preteklem letu in o 

finančnem stanju.42

Sledil je zakon o društvih iz leta 1853, ki je direkciji prvič izrecno priznal pravico do 

vodenje podjetja. Prav tako je podrobneje opredelil vlogo odbora, kije imel nalogo nenehnega 

nadzora nad poslovanjem direkcije. Odbor ni bil obvezen organ.43

S trgovinskim zakonom iz leta 1862 so delniške družbe prešle v okvir trgovinske 

zakonodaje. Trgovinski zakonik je do tedaj najobsežneje in najpodrobneje obdelal njihovo 

ureditev. Posvetil jim je deset strani, tj. paragrafe od številke 207 do 249. Delniška družba je 

bila opredeljena kot trgovska družba, pri kateri so bili družabniki udeleženi le z deleži, ne da 

bi osebno jamčili za družbine pravne obveznosti. Za njeno ustanovitev je bilo treba podpisati 

družbeno pogodbo, ki jo je morala potrditi pristojna oblast. Novost, ki jo je trgovinski zakon 

prinesel, je bila preimenovanje direkcije v upravni odbor. Odbor, ki je imel nalogo nadzora 

nad poslovanjem direkcije, je tedaj dobil novo ime nadzorni svet. A struktura delniških družb 

je ostala enaka.

Delničarji so imeli možnost vpliva na zadeve podjetja preko institucije generalne 

skupščine, zlasti glede delitve čistega dobička, vpogleda ter nadzora nad bilanco. Generalno 

skupščino je sklical upravni odbor, ko se mu je to zdelo potrebno v dobro družbe. Sklic 

generalne skupščine je lahko zahteval tudi nadzorni svet ali skupina delničarjev, kije imela v 

lasti delnice vredne najmanj desetino ustanovnega kapitala. Delničarji so imeli tudi pravico do 

imenovanja nadzornega sveta. Nadzorni svet ni bil obvezen organ. Če so ga imenovali, je imel 

nalogo nadzora nad poslovanjem družbe v vseh vejah uprave. Nadzorni svet je imel vedno 

pravico do vpogleda v družbino blagajno, v poslovne knjige in drugo dokumentacijo podjetja.

41 Hofkanzlei Decret vom 6. August 1840, št. 462. V: Gesetze und Verordnungen in Justiz Fache vom Jahre 
1840 für die deutschen Staaten der Östeneichische Monarchie, Dunaj 1841, str. 525.
42 Hofkanzlei Decret vom 5. November 1843, št. 763, Gesetze und Verordnungen in Justiz Fache vom Jahre 
1840 für die deutschen Staaten der Österreichische Monarchie, Dunaj 1848, str. 167-170.
43 Kaiserliches Patent vom 26. November 1852, Reichs Gesetz- und Regierungsblatt für das Kaiserthum 
Österreich, Jahrgang 1852, str. 1112-1113.
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Njegova naloga je bila preveriti letne račune, bilance in predloge za delitev čistega dobička ter 

o tem vsako leto poročati delničarjem na generalni skupščini. Lahko je sklical tudi generalno 

skupščino, če se mu je to zdelo potrebno storiti v interesu družbe.

Upravni odbor je bil obvezen organ, ki ga je morala imeti vsaka delniška družba. 

Obdržal je svojo poslovodno vlogo. Družbo je zastopal sodno in izvensodno. Odbor je 

sestavljal najmanj en človek. Člani odbora so bili lahko za opravljanje svojega dela plačani ali 

ne. Ni bilo nujno, da so bili delničarji podjetja. Njihov mandat so lahko delničarji kadarkoli 

preklicali. Odbor se je moral držati omejitev, ki jih je določala družbena pogodba ali sklepi 

generalne skupščine. Skrbeti je moral, da so se poslovne knjige pravilno vodile. Za delničarje 

je moral najkasneje v prvih šestih mesecih vsakega poslovnega leta predložiti bilanco 

preteklega poslovnega leta. Pomembno vlogo je igral tudi pri razpustu in likvidaciji družbe.44

Leta 1899 je vlada na Dunaju izdala zakon, ki je urejal ustanavljanje ter 

preoblikovanje industrijskih in trgovskih delniških družb. Zakon je imel namen olajšati 

ustanavljanje delniških družb na področju industrije in trgovine. Ni veljal za družbe, ki so se 

ukvarjale z bančnimi, kreditnimi ali zavarovalniškimi posli, gradnjo ali vodenjem ladijskih 

kanalov, železnic ali parnih ladij. Za ustanavljanje in preoblikovanje družb je bilo še naprej 

potrebno državno dovoljenje. Prav tako novi zakon ni prinesel sprememb v organizacijsko 

sestavo delniških družb. Pomembno novost predstavlja uvedba institucije konstitutivne 

generalne skupščine, ki jo je bilo treba sklicati pred sodno registracijo družbe. Na njej so 

delničarji sprejeli sklepe o ureditvi družbe. V delokrog konstitutivne skupščine je spadalo 

sklepanje o ustanovitvi delniške družbe in dokončni vsebini družbene pogodbe (statuta), 

volitve članov prvega upravnega odbora, nadzornega sveta ali računskih revizorjev.

Zakon o delniških družbah je podrobno opredelil naloge, sestavo itd. upravnega 

odbora in nadzornega sveta. Za imenovanje članov upravnega odbora je prvič priporočal 

osebe, ki so se poklicno ukvarjale z vodenjem družb, tj. poklicne podjetnike. Člane upravnega 

odbora so praviloma izvolili delničarji na občnem zboru ali organ, ki so ga člani generalne 

skupščine imenovali za posrednika med njimi in upravnim odborom. Volitve v upravni odbor 

so se morale odvijati periodično. Dolžino mandata članov upravnega odbora je določal statut. 

Mandat praviloma ni smel biti daljši od petih let, ponovno izvolitev pa je moral omogočati 

statut. Mandat je prenehal ob koncu poslovnega leta, v času generalne skupščine, ko je 

predsednik upravnega odbora skupaj s sočlani sodeloval pri predstavitvi letne bilance 

delničarjem. Če je bilo v odboru večje število oseb, je lahko iz svoje srede imenoval

44 Gesetz vom 17. December 1862, RGBl, Jahrgang 1863, str. 50-57.

17





eksekutivni komite zadolžen za neposredno vodenje poslov. Upravni odbor je moral voditi 

poslovne knjige družbe. Ob koncu vsakega poslovnega leta je moral pripraviti računski 

zaključek, iz katerega so morali biti vidni dobiček in izguba družbe ter njena bilanca. 

Računski zaključek je moral upravni odbor vsako leto v obliki poročila predstaviti 

delničarjem na generalni skupščini. Člani upravnega odbora brez družbinega dovoljenja niso 

smeli biti člani upravnega odbora, nadzornega sveta ali direktorskega sveta v podjetjih iste 

vrste. Direktorski svet je bil nov organ, kije lahko obstajal poleg upravnega odbora inje bil 

zadolžen za sprejemanje odločitev, ki niso spadale v delokrog generalne skupščine. Odločitve 

je moral direktorski svet vedno sprejemati v soglasju z upravnim odborom.

Delniške družbe so morale postaviti organ za kontrolo letnih računov. Ta organ je bil 

lahko nadzorni svet ali računski revizorji (računski pregledniki). Naloga teh organov je bila, z 

vpogledom v poslovne knjige podjetja preveriti stanje zaključnega računa ter poročati o svojih 

ugotovitvah na generalni skupščini. Če se je družba odločila za računske preglednike, je 

morala imenovati najmanj dva. Prve člane nadzornega sveta ali revizorje je volila 

konstitutivna generalna skupščina, kasneje pa generalna skupščina delničarjev. Če je tako 

določal statut družbe, so imeli člani nadzornega sveta pravico imenovati upravni odbor. 

Nadzorni svet je moral imeti najmanj tri člane, katerih mandat (enako kot mandat revizorjev) 

je lahko trajal največ pet let, pri čemer je statut lahko omogočal njihovo ponovno izvolitev. 

Mandat članov nadzornega sveta ali računskih revizorjev so imeli pravico vsak čas preklicati 

na generalni skupščini zbrani delničarji. Člani nadzornega sveta ali revizorji niso smeli biti 

istočasno tudi člani upravnega odbora ali uradniki družbe, torej niso smeli biti neposredno 

udeleženi pri vodenju poslov družbe.

Glede plačila članom upravnega odbora, nadzornega sveta, direktorskega sveta itd. je 

moral statut družbe določati, ali so bili plačani iz deleža pri čistem dobičku, kakega drugega 

vira dohodkov, ali pa so svoje delo opravljali brezplačno.

Generalna skupščina je imela v novem zakonu še naprej enake pristojnosti. Izpostavim 

naj pravico do izbire članov nadzornega sveta oziroma računskih revizorjev ter pravico do 

določanja načina honoriranja članov družbinih organov. Redno generalno skupščino je moral 

vsaj enkrat letno sklicati upravni odbor, če je obstajal nadzorni svet, pa je imel pravico in 

dolžnost do sklica skupščine tudi ta. Posamezni lastnik delnice je imel na generalni skupščini 

pravico do odločanja z glasovanjem, vendar te pravice niso imeli vsi delničarji, ampak je 

statut določal najmanjše potrebno število delnic, ki so dajale pravico do glasu. Večje število
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manjših delničarjev je lahko skupaj na generalno skupščino poslalo opolnomočenca, ki je 

glasoval v njihovem imenu.45

Jugoslovanski trgovinski zakon iz leta 1937 vsebuje v veliki meri enaka določila o 

delniških družbah kot zakona iz let 1862 ter 1899 s to razliko, da so bila bolj podrobna. Zakon 

iz leta 1937 je delniškim družbam posvetil kar 46 strani, oziroma paragrafe od 179 do 414, 

vendar kljub svoji obsežnosti v organizacijskem smislu razen nekaj malenkosti ni prinesel 

nobenih novosti. Delniške družbe je zakon opredelil takole: »Delniška družba ima s pravili 

določeno in na enake dele (delnice) razdeljeno glavnico (osnovna glavnica), pri kateri je vsak 

družbenik (delničar) udeležen s po eno ali več delnicami.«46 Temeljni organi družbe so ostali 

isti: generalna skupščina delničarjev, upravni odbor ter nadzorni svet. Njihove naloge se niso 

spremenile. Upravni odbor je še naprej vodil podjetje: »Uprava opravlja vse družbine posle, 

kolikor po zakonu ne spadajo v področje drugih družbinih organov (poslovodstvo). Kolikor ni 

z zakonom drugače odrejeno ali dopuščeno, zastopa družbo samo uprava (zastopstvo).«47 

Upravni odbor je moral sestaviti letno poročilo o poslovanju podjetja. Funkcijo nadzora v 

družbi je opravljal nadzorni svet ali revizijsko poverjeništvo. Naloga obeh organov je bila 

nadzor nad poslovanjem upravnega odbora. Družbe z več kot 5,000.000 dinarjev glavnice so 

morale imeti nadzorni odbor, one z manj kot toliko pa so lahko izbirale med nadzornim 

svetom in revizijskim poverjeništvom. Člani nadzornega sveta ali revizijskega poverjeništva 

niso smeli imeti nobene zveze z upravljanjem podjetja. Naloge nadzornega organa so bile: 

»(...) preskusiti inventar, letne sklepne račune, letno poročilo in predloge uprave o uporabi 

dobička ali pokritju zgube.«48 »Nadzorni odbor je dolžan med poslovnim letom opravljati 

nadzor nad poslovanjem v vseh panogah vsakega družbinega podjetja. (...) ob vsakem času 

sme preskusiti družbine knjige in spise, vrednostne papirje, blagajne, skladišča in podobno. 

Najmanj v vsakem trimesečju mora nadzorni odbor nenadoma pregledati stanje blagajne in 

vrednostnih papirjev.«49 Nadzorni svet je o svojih ugotovitvah moral poročati na letni 

generalni skupščini. Temeljne naloge in pravice generalne skupščine so bile opredeljene 

takole: »Najkasneje v treh mesecih po preteku roka za sestavitev letnih sklepnih računov se 

mora opraviti skupščina, ki naj:

1. preskusi letno poročilo in letne sklepne račune in stori sklep o njih;

2. odloči o uporabi čistega dobička ali o pokritju zgube;

45 Verordnung der Ministerium des Innern, der Finanzen, des Handels, der Justiz und des Ackerbaus vom 20. 
September 1899, RGBl, Jahrgang 1899, str. 839-856.
46 Trgovinski zakon za Kraljevino Jugoslavijo, str. 856.
47 Prav tam, str. 878.
48 Prav tam, str. 882.
49 Prav tam, str. 883.
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3. odloči o razrešnici članom uprave in nadzornih organov.«50

Najpomembnejšo novost je zakon prinesel z menjavo dotedanjega koncesijskega 

sistema, v katerem je morala država dovoliti ustanovitev delniške družbe, z normativnim 

sistemom, ki je državno dovoljenje predvideval le še za določeno vrsto družb (npr. bančne, 

kreditne, letalske itd.).51 Večina industrijskih delniških družb se je sedaj lahko ustanavljala 

brez državnega dovoljenja oz. koncesije.

Zaključim naj s trditvijo, da so imele delniške družbe že od začetka tri temeljne 

organe, katerih nazivi so se spreminjali, vsebina pa ne: generalna skupščina delničarjev, 

nadzorni svet ter upravni odbor. Generalna skupščina je predstavljala organ delničarjev, 

nadzorni svet je imel nalogo nadzora poslovanja upravnega odbora, upravni odbor pa je 

zasedal položaj z največjo formalno avtoriteto, ki mu ga je zagotavljala pravica in dolžnost 

vodenja družbinih poslov.

Pregled statutov desetih delniških družb, nastalih v obdobju od leta 1869 do leta 1934, 

potrjuje zgornja izvajanja.52 Vsem podjetjem sta bila skupna dva temeljna organa, generalna 

skupščina delničarjev ter upravni odbor. Nadzorni svet je imelo šest družb,53 54 tri družbe so 

uporabljale usluge računskih revizorjev oz. preglednikov,'4 medtem ko prvi statut Kranjske 

industrijske družbe iz leta 1869 ni predvideval nobenega od teh.

Statuti delniških družb so generalni skupščini delničarjev, ki jo je moral upravni odbor 

sklicati vsaj enkrat na leto, priznavali nekaj več pravic kot trgovinska zakonodaja. Poglavitne 

so bile:

1. odobritev letne bilance, ki jo je sestavil upravni odbor,

2. sklepanje o uporabi čistega dobička,

3. volitev članov upravnega odbora in nadzornega sveta oziroma volitev računskih 

revizorjev ter odločanje o višini njihovih denarnih nagrad,

30 Prav tam, str. 869.
51 Zupančič Pušavec, Oblike organiziranja, str. 45.
32 Preučil sem statute naslednjih delniških družb: Kranjska industrijska družba (statut iz leta 1869), ARS, AS 
448, fase. 1, 1869, št. 390, Krainische Baugesellschaft (1897), Delniške družbe kranjskih parnih opekarn (1907), 
AS 448, fase. 38, 1899-1912, Čma-Kaolin (1921), AS 448, fase. 37, A-G, Industrija platnenih izdelkov d. d. v 
Jaršah (1934), Intex, tekstilna industrijalna d. d. v Kranju (1931), Kolinska tovarna kavnih primesi, trgovsko 
delniško podjetje (1925), AS 448, fase. 37, H-K, Jugoslovanske tekstilne tvornice Mautner d. d. (1923), AS 448, 
fase. 37, L-O, Indus d.d., industrija usnja in usnjarskih izdelkov v Ljubljani (1920), AS 448, fase. 37, P-S, ter 
Tovarna verig d. d. v Lescah pri Bledu (1922), AS 448, fase. 37, T-Ž.
53 Te so bile: Delniške družbe kranjskih parnih opekam, Krainische Baugesellschaft, Črna - Kaolin, 
Jugoslovanske tekstilne tvornice Mautner d.d., Indus d.d., industrija usnja in usnjarskih izdelkov v Ljubljani ter 
Tovarna verig d. d. v Lescah pri Bledu.
54 Te so bile: Industrija platnenih izdelkov d. d. v Jaršah, Intex, tekstilna industrijalna d. d. v Kranju in Kolinska 
tovarna kavnih primesi, trgovsko delniško podjetje.
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4. sklepanje o zvišanju ali znižanju delniške glavnice, spremembi družbenih pravil ter 

poslovnega predmeta podjetja,

5. sklepanje o razpustu družbe in načinu njene likvidacije ter združitvi z drugo družbo. 

Pravico do glasovanja na generalni skupščini so praviloma imeli delničarji, ki so bili

lastniki vsaj desetih delnic.

Statut delniške družbe Intex je upravni odbor opredelil takole: »Upravni svet je od 

občnega zbora izvoljeno in pooblaščeno načelstvo družbe, kateremu pristoji vrhovno vodstvo 

njenih poslov ter nadzira z neposrednim poslovanjem poverjeno ravnateljstvo, zastopa družbo 

sodno in izvensodno ter določa v splošnem v vseh zadevah, ki (...) niso pridržane občnemu 

zboru ali dodeljene drugim družbenim organom.«55 Glavne pravice in dolžnosti upravnega 

odbora, ki sem jih našel v obravnavanih desetih statutih, lahko strnem v šest točk:

1. nastavljanje, suspendiranje in odpuščanje uradnikov in določanja njihovega delokroga 

ter prejemkov,

2. vodenje družbenih poslov,

3. podeljevanja prokure uradnikom družbe,

4. sklicevanje generalne skupščine delničarjev,

5. vodenje poslovnih knjig družbe,

6. sestavljanje letne bilance.

Upravni odbor je pri raznih družbah obsegal od tri do 12 članov, njihov mandat pa je trajal 

od enega do štirih let. Člani so morali iz svojih vrst izvoliti predsednika upravnega odbora. 

Poslovne odločitve so z glasovanjem sprejemali na sestankih, ki jih je moral predsednik 

sklicati najmanj enkrat mesečno, oziroma vedno, ko je bilo to v interesu družbe. Na sestanku 

je morala biti navzoča najmanj polovica članov oziroma najmanj trije. Odločala je absolutna 

večina glasov. V primeru izenačenosti glasov je prevagai predsednikov glas. Člani upravnega 

odbora za svoje delo niso prejemali redne plače, temveč so jim družbena pravila kot nagrado 

priznavala pravico do desetodstotnega deleža čistega letnega dobička. Izjemi v omenjenem 

vzorcu predstavljata Kolinska ter Mautner d. d. Statut slednje je za člane upravnega odbora 

poleg denarne nagrade predvideval tudi stalno plačilo, katerega višino je določila generalna 

skupščina. Statut Kolinske pa je poleg letne nagrade za člane upravnega odbora predvideval 

tudi letne prejemke v višini 5000 dinarjev.

PRIMER: Znamenita moščanska tovarna Saturnus je svojo pot začela leta 1919 kot 

posamična firma Emil Lajovic, tovarna pločevinastih izdelkov v Ljubljani. Njen ustanovitelj in

55 ARS, AS 448, fase. 37, H-K.
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lastnik je bil Emil Lajovic, kot tihi družabnik pa se mu je pridružil ljubljanski trgovec Anton 

Lampret. Sedež tovarne je bil takrat še na Komenskega ulici 20. S povečevanjem produkcije 

in novimi investicijami v strojno opremo se je firma leta 1920 preobrazila v javno trgovsko 

družbo. Tedaj je Lampret z namenom, da bi podjetje pridobilo ugled, postal javni družabnik in 

sledil je vpis podjetja v register javnih družb. Potreba po novih investicijah je od družabnikov 

zahtevala vedno več vloženih sredstev. To sta rešila s preobrazbo izjavne v delniško družbo, 

pri kateri je sodelovala Zadružna gospodarska banka d. d. v Ljubljani. Pogajanja z banko je 

začel Anton Lampret. Ta so počasi napredovala in se končala avgusta 1920. 

Novoustanovljena delniška družba je postala lastnica tovarne septembra istega leta. Vpis 

družbe v trgovski register se je zaradi formalnih zapletov zavlekel do julija 1921, ko je bila 

registrirana kot Tovarna izdelkov iz pločevine in kovin Emil Lajovic in drug d. d. Ustanovna 

generalna skupščina delničarjev se je odvijala nekaj dni prej, prvega julija 1921, v prostorih 

Zadružne gospodarske banke d. d. v Ljubljani. Prisotni so bili štirje delničarji: Emil Lajovic, 

Anton Lampret ter Zadružna gospodarska banka d. d., ki sta jo zastopala upravni svetnik, 

inženir Dušan Semec, ter ravnatelj dr. Ivan Slokar. Delniška glavnica je znašala 600.000 kron, 

oz. 1500 delnic, ki so predstavljale 60 glasov. Delniška glavnica je bila razdeljena na pol med 

banko in tovarnarjema. Prva je imela v lasti 750, slednja pa vsaka po 375 delnic. Ker je statut 

družbe določal, da je moralo upravni odbor sestavljati pet članov, so vanj izvolili vse štiri 

pomembnejše delničarje, Emila Lajovica, Antona Lampreta, predstavnika banke Dušana 

Semeca in Ivana Slokarja, kot petega pa še Janka Jovana, ravnatelja Gospodarske zveze v 

Ljubljani. V nadzorni svet so izvolili tri člane, med njimi tudi podravnatelja Zadružne banke 

d. d., Kristjana Dietza?6 Z naslonitvijo na banko sta si podjetnika Lajovic in Lampret 

zagotovila primerna kapitalska sredstva za širjenje podjetja, Zadružna banka pa je svojo 

investicijo zavarovala s predstavniki v upravnem odboru in nadzornem svetu.

3.5 Družbe z omejeno zavezo

Družbe z omejeno zavezo so najmlajša vrsta podjetij v obravnavanem obdobju, saj so 

bile zakonsko uvedene šele leta 1906. Njihov namen je bil pospeševati ustanavljanje manjših 

podjetij, kar se kaže v tem, da je znašal najnižji potrebni ustanovni kapital le 20.000 kron. 

Tovrstnim podjetjem je država nudila tudi izdatne davčne olajšave.

56 ZAL, LJU 88, B II, št. 4.
57 Zupančič Pušavec, Oblike organiziranja, str. 66.
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Njihov ustroj je določal zakon o družbah z omejeno zavezo iz leta 1906. Temeljna 

organa sta bila občni zbor družabnikov ter poslovodja oziroma poslovodje, ki so delovali v 

okviru upravnega odbora. Pred vpisom družbe v trgovinski register so morali družabniki 

skleniti družbeno pogodbo ter imenovati poslovodje. Poslovodja je moral biti najmanj eden. 

Sporazumno sojih nastavljali družabniki, lahko tudi iz lastnih vrst, in jih lahko tudi kadarkoli 

odpoklicali. Poslovodje so zastopali družbo sodno in izvensodno. Naloga poslovodij je bila 

vodenje poslov podjetja ter poslovnih knjig. V roku prvih treh mesecev novega poslovnega 

leta so bili obvezani pripraviti računski zaključek, katerega kopijo je moral prejeti vsak 

družabnik. Vsak družabnik je imel teden dni pred skupščino družabnikov, ki je imela nalogo 

potrditi računski zaključek, pravico do vpogleda v družbine knjige. Poslovodje so bili družbi v 

primeru, da soji iz malomarnosti ali namerno povzročili škodo, obvezani do nadomestila.

Če je družbena glavnica presegala 1,000.000 kron, in je bilo družabnikov več kot 50, 

so morali le-ti izvoliti nadzorni svet. Sicer je bilo imenovanje nadzornega sveta poljubno inje 

o njem odločala družbena pogodba. Nadzorni svet je imel, enako kot pri delniških družbah, 

nalogo nadzora nad delom poslovodij.

Drugi temeljni organ pri družbah z omejeno zavezo je predstavljala generalna 

skupščina družabnikov. Tudi ta organ je bil prevzet od delniških družb in je igral podobno 

vlogo. Generalno skupščino so morali sklicati poslovodje najmanj enkrat na leto oziroma 

vedno takrat, ko je bilo to v interesu družbe. Na skupščini so se odločitve sprejemale z 

navadno večino glasov. Glasovalno pravico je zagotavljalo 100 kron vloženih v družbino 

glavnico. Glavne pristojnosti generalne skupščine so bile: preverjanje in odobritev računskega 

zaključka, razdelitev čistega dobička, razrešitev ali ponovna izvolitev poslovodij in članov 

nadzornega sveta, določanje ukrepov za nadzor nad poslovodji, sklepanje pomembnejših

poslov z najmanj tričetrtinsko večino. Sklepe generalne skupščine so zapisali v posebno
• 58knjigo, v katero je imel med poslovnim letom vpogled vsak družabnik.

Trgovinski zakon iz leta 1937 je družbe z omejeno zavezo opredelil takole: »Družba z 

omejeno zavezo ima s pravili določeno glavnico (osnovna glavnica), v kateri je vsak 

družbenik udeležen s po eno vlogo (osnovna vloga). (...) Družbeniki so družbi zavezani samo 

za dajatve in druge činitve, ki so določene s pravili; (...). Za zaveze družbe družbeniki ne 

odgovarjajo.«58 59 Kot najmanjšo osnovno glavnico je novi zakon predvideval 200.000 dinarjev. 

Osnovna vloga družabnika ni smela biti manjša od 5000 dinarjev. Razen tega določila zakon

58 Gesetz vom 6. März 1906, über Gesellschaften mit beschränkter Haftung, RGBl, Jahrgang 1906, str. 605-613. 
39 Trgovinski zakon za Kraljevino Jugoslavijo, str. 902.
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ni posegal v organizacijsko strukturo družb z omejeno zavezo. Z vidika položajne definicije 

so pri družbah z omejeno zavezo položaj na vrhu podjetja zavzemali poslovodje.

PRIMER: Družbeno pogodbo firme Žaga na Duplici, družba z omejeno zavezo sta 30. 

januarja 1931 sklenila zakonski par inženir Vladimir Stare ter Helena Remec, oba iz 

Ljubljane, že od leta 1921 družabnika pri tovarni upognjenega pohištva Remec co. v Duplici 

pri Kamniku.60 Namen ustanovitve družbe z omejeno zavezo je bil najem parne in turbinske 

žage, ki naj bi olajšala dobavo lesa za izdelovanje upognjenega pohištva. K osnovni glavnici 

družbe, ki je znašala 10.000 dinarjev, je vsak od zakoncev prispeval polovico. Družbena 

pogodba je predvidevala le enega poslovodjo in je to funkcijo dodelila Vladimirju Remcu. 

Novembra 1934 je družbena pogodba doživela spremembe. Družbi seje priključil znameniti 

inženir in konstruktor Stanko Bloudek iz Ljubljane, ki je od kapitalskega vložka Helene 

Remec prevzel 1000 dinarjev. Nova pogodba je razveljavila določilo, da ima lahko družba le 

enega poslovodjo. V letu 1934 so tako poslovodje postali vsi trije družabniki, Vladimir in 

Helena Remec ter Stanko Bloudek.61

3.6 Podjetniki v trgovskih registrih

Postavlja se vprašanje, katero arhivsko gradivo omogoča najhitrejše prepoznavanje 

podjetnikov in pridobivanje njihovih osnovnih podatkov. Poglavitni vir za identificiranje 

podjetnikov predstavljajo registri podjetij pri trgovskih sodiščih, iz katerih se da na podlagi 

vpisa firme ugotoviti ime, priimek, stan ter prebivališče podjetnika. Trgovinski zakon iz leta 

1937 je namesto vpisovanja stanu uvedel vpisovanje poklica. Vendar ni bilo nujno, daje vsak 

vpis obsegal vse predpisane podatke. Minimalno količino informacij predstavljata 

podjetnikovo ime in priimek. Pri vpisu posamičnih firm je dobiti podatke o njihovem lastniku, 

javnih družb o družabnikih, komanditnih družb o osebno odgovornih oziroma javnih 

družabnikih, delniških družb o članih upravnega odbora ter pri vpisih družb z omejeno zavezo 

podatke o poslovodjih. 62

60 ZAL, LJU 88, Trgovinski register, odd. A, knjiga 1.
51 ZAL, LJU 88, C IV, št. 254.
62 Verordnung der Ministerien der Justiz und des Handels im Einvernehmen mit dem Finanzministerium vom 9. 
März 1863, RGBl, Jahrgang 1863, str. 192, Verordnung des Justizministeriums im Einvernehmen mit dem 
Handelsministerium vom 26. April 1906, RGBl , Jahrgang 1906, str. 730, Trgovinski zakon za kraljevino 
Jugoslavijo. Podrobneje o trgovinskih registrih glej: Metka Bukošek, Okrožna kot trgovska sodišča 1850-1941, 
Arhivi, letnik 30, št. 1, 2007, str. 29^47.
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Naj na koncu opozorim še na dejstvo, da pri javnih družbah podatek o tem, kdo je bil 

poslovodni družabnik, ni razviden iz trgovinskega registra, ampak ga je treba poiskati v 

družbeni pogodbi, ki se nahaja med spisovnim gradivom trgovskega sodišča.

Pri zgodovinskem raziskovanju podjetništva si je le s težavo mogoče pomagati z 

definicijami, ki se osredotočajo na podjetnikovo funkcijo. Zato sem bil primorani izbrati 

položajno definicijo podjetnika, ki izhaja iz zakonsko predpisane strukture podjetja in 

podjetnika vidi v osebi, ki v njej zaseda položaj z najvišjo formalno avtoriteto. Položajna 

definicija omogoča lažje prepoznavanje podjetnikov in preučevanje njihovega delovanja.

S podrobnim pregledom zakonodaje je bila dokazana pravilnost položajne definicije, 

ki pravi, da so podjetniki v podjetjih posameznih fizičnih oseb njihovi lastniki, pri javnih 

družbah poslovodni oziroma javni družabniki, pri komanditnih družbah osebno odgovorni 

oziroma javni družabniki, pri delniških družbah člani upravnega odbora in pri družbah z 

omejeno zavezo poslovodje. Vsi ti so zasedali v podjetjih položaj z najvišjo formalno 

avtoriteto, ki jim gaje zagotavljala s predpisi priznana pravica do vodenja poslov.
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II. Vzorec podjetij

L Uvod

Glede na to, da so predstavljala podjetja temeljno gospodarsko-organizacijsko enoto 

industrije, je bilo kot predpogoj za oblikovanje vzorca podjetnikov najprej potrebno ustvariti 

vzorec podjetij, ki so podjetnikom sploh omogočala delovanje. Pri sestavljanju vzorca podjetij 

me je vodila želja po njegovi čim večplastnejši reprezentativnosti, saj je namreč moral 

obsegati prostorsko, časovno, formalno organizacijsko ter reprezentativnost v celotni strukturi 

kranjskih oziroma slovenskih industrijskih podjetij. In ravno zaradi potrebe po 

reprezentativnosti je zahtevalo oblikovanje vzorca določitev nekaterih omejitev.

Da se je neko podjetje kot industrijsko uvrstilo v vzorec, je moralo izpolnjevati več 

pogojev. Najprej je o tem odločalo lastništvo; podjetje je namreč moralo biti v zasebni lasti 

oziroma v lasti zasebnega kapitala. Zato v raziskavo nisem vključil državnih industrijskih 

podjetij.1 Ko sem za podjetje ugotovil, daje bilo v zasebni lasti, je bilo potrebno dognati še ali 

ustreza kriterijem industrijskega podjetja. Ker je bila medvojna jugoslovanska statistika glede 

določanja industrijskih podjetij precej ohlapna in neenotna,2 sem raje posegel po bolj strogih 

merilih industrijske statistike iz časa Habsburške monarhije, ki imajo predvsem to prednost, 

da omogočajo enotno obravnavo industrijskih podjetij po različnih strokah. Glavna kriterija za 

določanje industrijskega podjetja v avstrijski statistiki sta bila število zaposlenih in pogonska 

sila. Daje podjetje veljalo za industrijsko, je moralo imeti več kot 20 zaposlenih in vsaj deset 

konjskih sil pogona.3

1 Kot npr. državne smodnišnice v okolici Kamnika.
2 Več o tem glej: Stevan M. Kukoleća, Industrija Jugoslavije 1918-1938, Beograd 1941, str. 2-10 (dalje 
Kukoleća, Industrija Jugoslavije). Dve leti pred Kukolečo je o nezadostnosti jugoslovanske industrijske statistike 
pisal tudi Slovenec Adolf Golia: »Določbe Zakona o obrtih, ki opredeljujejo pojem industrijskega podjetja so 
tako splošne, da dopuščajo različno in neenakomerno tolmačenje.« Adolf Golia, Industrija v Sloveniji. V: 
Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939, str. 374. O problematiki neenotnosti jugoslovanske statistike je 
leta 1928 na konferenci gospodarskih komor v Osijeku poročal Ivan Mohorič: »V naši kraljevini statistična 
služba ni regulirana z modernim enotnim zakonom za celo državo, ampak so v posameznih pokrajinah v veljavi 
še različni zakoni in predpisi (...). Naše upravne oblasti sicer zbirajo številne statistične podatke, a pri njihovem 
delu manjka enotni sistem.« Ivan Mohorič, Pitanje organizacije privredne statistike. V: Izvještaj o konferenciji 
privrednih komora Kraljevine SHS, Osijek 20.-21.5. 1928, Osijek 1928, str. 23.
3 Klaus Tenfelde, Unternehmer in Deutschland und Österreich während des 19. Jahrhunderts: 
Forschungsprobleme. V: Helmut Rumpler (izd.), Innere Staatsbildung und gesellschaftliche Modernisierung in 
Österreich und Deutschland 1867/71 bis 1914, Dunaj/München 1991, str. 129. V času kraljevine Jugoslavije je 
prišlo do dveh zakonskih opredelitev industrije, vendar slednji zaradi prevelike splošnosti formulacij pri 
raziskavi nista prišli v poštev. Prva je bila objavljena v novem obrtnem zakonu iz leta 1931 (člen 32) in seje 
glasila: »Kot industrijska (tovarniška) podjetja v smislu tega zakona je smatrati z ozirom na način proizvodnje 
ona podjetja, ki izdelujejo, predelujejo, dodeljujejo ali obdelujejo proizvode v delavnicah ali na stalnem mestu 
po načelu delitve dela ter zaposlujejo večje število delavstva, a obratujejo redno z uporabo motorne sile ter
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Po vzpostavitvi kriterija, ki je določal katera podjetja so industrijska, sem moral uvesti 

še eno omejitev. Odločitev zanjo je bila veliko težja kot opredelitev katera podjetja sploh šteti 

za industrijska, saj se je tikala prostorske zamejitve nabora podjetij za vzorec. V začetku sem 

nameraval v raziskavo zajeti industrijska podjetja, ki so v obdobju 1850-1941 delovala na s 

Slovenci poseljenih območjih v mejah Habsburške monarhije in nato Države SHS ter 

Kraljevine Jugoslavije, pri čemer naj bi se osredotočil predvsem na ona katerih stroji so 

hrumeli v dveh gospodarsko najpomembnejših območjih: na Kranjskem in slovenskem 

Štajerskem. Poleg teh dveh sem v raziskavo nameraval vključiti še tretjo deželo, Koroško, 

seveda le njen »slovenski« del.* 4 V času med svetovnima vojnama naj bi se območje raziskave 

osredotočilo na s Slovenci naseljena območja, ki so bila vključena v prvo jugoslovansko 

državo. V ospredju bi potemtakem zopet bili tedaj že bivši deželi Kranjska, ki ji je zaradi 

italijanske okupacije manjkal del Notranjske, in Štajerska. Tema osrednjima območjema z 

razvito industrijo bi se pridružila še del Koroške, ki je prišel v Jugoslavijo, ter Prekmurje. 

Vendar sem kmalu spoznal, da je načrt pretirano ambiciozen, in da bo potrebno uvesti 

prostorsko omejitev. Pri sestavi vzorca na tako široki podlagi sem namreč naletel na številne 

metodološke težave. Prvi problem je bila dostopnost arhivskega gradiva, predvsem trgovskih 

registrov v katera so se vpisovale podjetja. V Zgodovinskem arhivu Ljubljana so dostopni le 

registri ljubljanskega Okrožnega trgovskega sodišča, ki je pokrivalo ozemlje Gorenjske in 

Notranjske. Dolenjsko je zajemalo Okrožno trgovsko sodišče v Novem mestu, čigar originalni 

vpisniki se sicer danes nahajajo v novomeški enoti Zgodovinskega arhiva Ljubljana, vendar 

so kopije dostopne v fondu ljubljanske Trgovske in obrtne zbornice. Upoštevaje dostopnost 

arhivskega gradiva se je potemtakem kot najracionalnejša izbira izkazala omejitev zgolj na 

ozemlje dežele Kranjske. Drugi razlog, ki seje pridružil prvemu (dostopnosti gradiva), je bila 

želja po čim globlji in temeljiti raziskavi na Slovenskem delujočega podjetništva. Moj namen 

torej ni bil širjenje vzorca po površini, kar bi za posledico sicer imelo, da bi bila v njem 

zastopana podjetja in podjetniki večje ozemeljske kvadrature, a bi po mojem mnenju pri tem 

trpela globina vzorca. Da se izrazim malce drugače: na račun večjega ozemlja iz katerega bi 

se nabirala industrijska podjetja, bi bila zapostavljena predvsem poglobljenost vzorca, saj bi 

bila vanj vključena pretežno večja podjetja in podjetniki o katerih je že bilo kaj napisanega, 

kar bi, zvezano z zgoraj omenjeno težjo in časovno neracionalno dostopnostjo temeljnih

proizvajajo proizvode na zalogo ali v večjem obsegu po naročilu.« Druga definicija je bila objavljena leta 1934 v 
sedmem členu dopolnitev in sprememb Zakona o neposrednih davkih: »Industrijska podjetja so ona, ki 
predelujejo surovine ali polfabrikate s stroji redno za založišče, toda manj po naročilih in ki uporabljajo človeško 
delovno moč največ za upravljanje in nadziranje strojev.« ARS, AS 448, fase. 238, 1922-1941.
4 Vsa ta območja je mogoče uvrstiti v kategorijo »na Slovenskem«, ki bo natančneje opredeljena v tretjem 
sklopu, v poglavju o prostorski mobilnosti podjetnikov.
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arhivskih virov, pomenilo površno zastopanost industrialcev iz ne-kranjskega gospodarskega 

prostora. Tako me je želja po vzorcu, ki bi segel čim globlje čez vse plasti slovenskega 

podjetništva, pripeljala do sklepa, da sem raziskavo prostorsko omejil le na ozemlje dežele 

Kranjske.

Vse to gostobesedno pojasnjevanje odločitve za prostorsko omejitev na ozemlje dežele 

Kranjske je sedaj potrebno dopolniti z osnovnimi pojasnili, kaj pod pojmom Kranjska sploh 

mislim. Zgodovinar Bogo Grafenauer je Kranjsko v članku za Enciklopedijo Slovenije 

opredelil takole: »Na slovenskem narodnostnem ozemlju od 15. stoletja osrednja zgodovinska 

dežela, edina povsem slovenska (zato včasih izraz Kranjec kot drugo ime za Slovenec).«5 

Bralce ne mislim utrujati z zgodovino teritorialnih sprememb, ki jih je doživela dežela6 

Kranjska v svojem tisočletnem predkapitalističnem razvoju. Zadostuje zgolj podatek, da seje 

njeno ozemlje dokončno ustalilo v začetku 19. stoletja. Kranjsko so tedaj sestavljale tri 

temeljne pokrajine: Gorenjska, Dolenjska in Notranjska.7 8 Dežela Kranjska je nato kot 

posebno upravno telo obstajala do leta 1918, dokler je ni četrtega novembra tega leta Narodna 

vlada za Slovenijo ukinila. Kljub navedenim spremembam sem se tudi za čas med svetovnima 

vojnama držal ozemlja bivše dežele Kranjske, ki seje znašlo v okviru prve Jugoslavije.

V zvezi z izbiro dežele kot podlage za raziskovanje industrije ni mogoče brez besed 

mimo protislovnosti in nekompatibilnosti obeh pojmov. Kajti, če je dežela po eni strani že v 

19. stoletju predstavljala ostanek »zaplankanosti« starega fevdalnega sveta, je bila industrija 

simbol nove meščanske dobe, dobe, ki je težila k temu, da celoten svet postane ena sama 

globalna vas. Industrija je bila torej tista nova sila, ki naj bi premagovala lokalne meje in 

ozemlja združevala v skupna narodna gospodarstva, ta pa v skupno svetovno gospodarsko 

skupnost. Navsezadnje je tudi v Sloveniji meščanstvo nasprotovalo z deželnimi mejami 

pogojeni razkosanosti slovenskega naroda in s programom Zedinjena Slovenija zahtevalo 

oblikovanje enotnega nacionalnega prostora v okviru Habsburške monarhije. Povedano od 

avtorja terja, da pojasni, zakaj si je potemtakem kljub napisanemu, pri preučevanju industrije

5 Enciklopedija Slovenije (dalje ES), knjiga 5, Ljubljana 1991, str. 389.
6 Za trenutek se je potrebno pomuditi ob pojmu dežela in njegovem pomenu. Sergej Vilfan pojem in nastanek 
dežele opredeljuje takole: »Dežela, ozemeljska organizacijska enota (...). V ožjem pomenu besede so dežele na 
Slovenskem nastajale okrog 13. stoletja s tem, da so nekateri visoki fevdalci, ki so bili dotlej na svojih 
teritorialnih zemljiških gospostvih nosilci partikularnih prizadevanj, pridobili ozemlja drugih gospodov in hkrati 
uveljavljali nad dotlej nesvobodnim nižjim plemstvom namesto oblasti na temelju osebne odvisnosti novo oblast 
na temelju ozemeljske pripadnosti. Tako nastalo ozemlje se je imenovalo dežela, njegov gospodar pa deželni 
knez ali deželni gospod.« ES, knjiga 2, Ljubljana 1988, str. 246. Jedrnato zgodovino dežele od pradavnine do 
začetka 20. stoletja prinaša Fran Orožen, Vojvodina Kranjska. Zgodovinski opis, Ljubljana 1902.
7 ES, knjiga 5, Ljubljana 1991, str. 389. Več o upravni razdelitvi Kranjske na okraje in okrožja v poglavju o 
prostorski razporeditvi v vzorec zajetih podjetij.
8 ES, knjiga 2, Ljubljana 1988, str. 247.
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izbral ravno prostorski okvir historične dežele. Večino razlogov sem podrobneje navedel že 

zgoraj. Tu bom omenil le še okoliščino, da je dežela v Habsburški monarhiji še po revoluciji 

leta 1848 predstavljala temelj širše upravno-teritorialne razdelitve države inje to ostala vse do 

njenega razpada leta 1918. Tako je že sam teritorialni ustroj države, ki je imel za posledico 

razpršenost arhivskega gradiva nanašajočega se na s slovenskim življem naseljena območja v 

19. stoletju, pogojil omejitev na eno deželo. Ob tem bi se rad navezal še na prej omenjeno 

inherentno naravo industrijske produkcije, daje namreč v svojem bistvu presegala meje, kijih 

je zakoličil fevdalizem. To gotovo drži, toda obenem mi je ravno osredotočenje na raven 

dežele omogočilo, da sem v raziskavo zajel široko pahljačo raznovrstnih podjetij in 

podjetnikov, ki so delovali na različnih tržnih nivojih: lokalnem, deželnem, državnem in 

mednarodnem. Omejitev na manjši geografski prostor je torej omogočila večjo raznolikost 

vzorca.

Potrebno je zapisati še nekaj stavkov o tem, na katere podatke oziroma spremenljivke 

sem bil pri posameznem v vzorec uvrščenem industrijskem podjetju pozoren. Zanimalo meje 

ime podjetja, industrijska stroka v kateri je delovalo, kraj v katerem je imelo sedež, njegova 

formalna organizacijska oblika ter čas vpisa v trgovski register oziroma, v primeru da podjetje 

ni bilo registrirano, čas njegove ustanovitve. Pri razvrstitvi industrijskih dejavnosti v 

kategorije strok sem se naslonil na razdelitev iz konca tridesetih let 20. stoletja.9 Kjer se mije 

to zdelo potrebno sem nekatere od njih zaradi večje preglednosti z združevanjem tedanji 

statistiki poznanih kategorij, oblikoval v preprostejšo in jasnejšo razdelitev industrijske 

dejavnosti. Na tak način sem prišel do naslednjih 11 kategorij: 1. gradbena industrija,10 2. 

grafična industrija,11 3. kemična industrija,12 4. kovinska industrija,13 5. lesna industrija,14 6. 

papirna industrija,15 7. razna industrija, 8. rudarska industrija, 9. tekstilna,16 10. usnjarska17 in 

11. živilska.18

Poglavitni vir za oblikovanje vzorca podjetij so predstavljali že večkrat omenjeni 

registri pri trgovskih sodiščih, za Kranjsko sta v poštev prišli predvsem oni v Ljubljani in

9 Mirko Novak, Razmestitev industrije v Sloveniji. V: Geografski vestnik, letnik 15, št. 1-4, 1939, str. 93 (dalje 
Novak, Razmestitev industrije).
10 Sestavljena iz naslednjih statističnih kategorij: 1. Obdelava kamna, apnenice in cementna industrija, 2. 
opekarska in keramična industrija ter 3. stavbinska industrija.
11 Šlo je predvsem za tiskarne.
12 Sestavljena iz naslednjih statističnih kategorij: 1. kemična industrija in 2. predelava gumija.
13 Zajete so bile železarne, strojne tovarne, tovarne za izdelavo kovinskega orodja in drugih železnih izdelkov.
14 Upošteval sem večja žagarska podjetja, predvsem pa tovarniške obrate uporabljajoče les kot glavno surovino.
15 Podjetja za izdelovanje papirja, lepenke, kartona, papirne embalaže itd.
16 Sestavljena iz naslednjih statističnih kategorij: 1. tekstilna industrija in 2. oblačilna industrija.
17 Sestavljena iz naslednjih statističnih kategorij: 1. usnjarska industrija in 2. čevljarska industrija.
18 Sestavljena iz naslednjih statističnih kategorij: 1. mlinska industrija, 2. industrija hranil in 3. industrija pijač.
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Novem mestu. Vendar so registri bolj primerni za zbiranje osnovnih podatkov o podjetnikih, 

ki so v firmah delovali in nudijo zgolj evidenco delujočih podjetij, ne odgovarjajo pa na 

vprašanje ali je neka firma ustrezala kriteriju za uvrstitev v industrijo. Za odgovor na to 

vprašanje je bilo potrebno poseči po drugih virih. Te je mogoče glede na čas nastanka 

razdeliti na one pred in po letu 1918. Glede prve skupine so mi bili pri izvajanju selekcije v 

veliko pomoč zlasti: 1. tiskana poročila Trgovske in obrtne zbornice za Kranjsko, 2. 

dokumenti v arhivu omenjene zbornice in 3. letopis Compass za leto 1906. Po letu 1918 je v 

poštev prihajalo predvsem arhivsko gradivo, zlasti industrijske ankete v izvedbi Zbornice za 

trgovino, obrt in industrijo (dalje Zbornica za TOI), ki se jih je v medvojnem času zvrstilo kar 

nekaj. Posebno omembo si zaslužita predvsem dve industrijski anketi, in sicer prva iz leta 

1919 in druga iz konca tridesetih let. Obe obilujeta s koristnimi podatki, saj je bilo v obeh 

posamezno podjetje deležno lastne kartoteke, pri čemer velja poudariti, da so bili anketni listi 

iz konca tridesetih let že zelo izčrpni.

2. Reprezentativnost vzorca podjetij glede na njegovo strukturo 

po industrijskih strokah

Že zgoraj sem omenil več ravni reprezentativnosti, ki bi jih moral vzorec doseči, da bi 

ustrezal kriterijem znanstvenega preučevanja zgodovine. V tem poglavju se bom sprva na 

kratko pomudil le pri reprezentativnosti vzorca glede na strukturo industrijskih podjetij na 

Kranjskem oziroma na Slovenskem. O prostorski, časovni ter formalni organizacijski 

reprezentativnosti izbranih podjetij bo več govora v naslednjem poglavju, kjer bodo 

predstavljene temeljne značilnosti vzorca. Reprezentativnost strukture industrijskih podjetij v 

vzorcu po strokah delno pomeni tudi reprezentativnost v celotni gospodarski strukturi nekega 

področja. Zakaj le delno? Zato, ker bi bilo potrebno za ugotovitev katera industrijska veja je v 

nekem prostoru dominantna, v raziskavo pritegniti še vsaj dva dejavnika: število zaposlenih in 

število pogonskih sil v določeni industrijski stroki. Vendar s tema podatkoma nisem 

razpolagal, zato sem kot kriterij vzel le strukturo podjetij po industrijskih panogah. 

Reprezentativnosti vzorca v celotni strukturi industrijskih podjetij sem toliko pozornosti 

namenil zlasti zaradi obstoja zbirk podatkov, ki omogočajo primerjavo podatkov na različnih 

časovnih točkah. Te zbirke podatkov o industrijskih podjetjih, ki sem jih določil za nekakšne 

kontrolne skupine, so v treh od štirih primerov plod mojega izračuna nastalega na podlagi 

tiskanih in arhivskih virov, le ena pa temelji na uradni sodobni statistiki. Na ta dejavnik
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pomanjkanja opiranja oziroma primerjave z uradno statistiko sem želel opozoriti, saj narava 

virov na podlagi katerih sem preračunaval strukturo podjetij po industrijskih strokah, pogojuje 

določeno nepopolnost in nereprezentativnost izračunov. Toda, kljub tovrstnim pomislekom 

menim, da se struktura kontrolnih vzorcev sklada s temeljnimi smernicami razvoja kranjske 

oziroma slovenske industrije v obravnavanem časovnem obdobju.

Metodološko sem se raziskovanja reprezentativnosti vzorca podjetij v celotni 

industrijski strukturi Kranjske lotil z vzpostavitvijo sistema štirih kontrolnih točk razporejenih 

na štirih točno določenih časovnih mestih. Cilj sistema kontrolnih točk je bil prikazati stanje 

kranjske oziroma slovenske industrije v posameznih zgodovinskih trenutkih. Določanje točk 

je temeljilo zlasti na naravi dostopnega gradiva in zato niso razporejene v pravilnih časovnih 

intervalih, vendar sem kljub temu mnenja, da predstavljajo kolikor toliko ustrezne časovne 

izreze. Kontrolne točke so razporejene takole: prva v letu 1870, druga v letu 1906, tretja v letu 

1919 in zadnja v letu 1938. Prve tri so strogo prostorsko omejene zgolj na Kranjsko oziroma 

bivšo Kranjsko, medtem ko zajema zadnja celotno slovensko ozemlje vključeno v Kraljevino 

Jugoslavijo. Prvi dve točki sta potemtakem še iz časa obstoja Habsburške monarhije, drugi 

dve pa iz prve Jugoslavije. Po tem kratkem uvodu je napočil čas, da se posvetim predstavitvi 

stanja, ki sem ga uspel ugotoviti za posamezna leta.

2.1 Leto 1870

Za to leto sem podatke črpal iz dvodelnega poročila ljubljanske Trgovinske in obrtne 

zbornice o gospodarskem stanju na Kranjskem v letu 1870. Poročilo je nastalo kot 

predpriprava na dunajsko svetovno razstavo leta 1873. Ne glede na ta praktični cilj je obsežna 

zbirka statističnih podatkov dragocen vir za raziskovanje stanja industrije. Z njeno pomočjo 

mi je uspelo v letu 1870 na Kranjskem našteti 30 industrijskih podjetij. Kranjska torej, kljub 

temu, daje predstavljalo obdobje od leta 1867 do 1873 v Habsburški monarhiji čas živahnega 

industrijskega snovanja in zlasti finančnega špekuliranja, ki se je končalo s polomom 

dunajske borze leta 1873,19 v tem obdobju ni doživela kakega hitrejšega industrijskega 

razvoja (čeprav postavlja grafikon ena v nadaljevanju to izjavo v malce drugačno luč). Vendar 

je potrebno poudariti, da seje, zlasti v primerjavi s predhodnimi desetletji število industrijskih 

obratov tako kvantitativno, kot tudi kvalitativno precej povečalo. Industrijska podjetja na 

Kranjskem so bila leta 1870 po strokah razdeljena takole.

19 Roman Sandgruber, Ökonomie und Politik. Österreichische Wirtschaftsgeschichte vom Mittelalter bis zur 
Gegenwart. Dunaj 1995, str. 245—251.
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Tabela 1: Industrijska podjetja na Kranjskem po industrijskih strokah leta 1870 °
Industrijska stroka Število podjetij Odstotek
Kovinska 10 33,4
Gradbena 5 16,7
Živilska 5 16,7
Kemična 3 10
Grafična 2 6,6
Papirna 2 6,6
Tekstilna 2 6,6
Rudarska 1 3,4
Skupaj 30 100

Izpostaviti je potrebno zlasti pomembnost tradicionalne kovinske industrije, ki je bila 

večinoma osredotočena na Gorenjskem (Sava, Tržič in Železniki), v dolenjskem Dvoru pri 

Žužemberku pa se je nahajalo veliko podjetje kovinske stroke v lasti plemiške rodbine 

Auersperg.20 21 Sploh je med podjetniki v kovinski industriji še ob koncu šestega desetletja 19. 

stoletja opaziti močno prisotnost plemiških veleposestnikov,22 vendar je bil ravno ta čas v 

podjetniškem smislu prelomen za nadaljnji razvoj kovinske industrije. V Ljubljani so namreč 

slovenski grosisti, kot jih je poimenoval Jože Šorn,23 že ustanovili delniško družbo Kranjska 

industrijska družba (dalje KID), ki je imela tedaj kapital investiran še v industrijski mlin, a je 

zelo kmalu posegla tudi v kovinsko industrijo, s čimer je bilo konec udeležbe plemstva v tej 

veji industrije, v kateri je tedaj napočila nova doba meščanskih podjetnikov. KID ni le 

končala plemiške udeležbe v kovinski industriji, temveč je prispevala tudi k njeni 

koncentraciji. Konec je bilo številnih manjših fužin. Gorenjska železarska produkcija se je 

osredotočila v rokah ene velike delniške družbe.24 Primerjava relativnih številk v tabeli ena s 

strukturo industrijskih strok podjetij v vzorcu (glej tabelo šest), opozori zlasti na izredno 

majhno absolutno in relativno število tekstilnih podjetij delujočih leta 1870.

20 Izračunano s pomočjo Statističnega poročila Trgovsko-obrtnijske zbornice v Ljubljani o trgovini, obrtniji in 
prometu na Kranjskem leta 1870, Ljubljana 1872, prvi in drugi del.
21 Železarni v Dvoru je posvečena monografija Matije Žargija, Železarna na Dvoru ob Krki 1795-1891, Novo 
mesto 2000 (dalje Žargi, Železarna na Dvoru).
22 Npr. Auerspergi, Zoisi v Javorniku, knez Sulkowsky v Tržiču.
23 Jože Šorn, Obdobje grosističnih tvrdk (1820-1870). V: Kronika, letnik 12, št. 1, 1964, str. 32.
24 Ivan Mohorič, Dva tisoč let železarstva na Gorenjskem, knjiga 1, Ljubljana 1969, str. 228.
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2.2 Leto 1906

Naslednjo kontrolno točko predstavlja leto za katerega sem podatke o industriji na 

Kranjskem črpal iz anketnih listov, ki jih je Trgovska in obrtna zbornica v Ljubljani 

razposlala na naslove kranjskih industrijskih podjetij. Zbrani rezultati so bili nato kot kratke 

informativne predstavitve industrijskih podjetij objavljeni v letopisu Compass za leto 1906, ki 

je prinašal pregled industrije po deželah. Pomembno je, da sta bili med kategorijami podatkov 

po katerih so anketni listi spraševali, tudi število zaposlenih in konjskih moči. Za to dobo že 

obstajajo statistične raziskave v zvezi z ekonomsko konjunkturo. Tovrstni izračun je konec 

tridesetih let 20. stoletja na podlagi nihanja delavskega zavarovanja za obdobje med letoma 

1894 in 1914 napravil Ivo Lah.25 Iz tabele gibanja delavstva na ozemlju dežele Kranjske je 

mogoče razbrati, da je čas največje gospodarske konjunkture v omenjenem dvajsetletnem 

obdobju, padel ravno med leti 1901 in 1905, z vrhuncem leta 1905.26 * * * * * * 33 Leto 1906 se torej zdi, 

če je verjeti v pravilnost Lahovih izračunov, precej ustrezna kontrolna točka postavljena tik na 

konec dobe industrijskega razmaha. Industrijskih podjetij na Kranjskem sem uspel v letu 1906 

identificirati 63, ki so bila po strokah razdeljena takole.

25 Filip Uratnik, Ivo Lah, Aktualni problemi iz socialne politike in gospodarstva, Ljubljana/Maribor 1934, tabela 
1 v nepaginiranem dodatku.
26 Lahovi podatki so v nasprotju z onimi Emila Brezigarja, ki je na podlagi izračuna porabe železa v avstrijski
polovici monarhije, čas med letoma 1901 in 1904 opredelil kot fazo gospodarske depresije. Emil Brezigar, Die
wirtschaftliche Konjunktur- und Depressionswellen in Österreich seit dem Jahre 1896. V: Zeitschrift für
Volkswirtschaft, Sozialpolitik und Verwaltung, št. 23, 1914, str. 2-3 (dalje Brezigar, Die wirtschaftliche
Konjunktur- und Depressionswellen). Morda je pojasnilo iskati v tem, da so se delavci na Kranjskem v tem času
zaposlovali v industrijskih panogah (zlasti lesni in živilski), ki so bile razmeroma neodvisne od porabe železa in
jih depresija ni huje prizadela?
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Tabela 2: Industrijska podjetja po strokah leta 190627
Stroka Število podjetij Odstotek
Lesna 20 31,7
Gradbena 10 15,9
Živilska 7 11,1
Kovinska 6 9,5
Grafična 4 6,3
Papirna 4 6,3
Tekstilna 4 6,3
Usnjarska 4 6,3
Rudarska 2 3,2
Kemična 1 1,7
Razno27 28 29 1 1,7
Skupaj 63 100

Primerjava s prejšnjo tabelo pokaže, da seje število industrijskih podjetij od leta 1870 

do leta 1906 povečalo za 33, tj. kar za 110 odstotkov. To nakazuje na razvoj kranjske 

industrije v 36 letih, ki so pretekla od leta 1870. Opazne so občutne spremembe pri 

številčnosti podjetij različnih industrijskih strok. Iz primerjave tabel ena in dva je razbrati, da 

je kovinsko v začetku 20. stoletja po zastopanosti zamenjala lesna industrija. Prisotnost 

podjetij gradbene industrije je bila leta 1906 relativno na enakem nivoju kot leta 1870, a je 

zraslo absolutno število podjetij. Tri in pol desetletja pretekla od leta 1870 do leta 1906 so 

najbolj ugodno vplivala na razvoj lesne industrije, pri čemer je pri številnih podjetjih opaziti, 

da so bila postavljena na raznih veleposestvih z namenom izkoriščanja trenutnega ugodnega 

ekonomskega stanja.30 * * * 34 Pri kovinski industriji je lepo opazen upad števila podjetij in

27 Preračunano po anketnih listih namenjenih za objavo v letopisu Compass, ki se nahajajo v ARS, AS 448, fase. 
151,podfasc. 1905-1907.
28 Preseneča, da seje med arhivskim gradivom znašel le en anketni list, ki gaje izpolnilo podjetje ukvarjajoče se 
s proizvodnjo slamnikov, saj je ta industrijska veja v drugi polovici 19. stoletja v okolici Domžal in Mengša 
doživela močan razvoj. Več o tem: Miroslav Stiplovšek, Propad slamnikarske industrije in razvoj novih 
industrijskih panog na domžalskem območju 1918-1941. V: Zgodovinski časopis, letnik 47, št. 3, 1993, str. 
425-427 (dalje Stiplovšek, Propad).
29 Toussaint Hočevar v svojem sintetičnem pregledu razvoja slovenskega gospodarstva navaja, da so v letih od 
1852 do 1912, na Slovenskem (brez Primorske, Prekmurja in Koroške) glede števila podjetij in števila 
zaposlenih delavcev največji razvoj doživele naslednje panoge: »Rudarstvo in kovinska industrija skupaj sta 
obdržali položaj najmočnejših industrijskih panog. Sledila jima je lesna industrija, ki je doživela najhitrejši 
razvoj. Splošno ekonomsko rastje spremljal razvoj gradbene industrije (...).« V lesni industriji je bilo leta 1852 
dejavno eno podjetje, leta 1912 pa že 134. Navedeni trendi se ujemajo z mojim izračunom. Hočevar tudi navaja, 
daje število podjetij kovinske stroke med letoma 1852 in 1912 upadlo, kar potrjuje domnevo o koncentraciji te 
stroke v rokah nekaj večjih podjetij. Toussaint Hočevar, The Structure of the Slovenian Economy 1848-1963, 
New York 1965, str. 44-45 (dalje Hočevar, The Structure).
30 David F. Good je, pišoč o industrijskem razvoju Cislajtanije ob koncu 19. stoletja, lesno označil za na
Kranjskem hitro rastočo industrijo. David F. Good, The Economic Rise of the Habsburg Empire 1750-1914,
Berkley/Los Angeles/London 1984, str. 135 (dalje Good, The Economic Rise). Izvoz lesa je imel od začetka 20.
stoletja zelo pomembno vlogo v gospodarstvu Avstro-Ogrske, kar je vplivalo na razmah te industrijske veje na 
celotnem območju države. Herbert Matis, Karl Bachinger, Österreichs industrielle Entwicklung. V: Die 
Habsburgennonarchie 1848-1918, Die wirtschaftliche Entwicklung, knjiga 1, Dunaj 1973, str. 189 (dalje Matis, 
Bachinger, Österreichs industrielle Entwicklung).
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koncentracija industrije pri nekaj podjetjih, zlasti KID. Skoraj popolnoma je izginil stari, 

manjši, fužinarski obrat v lasti posameznika ali družine. Poleg KID so primat v kovinski 

stroki prevzela v Ljubljani ustanovljena moderna industrijska podjetja v lasti Samasse, 

Tönniesa in Žabkarja. Opazna je stagnacija števila industrijskih podjetij v nekaterih strokah v 

katerih seje relativni delež podjetij, kljub manjšim spremembam absolutnih številk, obdržal 

na enaki relativni ravni kot leta 1870. To velja za grafično, papirno, rudarsko31 in tekstilno 

industrijo. Predvsem pri slednji bi rad izpostavil, daje, kljub manjšemu porastu absolutnega 

števila podjetij, glede na razmerje do skupnega števila vseh industrijskih firm na Kranjskem, 

zavzemala enak položaj kot pred skoraj štirimi desetletji, kar kaže na močno zaostajanje 

Kranjske za centri tekstilne industrije v monarhiji, ki so se leta 1910 nahajali predvsem na 

Češkem, Moravskem in Voralbergu/* 2 Pri kemični in živilski stroki je v relativnih številkah 

opazno celo nazadovanje. Za zaključek je potrebno poudariti pojav nove industrijske stroke, 

usnjarske industrije, pri kateri je do preobrazbe iz obrti v industrijo na Kranjskem prišlo 

enkrat v devetdesetih letih 19. stoletja.33 * 35 Kot center te nove industrijske veje seje izoblikoval 

Tržič.

2.3 Leto 1919

Leto 1919 predstavlja napram letu 1906 kljub manjšemu časovnemu intervalu veliko 

bolj dramatično spremembo, kot leto 1906 napram letu 1870, kajti leta 1919 oziroma že leto 

prej se je začelo tisto prelomno obdobje, ki je pripeljalo do velikega razmaha slovenske 

industrije v naslednjih dvajsetih letih. Če se je za časa Habsburške monarhije industrija na 

slovenskem ozemlju razvijala počasi, je po koncu prve svetovne vojne prišlo do prave 

»industrijske revolucije«, ki sojo omogočale predvsem spremenjene geopolitične razmere v 

katerih so se slovenske dežele nenadoma znašle. Tu imam seveda v mislih vključitev 

slovenskega ozemlja v prvo jugoslovansko državo. Tako je slovensko ozemlje, ki je v 

Habsburški monarhiji veljalo za srednje oziroma povprečno razvito, z vstopom v novo, 

izrazito agrarno državno tvorbo, čez noč postalo industrijsko najnaprednejši del nove države,

■' Izostanek novih podjetij v rudarstvu je razumljiv, če se upošteva skoraj monopolni položaj Trboveljske 
premogokopne družbe, kije delovala na slovenskem Štajerskem.
32 Matis, Bachinger, Österreichs industrielle Entwicklung, str. 231-232.

Mitja Sunčič, Podjetništvo na področju usnjarske industrije v medvojnem obdobju. V: Miran Aplinc (ur.),
Usnjarstvo na Slovenskem, zbornik referatov, Šoštanj 2009, str. 116-11 (dalje Sunčič, Podjetništvo). Tudi v 
industrijsko bolj razvitih predelih Habsburške monarhije je bilo usnjarstvo ena od obrtnih vej, kije preobrazbo v 
industrijo doživela razmeroma pozno - v večjem obsegu šele v drugi polovici 60. let. 19. stoletja. Matis, 
Bachinger, Österreichs industrielle Entwicklung, str. 193.
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v kateri je razvoj industrije spodbujal tudi velik in šele oblikujoč se potrošniški trg.34 Obrobni 

in ne pretirano pomembni položaj slovenske industrije v Habsburški monarhiji je leta 1922 

zelo posrečeno opisal zagrebški gospodarstvenik Joso Lakatoš z besedami, da se je slovensko 

gospodarstvo »tako rekoč izgubljalo v morju ostalih številnih avstrijskih pokrajin«.35 Prevrat 

na političnem področju je imel za posledico tudi prevrat na ekonomskem področju. V 

precejšnji meri so nadaljnji razvoj slovenske industrije oblikovala načela, ki jih je leta 1918 

izoblikoval gospodarski strokovnjak Milko Brezigar, a te strukturne spremembe slovenske 

industrije bodo vidne šele v tabeli za kontrolno leto 1938. Tik po prvi svetovni vojni, ki je 

svet v marsikaterem in ne le ekonomskem pogledu obrnila na glavo, je bilo stanje glede 

števila in strukture industrijskih podjetij v tedaj že bivši deželi Kranjski še precej podobno 

onemu izpred 13 let.

Zbiranje podatkov o industrijskih podjetjih, ki gaje leta 1919 izvedla Zbornica za TO1 

na celotnem slovenskem ozemlju, vključenem v Jugoslavijo (torej poleg bivše Kranjske še na 

ozemlju slovenske Štajerskem ter delu slovenske Koroške),36 37 je bil verjetno posledica 

teritorialne razširitve pristojnosti ljubljanske Trgovske in obrtne zbornice na celotno 

slovensko ozemlje. Iz rezultatov je razbrati, da svetovna vojna ni v večji meri spremenila 

števila industrijskih podjetij na Kranjskem, čeprav jih je bilo leta 1919 59, leta 1906 pa 63. 

Tudi struktura podjetij po strokah ni doživela večjih sprememb. Prvo mesto po številčnosti so 

še naprej zasedala podjetja lesne stroke, čeprav je v primerjavi z letom 1906 upadlo njihovo 

absolutno in relativno število. Ob tem je potrebno zapisati še nekaj stavkov v zvezi z v tem 

času najštevilčnejšo industrijsko panogo na Kranjskem. Pred prvo svetovno vojno je znašala 

vrednost vse letne industrijske in obrtne produkcije 235 milijonov kron. K tej vsoti sta lesna 

obrt in industrija prispevali 104 milijone kron, torej kar 44,2 odstotka. Z navedbo tega 

podatka šele postane razumljiv izjemni pomen lesne produkcije v slovenskem gospodarstvu. 

Pri tem je šlo predvsem za žagarsko obrt in malo obdelani les je igral tudi zelo pomembno 

vlogo pri slovenskem izvozu (50 milijonov kron ali 41,6 odstotka od 120 milijonov kron

skupnega izvoza). Iz drugih delov Habsburške monarhije so se na slovensko ozemlje uvažali
37industrijski in obrtni gotovi izdelki, zlasti tekstilni.

34 O tem več: Žarko Lazarevič, Slovenska gospodarska prilagajanja v dvajsetem stoletju. Iz agrarne družbe v 
industrijsko. V: Borec, letnik 46, št. 529/531, 1994, zlasti str. 358-362, in isti, Na južnih obzorjih. Gospodarska 
izkušnja Slovencev v prvi jugoslovanski državi. V: Nova revija, letnik 14, št. 156/157, 1995, str. 189-208.
35 Joso Lakatoš, Industrija Slovenije, Zagreb 1922, str. 3.
36 V dokumentu manjka popis industrije Primorske in dela Notranjske, ki ga je okupirala italijanska vojska ter 
popis industrije v Prekmurju, ki pa je bilo izrazito agrarnega značaja.
37 Milko Brezigar, Osnutek slovenskega narodnega gospodarstva, Celje 1918, str. 20 (dalje Brezigar, Osnutek).
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Tabela 3: Podjetja po strokah leta 191938--------------------------- V-------------------
Industrijska stroka Število podjetij Odstotek
Lesna 13 22
Razno 9 15,2
Kemična 6 10,2
Kovinska 6 10,2
Usnjarska 6 10,2
Živilska 5 8,4
Gradbena 4 6,8
Papirna 4 6,8
Grafična 2 3,4
Rudarska 2 3,4
Tekstilna 2 3,4
Skupaj 59 100

Najopaznejše je povečanje števila industrijskih podjetij v kategoriji »Razno«. Tuje šlo 

predvsem za podjetja slamnikarske stroke na območju Domžal in Mengša. Čeprav se je 

slamnikarstvo pričelo industrializirati že konec 19. stoletja, in je bila ta stroka verjetno v 

arhivskih dokumentih iz katerih sem črpal podatke o stanju kranjske industrije leta 1906 

premalo zastopana, je kljub temu mogoče čas njenega največjega razmaha umestiti v obdobje 

med letomal906 in 1914,38 39 kajti povojni čas slamnikarski industriji ni bil naklonjen in od leta 

1919 naprej je le še nazadovala.40 Tako je mogoče slamnikarsko industrijo opredeliti kot 

stroko z izrazito prehodnim značajem. Nekaj desetletij je uspevala v točno določenih 

okoliščinah in na točno določenem prostoru, ko pa so se omenjene okoliščine spremenile, je 

propadla tudi sama industrijska stroka in zamenjale so jo druge panoge industrijske 

proizvodnje.

V primerjavi z letom 1906 naj izpostavim predvsem absolutno in relativno povečanje 

podjetij kemične in usnjarske industrije, medtem ko seje število podjetij gradbene, tekstilne, 

grafične in gradbene zmanjšalo. Podjetja v drugih strokah (kovinska, papirna) so bila enako 

številčna kot pred 13 leti. V prvo Jugoslavijo so torej industrijska podjetja na Kranjskem 

vstopila s precej podobno strukturo kot so jo imela pred prvo svetovno vojno. Zlasti je 

potrebno izpostaviti številčno prevlado podjetij lesne in slamnikarske stroke, ter zelo obrobni 

položaj tekstilne industrije. V dveh desetletjih, ki sta sledili, seje ta slika precej spremenila.

38 Izračunano na podlagi dokumentov v ARS, AS 448, fase. 311/3.
39 »Z začetkom prve svetovne vojne seje končalo obdobje razcveta slamnikarske industrije.« Stiplovšek, Propad, 
str. 427.
40 »Nastanek jugoslovanske države je pomenil za slamnikarsko industrijo začetek njenega propadanja, ki je bilo 
sklenjeno v veliki gospodarski krizi v začetku tridesetih let. Z razpadom Avstro-Ogrske je ta industrijska panoga 
izgubila velik trg in zveze s svojimi podružnicami.« Prav tam, str. 427.
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2.4 Leto 1938

Tabela štiri, ki predstavlja stanje industrijskih podjetij konec tridesetih let, se od 

prejšnjih treh tabel razlikuje predvsem v tem, da zajema celotno slovensko ozemlje v 

Kraljevini Jugoslaviji in ni omejena zgolj na ozemlje bivše dežele Kranjske. Menim, da ta 

sprememba pri presoji razvoja splošnih trendov v poprevratni slovenski industriji ni tako zelo 

pomembna. Bolj sicer vpliva na oceno o primernosti vzorca podjetij, vendar si je glede tega 

mogoče pomagati z nekaterimi izračuni. V veliko pomoč so konec 30. let 20. stoletja v 

razpravi Razmestitev industrije v Sloveniji objavljeni podatki, nudeči možnost izračuna števila 

industrijskih podjetij z več kot 20 zaposlenimi v mestih bivše dežele Kranjske, ki so štela več 

kot 1000 industrijskih delavcev. Tovrstni izračun da podatek, daje v mestih Ljubljana, Kranj, 

Jesenice, Tržič in Kamnik konec tridesetih let delovalo 180 industrijskih podjetij.41 K temu 

številu je potrebno prišteti še podjetja, ki so imela sedež v manjših krajih in na podeželju, tako 

da bi verjetno število vseh tovrstnih podjetjih na bivšem Kranjskem, če uporabim samovoljno 

hipotezo o 50:50 razporeditvi industrijskih podjetij med Kranjsko ter ostalimi deli Slovenije, 

znašalo približno 247. Ta številka odstopa od števila podjetij zajetih v vzorec pričujoče 

raziskave za manj kot 100 podjetij.

Število vseh industrijskih podjetij z nad 20 zaposlenimi na celotnem slovenskem 

ozemlju vključenem v Kraljevino Jugoslavijo je bilo konec tridesetih let 502. Pri oblikovanju 

kategorij industrijskih panog sem se držal lastne metode za katero je bilo značilno 

združevanjem različnih strok, ki jih je poznala tedanja jugoslovanska industrijska statistika 

(glej Uvod v ta del). Izračun je glede razporeditve industrijskih podjetij po strokah konec 

tridesetih let pokazal naslednje rezultate.

41 Novak, Razmestitev industrije, str. 96. Izračun za štajerska mesta Maribor, Celje in Hrastnik da rezultat 125 
podjetij z več kot 20 zaposlenimi. V mestih z nad 1000 delavcev seje nahajalo 305 ali 61,7 odstotka od skupaj 
494 industrijskih podjetij z več kot 20 zaposlenimi na celotnem ozemlju Dravske banovine.
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Tabela 4: Industrijska podjetja z nad 20 zaposlenimi, ki so se leta 1938 nahajala na ozemlju 
Dravske banovine42
Stroka Število podjetij Odstotek
Gradbena 180 35,8
Tekstilna 108 21,5
Kovinska 58 11,5
Usnjarska 39 7,8
Lesna 28 5,6
Kemična 27 5,4
Živilska 23 4,6
Grafična 17 3,4
Papirna 14 2,8
Razno 8 L6
Skupaj 502 100

V primerjavi s tabelo iz leta 1919 izstopa predvsem izredno povečanje absolutnega 

števila podjetij v nekaterih strokah. Po povečanju števila podjetij izstopajo predvsem 

gradbena, tekstilna, kovinska in usnjarska stroka. V drugih industrijskih vejah (zlasti ob 

domnevi, da je na bivšem Kranjskem delovala polovica v tabeli navedenih podjetij), 

napredovanje v številu podjetij ni tako opazno. Zlasti je zaznavna precejšnja stagnacija lesne 

industrije. Pri tem je potrebno poudariti, daje to industrijsko panogo, ki je bila zelo navezana 

na izvoz, močno prizadela velika svetovna gospodarska kriza.43 Iz strukture industrijskih 

podjetij konec tridesetih let je mogoče razbrati, daje slovensko podjetništvo po letu 1919 

pričelo investirati v druge industrijske stroke kot za časa Habsburške monarhije. K tej 

strukturni spremembi industrije je prispevalo več dejavnikov, ki sem jih že omenil. Naj 

zadostuje omemba, da so pri tem veliko vlogo igrale geopolitične spremembe, ki jih je 

prineslo povojno obdobje. Poglavitni sta bili seveda razpad Habsburške monarhije in nastanek 

prve jugoslovanske države. Naslednji pomemben dejavnik pri razvoju slovenske industrije v 

povojnem obdobju je pomenila tudi državna industrijska politika (zlasti zaščitne carine). 

Poleg teh dejavnikov so k hitri industrializaciji Slovenije prispevale tudi nekatere 

infrastrukturne prednosti, ki so manjkale drugim delom Jugoslavije: razvejana in razvita 

prometna infrastruktura (zlasti železniško omrežje), preskrbljenost z električno energijo ter 

kvalificirana delovna sila primerna za zaposlitev v industriji.44 Prejšnjo dopolnjuje naslednja 

tabela, ki prikazuje število zaposlenih v posameznih industrijskih strokah.

42 Izračunano po Novak, Razmestitev industrije, str. 93.
43 Ivo Lah, Razvoj zaposlenosti v Sloveniji po svetovni vojni. V: Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939, 
str. 403-404 (dalje Lah, Razvoj zaposlenosti).
44 Hočevar, The Structure, str. 121-133 in Lazarevič, Na južnih obzorjih, str. 190.
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Tabela 5: Odstotek zaposlenih v Dravski banovini glede na industrijske panoge leta 193847

Industrijska stroka

Odstotek od skupnega števila 
v industriji zaposlenih 

delavcev
Tekstilna 31
Gradbena 21,7
Kovinska 20,3
Usnjarska 5,7
Kemična 4,8
Lesna 4,5
Papirna 3,1
Živilska 3,1
Grafična 1,9
Razno 0,8
Skupaj 96,946

Tabela pet je zanimiva predvsem zato, ker navaja še en kriterij, ki poleg števila 

podjetij priča o pomembnosti posameznih industrijskih panog. Večjih odstopanj v primerjavi 

s tabelo štiri ni opaziti. Najpomembnejše je to, daje gradbeno industrijo po številu zaposlenih 

na prvem mestu zamenjala tekstilna industrija, kar potrjuje izjemni pomen te panoge za 

slovensko industrijo v medvojnem obdobju. Pomen gradbene stroke je mogoče relativizirati z 

navedbo dejstva, da je le-ta predstavljala panogo, kjer se je število zaposlenih neprestano 

spreminjalo tako v zvezi z najmanjšimi konjunkturnimi gibanji celotnega gospodarstva, kot 

tudi v okviru ene sezone.47 Vse to še bolj poudari pomen tekstilne in kovinske stroke v 

slovenski industriji. Za prvo je mogoče reči, da predstavlja novo industrijo, za drugo pa daje 

pomembno vlogo igrala že od začetnih faz industrializacije.

2.5 Zaključek

Za konec poglavja o reprezentativnosti vzorca industrijskih podjetij glede na strukturo 

industrije v deželi Kranjski oziroma na slovenskem ozemlju v časovnem obdobju 1870-1938, 

sem sestavil spodnjo tabelo (tabela šest), ki vsebuje relativne številke o podjetjih posameznih 

industrijskih strok na posameznih kontrolnih točkah. Primerjava teh številk z onimi v vzorcu 

omogoča razmislek o njegovi reprezentativnosti.

45 Podatki izračunani po Novak, Razmestitev industrije, str. 93. Za industrijska panoge velja enaka kategorizacija 
kot v tabeli štiri.
46 Pri izračunu sem izpustil naslednje industrijska panoge: Steklarska industrija (2,2 odstotka zaposlenih) in 
tobačna industrija (0,9 zaposlenih). Če k 96,9 odstotka prištejemo 3,1 odstotek, dobimo 100 odstotkov.
47 Novak, Razmestitev industrije, str. 90. 40
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Tabela 6: Relativni delež podjetij po strokah skozi čas
Vzorec48 1870 1906 1919 1938

Tekstilna 19,3 6,6 6,3 3,4 21,5
Kovinska 12,8 33,4 9,5 10,2 11,5
Usnjarska 12,8 0 6,3 10,2 7,8
Gradbena 12,3 16,7 15,9 6,8 35,8
Lesna 10,3 0 31,7 22 5,6
Kemična 9 10 1,7 10,2 5,4
Živilska 8,3 16,7 11,1 8,4 4,6
Papirna 5,8 6,6 6,3 6,8 2,8
Razno 3,8 0 1,7 15,2 1,6
Grafična 3,8 6,6 6,3 3,4 3,4
Rudarstvo 1,9 3,4 3,2 3,4 X49
Skupaj 100 100 100 100 100

Na podlagi dobljenih rezultatov je mogoče zaključiti, da se vzorec glede tekstilne 

stroke opira predvsem na čas med svetovnima vojnama. Večina tekstilnih podjetij v vzorcu je 

torej nastala po letu 1918. Glede na delež tovrstnih podjetij konec tridesetih let je mogoče 

odstotek tekstilnih podjetij v vzorcu imeti za reprezentativen. Tudi podjetja kovinske 

industrije so v vzorcu primemo zastopana, le za zgodnjo dobo, ki jo raziskava zajema, tj. 

obdobje od sredine 19. stoletja do nekako leta 1870, ko se je kovinska industrija na 

Kranjskem skoncentrirala v rokah Kranjske industrijske družbe, je opazen razkorak v 

razmerju med odstotkom podjetij v vzorcu in deležem podjetij v letu 1870. Za podjetja 

usnjarske industrije je mogoče reči, da so v vzorcu zastopana v rahlo nesorazmernem številu. 

Odstotek podjetij usnjarske stroke v vzorcu se najbolj približuje onemu iz leta 1919, medtem 

ko je v vseh drugih kontrolnih letih manjši. Vzrok za močno zastopanost podjetij usnjarske 

stroke je delno subjektivne narave, saj je v precejšnji meri posledica raziskave o podjetništvu 

v usnjarski industriji, ki sem jo pripravil za simpozij z naslovom Usnjarstvo na Slovenskem, 

ki je potekal 26. septembra 2008. Pri razpravi, ki sem jo za simpozij napisal sem se držal

48 Z absolutnimi številkami je struktura industrijskih podjetij v vzorcu po strokah naslednja.
Stroka AŠ Odstotek
Tekstilna 30 19,3
Kovinska 20 12,8
Usnjarska 20 12,8
Gradbena 19 12,3
Lesna 16 10,3
Kemična 14 9
Živilska 13 8,3
Papirna 9 5,8
Razno 6 3,8
Tiskarska 6 3,8
Rudarstvo 3 1,9
Skupaj 156 100

49 Rudarska oziroma ekstraktivna industrija v Novakovi, Razporeditev industrije, razpravi ni zajeta.
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enake metodologije kot pri pisanju doktorske disertacije. Najprej sem sestavil vzorec podjetij 

in nato vzorec podjetnikov.50 Ker sem pri zbiranju podatkov o podjetnikih naletel na veliko 

zanimivih podatkov, sem se usnjarske industrialce odločil uvrstiti tudi v vzorec podjetnikov 

za disertacijo. Upoštevaje okoliščino, da so bila za usnjarsko industrijo značilna predvsem 

podjetja v lasti posameznikov ali manjšega števila družabnikov, je odločitev s seboj prinesla 

tudi uvrstitev precejšnjega števila usnjarskih firm v vzorec podjetij za disertacijo.

Na tretjem mestu po številčnosti so v vzorcu podjetja gradbene stroke, ki so v 

primerjavi s kontrolnimi točkami, malce slabše zastopana; odstotek gradbenih podjetij zlasti 

odstopa v primerjavi s tistim v letu 1938. Obrazložitev za slabšo zastopanost gradbenih 

podjetij je naslednja: gradbeno industrijo so sestavljala gradbena (zidarska) podjetja in 

podjetja, ki so izdelovala gradbeni material (zlasti opekarne). Gradbena podjetja so delovala 

predvsem sezonsko in zato je število zaposlenih močno nihalo. To je bil glavni razlog, da sem 

se v veliki meri izogibal uvrstitvi velike števila zidarskih podjetij v vzorec, oziroma sem to 

storil le pri večjih, tistih, pri katerih je bilo iz dostopnih arhivskih dokumentov mogoče 

razbrati, da so stalno zaposlovala več kot 20 delavcev in imela vsaj 10 KM pogonske sile. In 

ker so bila majhna zidarska podjetja zaradi svoje kapitalske nezahtevnosti zelo privlačna za 

širok krog potencialnih podjetnikov, je v relativnih številkah opaziti slabšo reprezentativnost 

gradbene industrije. Obenem sem dajal prednost podjetjem, ki so izdelovala gradbeni 

material, saj je bilo pri njih veliko lažje ugotoviti ali ustrezajo kriteriju industrijskega podjetja. 

Vendar je bilo tudi v tej stroki mnogo manjših firm, ki so delovala le sezonsko, in jih zato 

ravno tako nisem hotel uvrstiti v vzorec. To so glavni razlogi za rahlo slabšo zastopanost 

gradbenih podjetij v vzorcu. Pri naslednji industrijski panogi, lesni industriji, je slabša 

zastopanost podjetij še očitnejša kot pri gradbeni. Pri podjetjih lesne industrije sem se soočal s 

podobnimi težavami kot pri gradbeni industriji: veliko število malih podjetij, njihova 

sezonskost, nastajanje in propadanje glede na konjunkturne menjave na lesnem trgu, 

geografska razpršenost podjetij in pomanjkanje podatkov o podjetnikih, ki so v njih delovali. 

Pri tem pa je vlogo igral tudi časovni razpon vzorca podjetij. Iz podatkov v tabeli šest je 

opaziti, da so bila industrijska podjetja lesne stroke na Kranjskem najštevilčnejša nekako od 

konca 19. do dvajsetih let 20. stoletja. Leta 1870 ni bilo še nobenega industrijskega podjetja 

lesne stroke, konec tridesetih let pa so v strukturi industrijskih podjetij zopet zavzemala precej 

obroben položaj. Omeniti je potrebno še en dejavnik, ki je prispeval k manjši zastopanosti 

lesnih podjetij. Že zgoraj sem omenil, daje bila pred letom 1918 lesna industrija usmerjena

50 Glej: Sunčič, Podjetništvo, str. 116-126.

42





predvsem v izvoz neobdelanega lesa. Zato so večinski delež v letih 1906 in 1919 zasedala 

žagarska podjetja. Vključevanje tovrstnih firm v vzorec je zaradi omenjenih okoliščin 

(razpršenost, kratkotrajnost obstoja, pomanjkljive informacije o podjetnikih ipd.) predstavljala 

težavo. Zaradi tega sem pri vključitvi v vzorec dajal prednost podjetjem, ki so se ukvarjala 

predvsem s predelavo lesa. Pri teh je bila prednost v tem, da so imela daljšo tradicijo, s čimer 

so posledično tudi bolj zaznamovala slovensko industrijo, pa tudi podatke o podjetnikih, ki so 

bili v njih dejavni, je bilo lažje zbrati. Ravno manko nestalnih žagarskih obratov se v vzorcu 

podjetij najbolj pozna.

Pri drugih industrijskih strokah ni opaziti kakšnih večjih razlik med vzorcem in 

odstotki navedenimi za posamezne kontrolne točke. Izstopa le kategorija Razno, pri kateri v 

poštev pride predvsem slamnikarska industrija, o prehodnem značaju katere je bilo govora že 

prej. Po tem pregledu si upam zaključiti s trditvijo, da so poglavitne industrijske panoge, ki so 

dajale pečat kranjski oziroma slovenski industriji v skoraj stoletnem obdobju katero zajema 

pričujoča raziskava, v vzorcu podjetij dokaj ustrezno zastopane.

3. Lastnosti in reprezentativnost vzorca podjetij

V prejšnjem poglavju je bila predstavljena ena od značilnosti v vzorcu zajetih 

industrijskih podjetij, in sicer njihova razdelitev po industrijskih strokah katerim so pripadali. 

Poleg te so me zanimale še nekatere druge značilnosti vzorca: leto vpisa podjetij v trgovski 

register oziroma njihove ustanovitve, formalna organizacijska struktura podjetij ter njihov 

sedež. Vsak od teh sklopov se obenem dotika časovne, formalno-organizacijske in prostorske 

reprezentativnosti vzorca.

Najprej se bom posvetil letu vpisa podjetij v sodni register oziroma letu njihovega 

nastanka. O samem formalnem dejanju vpisa v register je bilo dovolj povedanega že v 

poglavju o prepoznavanju podjetnikov v temeljnih enotah ekonomske organizacije, zato že 

zapisanega nima smisla ponavljati. Rad pa bi pri tem izpostavil določen metodološki vidik: 

pri uvrščanju industrijskih podjetij sem se, tam kjer seje to le dalo, držal načela, da ima pred 

letnico ustanovitve prednost leto vpisa v trgovski register. Kajti letnica registracije je podatek, 

ki predstavlja trdni uradni dokaz o obstoju določenega podjetja, in ima povrh še to prednost, 

da pogosto priča o tem, da je določeno podjetje preseglo status majhnega obrtnega podjetja. 

To seveda še ni avtomatsko pomenilo, daje bilo podjetje industrijsko v smislu tu uporabljanih 

kriterijev avstrijske industrijske statistike, vendar je bil to indic, da gre vsaj za večje obrtno
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podjetje s potencialom razvoja v pravo industrijo. To je veljalo predvsem za manjša podjetja v 

vzorcu, ki so se razvila iz obrti, medtem ko so imele mnoge firme v vzorcu že od začetka 

industrijski značaj. Med njimi so bile predvsem delniške družbe in podjetja ustanovljena s 

trgovskim kapitalom. Vendar se je kdaj zgodilo tudi to, da nekatera manjša industrijska 

podjetja v trgovski register preprosto niso bila vpisana. Vzrok za to mi ni znan, zapišem lahko 

le, da sem pri ustvarjanju vzorca naletel na nekaj takih primerov, in ker me je, kot že 

omenjeno, gnala želja po oblikovanju takega vzorca, ki bi predstavljal čim bolj raznoliko in 

večplastno podobo kranjske oziroma slovenske industrije, sem se odločil, da vanj vključim 

tudi šest tovrstnih industrijskih podjetij. Iz tega sledi, daje bila za 150 podjetij v vzorcu (ali 

96,1 odstotka) dostopna letnica vpisa v trgovinski register, za šest preostalih podjetij pa le 

letnica ustanovitve. Pri teh sem, kadar seje le dalo, pazil na to. da sem upošteval letnico, koje 

podjetje postalo industrijsko. Pogosto so mi s tem v zvezi pomagali podjetniki, ki so se v teh 

podjetjih udejstvovali, saj so neredko kar sami napisali letnico preobrazbe iz obrtnega v 

industrijsko podjetje.51 Preštevanje podatkov je dalo v grafikonu ena vsebovane rezultate.

51 Največ podatkov o letu ustanovitve podjetij sem črpal iz vprašalnih pol za industrijo Zbornice za TOI, ki sojih 
podjetniki izpolnjevali v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. Gradivo se nahaja v ARS, AS 448, predvsem 
fase. 309 in malo manj fase. 311.
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Grafikon 1: Leto vpisa v trgovinski register ali ustanovitve v vzorec zajetih podjetij'2

Najstarejše industrijsko podjetje v vzorcu je bilo v trgovinski register vpisano še v 

predmarčni dobi,53 vendar slednje precej izstopa, saj v naslednjih dveh desetletjih ni bilo 

registrirano niti eno podjetje v vzorcu. Ponoven zagon industrijske dejavnosti je mogoče 

opaziti šele v šestdesetih letih 19. stoletja, ko število vpisanih podjetij doseže svoj prvi 

vrhunec. Na podlagi teh podatkov bi bilo torej mogoče sklepati, da so šestdeseta leta 19. 

stoletja na Kranjskem predstavljala dobo prve močnejše industrializacije in obenem dobo

52 Kot dodatek h grafikonu ena še tabela z natančnimi podatki o številu vpisanih ali ustanovljenih industrijskih
podjetij po desetletjih.
Desetletje vpisa
oziroma ustanovitve AŠ Odstotek
1831-1840 1 0,3
1841-1850 0 0
1851-1860 0 0
1861-1870 16 10,2
1871-1880 7 4,5
1881-1890 11 7,5
1891-1900 7 4,5
1901-1910 14 9
1911-1920 19 12,2
1921-1930 55 35,2
1931-1940 26 16,6
Skupaj 156 100

53 Šlo je za Auerspergovo železarno v Dvoru
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gospodarske konjunkture, ki se morda ujema s konjunkturo v celotni monarhiji, ki se pogosto 

označuje kot »ustanoviteljsko obdobje« (»griinderzeit«).54 Sedemdeseta leta so prinesla zastoj 

industrijske dejavnosti in več kot polovičen upad števila novoustanovljenih industrijskih 

podjetij glede na prejšnje desetletje, ki jo je verjetno mogoče pripisati vsedržavni gospodarski 

depresiji v letih 1873-1879.55 Osemdeseta leta so pomenila obdobje ponovnega ustanavljanja 

večjega števila industrijskih podjetij,56 ki jim je v devetdesetih sledil ponoven padec.57 Sploh 

je za obdobje od leta 1851 do leta 1900 značilna izrazita cikličnost pri registriranju 

industrijskih podjetij, saj se vzponi in padci ponavljajo s skoraj matematično natančnostjo: 

desetletju živahnejšega industrijskega snovanja je sledilo desetletje upada, nato desetletje 

vzpona in zopet desetletje upada. Kot je mogoče sklepati iz v opombah navedenih pogledov 

ekonomskih zgodovinarjev na razvoj sekundarnega gospodarskega sektorja v Habsburški 

monarhiji, so se v teh kranjskih nihanjih deloma odražala konjunkturna gibanja v celotni 

Habsburški monarhiji, čeprav bi bilo v zvezi s tem potrebno upoštevati tudi številke o stečajih 

industrijskih podjetij po desetletjih (in seveda tudi druge spremenljivke).

Prelom z opisanim vzorcem nihanja predstavlja desetletje 1901-1910, ko se začne 

obdobje konstantne rasti števila novoustanovljenih industrijskih podjetij, ki svoj absolutni in 

relativni vrhunec doseže v dvajsetih letih.58 Že v poglavju o reprezentativnosti industrijskih

54 Dinamičnemu razvoju ljubljanske industrije v šestdesetih letih je posvečena razprava Rudolfa Andrejke, 
Razvoj ljubljanskih industrij med 1859-1869. V: Kronika slovenskih mest, letnik 6, št. 2, 1939, str. 91-96. O 
Habsburško monarhiji kot celoti glej: Matis, Bachinger, Österreichs industrielle Entwicklung, str. 123-130.
55 Matis, Bachinger, Österreichs industrielle Entwicklung, str. 149.
56 Matis in Bachinger sta za osemdeseta leta 19. stoletja ugotovila takšno menjavo konjunkturnih in kriznih 
obdobij: prva konjunktura po od leta 1873 trajajoči fazi »težke stagnacije«, je nastopila leta 1879 inje trajala do 
leta 1883, od tega leta do 1886 je sledil ponovni upad, trend pa se je na bolje obrnil leta 1886 in novi vzpon je 
trajal do leta 1890. Matis, Bachinger, Österreichs industrielle Entwicklung, str. 149. David Good osemdeseta leta 
šteje že za obdobje »močne rasti«, kije sledilo depresiji sedemdesetih let. Good, The Economic Rise, str. 183. 
Zgodovinar Lazarevič je o slovenskem gospodarstvu v osemdesetih in devetdesetih letih zapisal tole: »Tok 
dogodkov je ubral nekoliko bolj ugodno pot v osemdesetih in devetdesetih letih preteklega stoletja (19. - op. a.). 
Slovensko gospodarstvo, ki je v predhodnih desetletjih šlo skozi boleči proces prestrukturiranja, je bilo 
pripravljeno na počasen vzpon, ki je sovpadal s splošno avstrijsko in evropsko konjunkturo.« Žarko Lazarevič, 
Od regionalnega k slovenskemu narodnemu gospodarstvu. Preobrazba slovenske gospodarske strukture v drugi 
polovici 19. in v 20. stoletju. V: Slovenija 1848-1998: Iskanje lastne poti, str. 275 (dalje Lazarevič, Od 
regionalnega k slovenskemu).
57 Sredina devetdesetih let velja za začetek naglega industrijskega razvoja Avstro-Ogrske, čeprav je David Good 
ta čas, oziroma natančneje leto 1896, interpretiral kot trenutek, kije »zaznamoval začetek vzpona, kronajočega 
desetletje in pol močne gospodarske rasti« osemdesetih let. Good, The Economic Rise, str. 183. Ta vidik je 
prevzel tudi avstrijski gospodarski zgodovinar Markus Cerman, ki je mnenja, da je teza starejšega 
zgodovinopisja o gospodarski depresiji, trajajoči od leta 1873 do 1895, nevzdržna: Von der Proto- 
Industrialisierung zur Industrialiesirung? Kontinuitäten in der industriellen Entwicklung der 
Habsburgermonarchie. V: Hospodàrské Dèjiny/Economic History 21, 1995, str. 331-332.
58 Čas od leta 1896 do leta 1913 (t. i. »Spätgründerzeit«), velja za obdobje pospešenega industrijskega razvoja 
monarhije, ki sta ga prekinili le krizi v letih 1901-1904 in 1906—1908. Brezigar, Die wirtschaftliche Konjunktur, 
str. 1-39, Matis, Bachinger, Österreichs industrielle Entwicklung, str. 149. Good sicer priznava, daje bila zlasti 
za čas po letu 1904 značilna hitra rast industrije, vendar dvomi o njeni prelomnosti napram prejšnjim 
desetletjem. Good, The Economic Rise, str. 176-183.
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podjetij po strokah je bilo govora o konjunkturnih tabelah, ki jih je v tridesetih letih 20. 

stoletja sestavil Ivo Lah. Povedno je bilo, da je ravno desetletje 1901-1910 označil za 

konjunkturno?9 Ustanavljanje novih industrijskih podjetij seje nadaljevalo tudi v naslednjem 

desetletju, tako pred prvo svetovno vojno, kot tudi med letoma 1918 in 1920 (o tem več 

pozneje). V grafikonu ena prikazani podatki brez dvoma sovpadajo s trditvijo, da so bila 

dvajseta leta slovensko ustanoviteljsko obdobje.60 Zanimivo je, da se je število 

novoustanovljenih industrijskih podjetij v tridesetih letih napram prejšnjemu desetletju sicer 

več kot prepolovilo, a je kljub gospodarski krizi ostalo na precej visoki ravni. Tako 

predstavljajo trideseta leta desetletje, ki je bilo po številu novoustanovljenih podjetij na 

drugem mestu. Pri tem so gotovo imela vlogo podjetja tekstilne industrije, panoge, ki se je 

gospodarska kriza ni tako zelo dotaknila. Tretji in četrti desetletji v katerih je bilo vpisanih ali 

ustanovljenih največ novih industrijskih podjetij sta bili desetletji 1911-1920 in 1861-1870.

Z namenom prikaza reprezentativnosti rezultatov časa registracije ali ustanovitve 

podjetij je potrebno izvesti izračun koliko industrijskih podjetij v vzorcu je bilo ustanovljenih 

v času pred velikim prevratom leta 1918. Hiter prelet čez podatke zbrane v vzorcu podjetij 

postreže s podatkom, da je bilo pred letom 1918 ustanovljenih 65 ali 41,6 odstotka 

industrijskih podjetij v vzorcu. Že v prejšnjem poglavju sem predstavil lastni izračun, daje 

prvo leto po koncu prve svetovne vojne na Kranjskem delovalo 59 industrijskih podjetij, leta 

1906 63 ter leta 1872 30. Od leta 1918 in nato vse do leta 1941 je bilo ustanovljenih 91 ali 

58,4 odstotka industrijskih podjetij v vzorcu. O reprezentativnosti vzorčnega deleža v času 

obstoja Habsburške monarhije nastalih podjetij po ravnokar navedenih številkah najverjetneje 

ni več mogoče dvomiti, saj se število v vzorcu skoraj popolnoma ujema z onimi v prvih treh 

kontrolnih letih, se pa je mogoče zamisliti nad številčno ustrezno zastopanostjo podjetij 

nastalih po letu 1918, saj je njihovo število, kot je bilo prikazano že v prejšnjem poglavju, 

med letoma 1918 in 1938 močno naraslo.61 Potrebno je pojasniti kako in zakaj je do tega 

prišlo: po letu 1918 seje število industrijskih podjetij precej povečalo, kar pomeni, daje za

59 Ivo Lah, Razvoj zaposlenosti v Sloveniji po svetovni vojni. V: Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939, 
tabela na str. 397 (dalje Lah, Razvoj zaposlenosti).
60 Lazarevič, Vzpon slovenskega podjetništva v industriji do druge svetovne vojne. V: Pogled v zgodovino 
slovenskega podjetništva, Vrhnika 1998, str. 110-111.
61 Za slovensko ozemlje v okviru prve Jugoslavije je Albin Ogris s pomočjo trgovinskih registrov izračunal, daje 
bilo v obdobju 1919-1928 vpisanih 704 novih industrijskih podjetij. Ob tem je potrebno opozoriti, da je za 
industrijsko štel vsako podjetje, kije v sodnem registru kot svojo dejavnost navedlo delovanje na industrijskem 
področju in se potemtakem ni držal kriterijev števila zaposlenih in pogonskih sil. Ogris je zapisal, daje bil prvi 
del desetletnega obdobja, tj. od leta 1919 do leta 1924, glede ustanavljanja novih industrijskih podjetij 
»inflatoričen«, medtem ko je potekalo med leti 1924 in 1928 ustanavljanje novih industrijskih podjetij bolj 
»umirjeno«. Albin Ogris, Gospodarsko desetletje 1919-1928 v Sloveniji po trgovinskih registrih in po katastrih 
Zbornice za TOL V: Fran Windischer (ur.), Na gospodarskih ogledih po Sloveniji, Ljubljana 1930, str. 2-3 (dalje 
Ogris, Gospodarsko desetletje).
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razliko od prejšnje dobe, polje industrijske dejavnost postalo za zgodovinarja precej manj 

obvladljivo in pregledno. Nastala so številna manjša industrijska podjetja pri katerih o v njih 

udejstvujočih se podjetnikih niso bili dostopni najosnovnejši podatki, ki bi omogočili njihovo 

vključitev v vzorec. In ker je pri izbiri vzorca podjetij poleg njihove reprezentativnosti za 

kranjsko in širšo slovensko industrijo med drugim pomembno vlogo igrala tudi okoliščina, da 

je bilo mogoče o podjetnikih, ki so v firmi zasedali podjetniške položaje, pridobiti zadovoljivo 

količino informacij, so številne medvojne industrijske firme izpadle iz procesa ustvarjanja 

vzorca. V tem tiči glavni razlog za slabšo zastopanost po letu 1918 ustanovljenih industrijskih 

podjetij glede na dejansko živahnost industrijskega snovanja v medvojnih letih. Razen tega je 

pisec želel v vzorec zajeti industrijska podjetja, ki so delovala v precej širokem, skoraj 

stoletnem, časovnem okviru, kar mu je onemogočilo ekskluzivnejše posvečanje medvojnemu 

obdobju. Toda dejstvo, daje bilo v vzorec za dvajsetletno obdobje med vojnama vključenih 

91 novoregistriranih oziroma novoustanovljenih podjetij, medtem ko je bilo za predhodnih 

skoraj sedem desetletij gospodarskega razvoja v vzorec vključenih le 65 podjetij priča o tem, 

da je intenzivna industrializacija ozemlja bivše dežele Kranjske po prvi svetovni vojni v 

vzorcu vseeno zastopana. Poleg obskurnosti je bilo potrebno upoštevati tudi kratkotrajnost 

obstoja velikega dela v medvojnem času vpisanih oziroma ustanovljenih podjetij. Zlasti v 

inflacijskem obdobju od leta 1919 do približno leta 1924 so bila tla plodna za ustanavljanje 

podjetij, ki so bila bolj kratkega daha.62 Tovrstna kratkoživa podjetja potemtakem niso 

trajnejše vplivala na industrijsko podobo bivše Kranjske oziroma Slovenije v medvojnem 

času, zaradi česar po mojem mnenju njihova uvrstitev v vzorec ni bila prioritetna.

Od časovne dimenzije vzorca podjetij prehajam sedaj na formalno organizacijsko 

strukturo industrijskih firm. O različnih tipih podjetij je bilo že dovolj povedanega v 

prejšnjem metodološkem sklopu, zato se nameravam sedaj osredotočiti predvsem na 

predstavitev rezultatov.

Tabela 7: Pod jetja v vzorcu glede na formalno organizacijsko obliko
Tip podjetja Število Odstotek
Posamična firma 56 35,9
Družba z omejeno zavezo 35 22,4
Delniška družba 33 21,2
Javna družba 30 19,2
Komand itna družba 2 1,3
Skupaj 156 100

62 Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939, str. 325-326.
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Iz tabele sedem je razvidna predvsem precej enakomerna razporeditev firm najmanj 

dveh lastnikov, oziroma družabniških tipov podjetij v vzorcu. Podjetja v lasti posameznih 

lastnikov, oziroma posamične firme, so bili sicer tako absolutno kot tudi relativno na vrhu 

lestvice, vendar je razmerje med posamičnimi in družabniškimi podjetji v prid slednjih 

(razmerje v grobem znaša 36:64), kar dopušča domnevo, da je bilo v slovenski industriji 

priljubljeno sodelovanje več podjetnikov. To je mogoče povezati z pomanjkanjem kapitala, ki 

so ga kranjski podjetniki pogosto omenjali (več o tem v nadaljevanju).

Tabela osem, ki prinaša le relativne številke (torej odstotke), ponuja nekaj vpogleda 

v razmerje med industrijsko stroko in formalno organizacijsko obliko industrijskih podjetij. Iz 

nje je mogoče razbrati, da so bile posamične firme naj priljubljenejše v kovinski in usnjarski 

stroki. Pri kovinski stroki so k velikemu deležu posamičnih firm prispevala številna manjša 

podjetja raztresena predvsem po Gorenjski, zlasti Tržiču, Železnikih, Kranju in Škofji Loki. V 

usnjarski industriji so prevladovala manjša družinska podjetja za katere je bil značilen prehod 

od obrti k industriji, zaradi česar postane velik delež posamičnih podjetij razumljiv.

Po deležu posamičnih firm sta kovinski in usnjarski stroki sledili gradbena in lesna. 

Pri teh dveh moram poudariti, da je bil verjetno delež posamičnih podjetij v obravnavanem 

obdobju precej večji, vendar sta k njihovemu manjšemu številu v vzorcu pripomogla dva 

dejavnika: po eni strani moja tendenca, da sem v gradbeni stroki upošteval zlasti večje in 

kapitalsko močnejše firme, ki so zaposlovale večje število delavcev skozi celo leto, kajti 

majhnih podjetij, zlasti stavbenih, ki so poslovala predvsem sezonsko je bilo, kot že rečeno, 

zlasti v medvojnem obdobju malo morje. Drugi razlog je izhajal iz želje po zbiranju čim večje 

količine relevantnih informacij o podjetnikih, ki so v teh firmah delovali, kar je zopet 

pogojevalo izbiro večjih in bolje dokumentiranih podjetij. Večina povedanega velja tudi za 

lesno industrijo zaznamovano z obstojem velikega števila malih raztresenih žagarskih podjetij 

nestalnega značaja in nekaj večjih podjetij, ki so presegala zgolj žagarsko dejavnost in so 

posegala tudi v predelovanje lesne surovine.

Manjši delež posamičnih podjetij je opazen pri živilski, tekstilni in zlasti kemični 

industrijski veji. Pri kemični in tekstilni industriji, ki sta bili precej kapitalsko intenzivni je ta 

rezultat pričakovan, preseneča pa rahlo manjše število posamičnih firm v živilski industriji, ki 

je sicer v kraljevini Jugoslaviji veljala za industrijsko stroko dostopno majhnim kapitalistom 

in celo podjetnikom kmečkega stanu.63 V vzorcu zajeta podjetja kažejo malce drugačno sliko, 

čemur sta lahko vzroka dva: ali je temu kriva metodologija sestavljanja vzorca, ali pa je imela

63 Kukoleća, Industrija Jugoslavije, str. 85-86.
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kranjska oziroma slovenska živilska industrija drugačen značaj kot ostala jugoslovanska. Kot 

kažejo rezultati obratnega štetja avstrijske industrije iz leta 1906, so tudi tedaj v živilski veji 

prevladovala predvsem podjetja z majhnim številom zaposlenih.64

Po posamičnih firmah se bom sedaj posvetil še razmerju med družabniškimi podjetji 

in industrijskimi strokami. Javne družbe so bile najmočneje prisotne v kemični, živilski ter 

lesni industriji. Razlog tiči najverjetneje v časovni dimenziji vzorca: velik del javnih družb v 

omenjenih strokah je bil namreč ustanovljen pred letom 1918, ko so bile le-te glavna oblika 

družabniških firm na voljo podjetnikom z željo po udeležbi v industriji. Zlasti je potrebno pri 

tem upoštevati še pomanjkanje kapitala o katerem so se podjetniki na Kranjskem v 19. stoletju 

neprestano pritoževali.65 Zaradi tega ne preseneča, da so se bili podjetniki pri ustanavljanju 

industrijskih podjetij prisiljeni povezati v javne družbe.

Delniške družbe so bile v vzorcu relativno najpogostejše v gradbeni industriji. Vzrok 

za uvrstitev večjih gradbenih industrijskih družb v vzorec sem že večkrat razložil, zato se pri 

tem ne bom več ustavljal. Tekstilna industrija je bila po odstotku delniških družb na drugem 

mestu, tesno ji je sledila kovinska industrija, na tretjem mestu pa se je nahajala kemična 

industrija. Najmanjše število delniških družb je bilo v usnjarski in lesni industriji, kar še 

poudarja skromnejšo kapitalsko intenzivnost teh industrijskih vej ter prevlado manjših 

obratov. Pogostnost družb z omejeno zavezo po industrijskih strokah ima močno časovno 

komponento, saj so se pojavile šele po letu 1906. To je najizraziteje opaziti pri tekstilni 

industriji, kjer so bile družbe z omejeno zavezo najpogostejše, saj je bila, kot že zapisano, 

tekstilna panoga v slovenski industriji izrazito nov pojav medvojnega obdobja. Velik ali 

majhen odstotek družb z omejeno zavezo potemtakem pove nekaj tudi o »modernosti« ali 

»starosti« posameznih industrijskih strok v vzorcu. Tako je bilo v kovinski stroki, ki je bila 

močno prisotna že pred letom 1918, najmanj tovrstnih družb. Podobno je mogoče ugotoviti

64 Matis, Bachinger, Österreichs industrielle Entwicklung, str. 214.
65 Tako je npr. v poročilu Trgovske in obrtne zbornice za Kranjsko iz leta 1852 mogoče prebrati: »Pomanjkanje 
sredstev je glavni vzrok, da tu trenutno ne ustanavljajo tovarn (...)«. Bericht der Handels- und Gewerbekammer 
fur das Kronland Krain zu Laibach, Ljubljana 1852, str. 16. Ne preseneča, da je zbornica že čez dve leti 
»pomanjkanje zadostnega kapitala« zopet navedla kot razlog zaradi katerega seje večina kranjskih podjetnikov 
rajši oklepala »skromne in omejene« produkcije, namesto da bi ustanavljali večja industrijska podjetja in se 
pomerili v konkurenčnem boju na svetovnem trgu. Bericht der Handels- und Gewerbekammer für das Kronland 
Krain zu Laibach, Ljubljana 1854, str. 38. Skoraj isto ugotovitev o pomanjkanju kapitala, čeprav iz izrazito 
nacionalističnega vidika, je leta 1918 zapisal Milko Brezigar: »Vsled naše (mišljenje slovenski narod - op. a.) 
zgodovinske zavisnosti se ni mogel nabirati kapital, ki bi ustvarjal slovenska podjetja. Naravno je, da se ni 
razvila slovenska industrija.« Brezigar, Osnutek, str. 19. V drugi polovici 30. let je Zdenko Knez, sin veletrgovca 
in industrialca Ivana, problem videl zlasti v nerazvitem kapitalnem trgu: »Enostranost vseslovenske lastnosti 
varčevanja in nalaganja prihrankov v denarne zavode ter zanemarjenje nalaganja premoženj v drugih oblikah sta 
se v naših dneh bridko maščevala in danes občutimo bolj kot kdaj zle posledice svoje okorelosti, svojega 
pomanjkanja duha podjetnosti in svoje neprilagodljivosti.« Zdenko Knez, Nastajanje kapitala med Slovenci. V: 
TL, 3. 2. 1937, letnik 10, št. 14, str. L
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tudi za gradbeno industrijo, pri kateri je potrebno opozoriti tudi na močno razširjenost 

posamičnih firm. Po drugi strani so bile družbe z omejeno zavezo med svetovnima vojnama 

precej priljubljene v kemični, živilski in predvsem lesni industriji.66

Tabela 8: Razmerje med tipom podjetja in industrijska stroko (v relativnih številkah)
Tip podjetja Industrijska stroka

Tekstilna Kovinska Usnjarska Gradbena Lesna Kemična Živilska
Posamična firma 23,4 55 55 47,4 43,7 7,1 30,8
Javna družba 10 10 10 5,3 25 35,7 30,8
D. z o. z.67 36,6 10 30 15,8 25 28,6 23
Delniška družba 26,6 25 5 31,5 6,3 21,4 15,4
Komanditna družba 3,4 0 0 0 0 7,1 0
Skupaj 100 100 100 100 100 100 100

Tabelo osem dopolnjuje in dodatno pojasnjuje naslednja tabela (številka devet) v 

kateri je izpostavljeno razmerje med formalno organizacijsko obliko podjetja in časom 

njegove registracije oziroma ustanovitve, iz katere je zelo jasno razvidna ločnica med 

obdobjem pred in po letu 1918. V času Habsburške monarhije je bila najpriljubljenejša 

formalna oblika podjetja javna družba, ki je po letu 1918 postala manj pogosta. Druga 

najpogostejša formalna organizacijska oblika podjetja iz časa pred letom 1918 je bila 

posamična firma, ki je tudi po prevratu med podjetniki ostala precej priljubljena. Tretja oblika 

združevanja podjetnikov oziroma (zgolj) kapitalistov je bila komanditna družba, ki je bila 

izredno redka inje zasedala precej obroben položaj.

Po letu 1918 je, kot na mnogih drugih, tudi na področju organizacije industrijskih 

podjetij nastopil preobrat. Nosilca novega trenda so bile delniške družbe in predvsem družbe z 

omejeno zavezo. Delniške družbe so bile na Kranjskem prisotne že od druge polovice 

devetnajstega stoletja,68 a so večji razmah doživele v času med vojnama. To spremembo je 

konec 20. let 20. stoletja s pomočjo trgovskih registrov analiziral Albin Ogris, ki je sicer 

ugotovil, da so po vojni v industriji še prevladovala posamična podjetja, »da seje pa vendarle 

poleg individualnega gospodarjenja samolastnikov jelo v precejšnji meri uveljavljati tudi 

družbeno, kolektivno, gospodarsko prizadevanje. To velja zlasti za delniške družbe in družbe

66 Za čas po letu 1918 je Albin Ogris ugotovil, daje bilo število delniških družb in družb z omejeno zavezo 
najpogostejše v teh treh industrijskih strokah: tekstilni, kemični in kovinski (za slednjo so moji rezultati v rahlem 
razkoraku z Ogrisovimi), torej v strokah pri katerih se je moralo slovensko ozemlje zaradi spremenjenih 
državnih mej osamosvojiti od industrijskih centrov bivše skupne države. Ogris, Gospodarsko desetletje, str. 10.
67 Družba z omejeno zavezo.
68 V 60. letih 19. stoletja sta bili v trgovski register vpisani dve delniški družbi v vzorcu: Leta 1863 Laibacher 
Actiengesellschaft für Gasbeleuchtung, a. G., Laibach (Ljubljanska delniška družba za plinsko osvetljavo, d. d., 
Ljubljana) ter leta 1869 Krainische Industriegesellschaftm, a. G., Laibach (Kranjska industrijska družba, d. d., 
Ljubljana).
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z omejeno zavezo.« Pravnik in ekonomist Ogris je nadaljeval, da sta bili obe formalni 

organizacijski obliki »pred vojno v slovenskih deželah bolj redka prikazen. Z malo izjemami 

so bile vse v nemških rokah. V preteklem desetletju (1919-1928 - op. a.) pa doseže število 

vpisanih delniških družb in družb z omejeno zavezo že skoraj četrtino vseh novih podjetij, ki 

so bila vpisana v trgovinske registre«. Poglavitni razlog za ta pojav je videl v strukturnih 

spremembah slovenskega gospodarstva po končani prvi svetovni vojni, zlasti v odrezanosti 

slovenskih dežel od nekdanjih industrijskih središč v Habsburški monarhiji. Geopolitične 

spremembe so zato Slovenijo prisilile v razvoj lastne industrije. To so bile okoliščine, ki so 

potencialnim podjetnikom ponujale priložnost za zaslužek in jih s tem motivirale, da so pričeli 

iskati priložnost za udejstvovanje v industriji, pri čemer so naleteli na nekatere slovenskemu 

industrijskemu podjetništvu inherentne težave, kot so bile »nedostatek tradicije, veliki riziko, 

pomanjkanje individualnih sredstev (zopet motiv pomanjkanja kapitala! - op. a.)«, ki so jih 

prisilile, »da so pričeli pri snovanju podjetij ukoriščati tisto, kar je bilo pri družbenopravnih 

organizacijskih oblikah pripravno«.69 70

V nadaljevanju se je Ogris posvetil tudi tipično medvojnemu fenomenu družb z 

omejeno zavezo. Silovito naraščanje njihovega števila, ki gaje mogoče razbrati tudi iz tabele 

devet, je izčrpno in pronicljivo analiziral. Njegovo razlago bom zaradi omenjenih kvalitet 

citiral tudi tukaj: »Družbe z omejeno zavezo, ki so bile pri nas pred vojno bolj redke, so po 

absolutnem številu, a tudi relativno najbolj napredovale. Pri tem se je njih funkcija pri nas 

dokaj spremenila. Namenjene prvotno za naprednejše gospodarske razmere, naj bi po 

zakonodajalčevem namenu služile kot pravno-organizatorični lik večjim podjetjem, predvsem 

industriji, ki v zemlji še nima mnogo tradicije. Hkrati so hoteli mlado industrijo osloboditi 

birokratičnosti poslovanja delniških družb. Individualna spretnost družbenikov naj bi se v 

večji meri uveljavila, in večja odgovornost naj bi podžgala iniciativo. Zakon določa, da 

mora znašati glavnica najmanj 20.000 kron. Ta vsota je bila v predvojni dobi, zlasti v naših 

krajih, relativno znatna. Inflacija pa je povzročila, da se je zakonodajalčev predpis v tem 

pogledu sam od sebe prilagodil manj ugodnim imovinskim razmeram v slovenskih deželah, še 

več; inflacija je tudi povzročila, daje ta lik postal omnibus za vseh vrst podjetja, kjer so hotela

69 Ogris, Gospodarsko desetletje, str. 10. Zelo zanimiva je Ogrisova analiza pojava družb z omejeno zavezo, kije 
pod naslovom Vloga družb z o. z. v slovenskem gospodarstvu v treh delih izšla v TL, 7. 2., 11.2. in 14. 2. 1928, 
letnik 11, št. 15, 17 in 18.
70 O zakonu o družbah z omejeno zavezo glej metodološki sklop, razdelek o družbah z omejeno zavezo.
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riziko znižati na čim najmanjšo mero. Bil je občno sredstvo za mnogovrstno gospodarsko 

eksperimentiranj e. «71

Tabela 9: Formalno organizacijski tip podjetij glede na čas registracije oziroma ustanovitve 
podjetja

Posamična
firma D. z o. z.

Delniška
družba Javna družba

K. d.72

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
Pred letom
1918 34 60,7 1 2,9 7 21,2 21 70 2 100
Po letu 1918 22 39,3 34 97,1 26 78,8 9 30 0 0
Skupaj 56 100 35 100 33 100 30 100 2 100

Za konec se bom posvetil še reprezentativnosti formalnega organizacijskega vidika 

podjetij v vzorcu. V ta namen sem sestavil tabelo deset, ki prikazuje organizacijsko strukturo 

industrijskih podjetij v vzorcu ter strukturo kranjskih industrijskih podjetij na že večkrat 

omenjenih kontrolnih časovnih točkah. Za razliko od razporeditve podjetij po strokah, ki je 

bila obdelana zgoraj, v spodnji tabeli ni najti kontrolnih let za medvojno obdobje. Zaradi tega 

se velja pri presojanju medvojnih premikov na področju organizacije industrijskih podjetij 

opreti predvsem na pogosto citirano razpravo Albina Ogrisa, ki je opozoril predvsem na velik 

številčni porast delniških družb in družb z omejeno zavezo. Ta zgodovinski trend je mogoče 

opaziti tudi v vzorcu industrijskih podjetij, kjer je opazna uravnoteženost organizacijskih 

oblik podjetij iz obdobja pred in po letu 1918. Iz številk je razvidno, da so pred letom 1918, 

kot sem že omenil, v industriji prevladovale posamične firme in javne družbe. Delniške 

družbe so bile na Kranjskem precej prisotne tudi že pred letom 1918 (nekako polovica 

delniških družb v vzorcu je bilo vpisanih pred koncem prve svetovne vojne), medtem ko so 

bile družbe z omejeno zavezo pred letom 1918 v industriji še zelo redke in v vzorcu 

predstavljajo najštevilčnejšo formalno organizacijsko obliko medvojne industrije. Na podlagi 

tega bi lahko družbe z omejeno zavezo razglasil za vodilni tip slovenskega »ustanoviteljskega 

obdobja«. Iz številk, ki sem jih izračunal za leta 1870, 1906 in 1919, je brez dvoma mogoče 

zatrditi, da je bila v času Habsburške monarhije v deželi Kranjski najpogostejša oblika 

industrijskega podjetja posamična firma, ki ji je sledila javna družba. Manjši odstotek 

posamičnih firm v vzorcu kot na kontrolnih točkah je posledica pomembne vloge, ki so jo v 

medvojnem času pridobile družbe z omejeno zavezo in je potemtakem izraz avtorjevega 

poskusa doseči uravnoteženo zastopanost industrijskih podjetij nastalih pred in po letu 1918.

71 Ogris, Gospodarsko desetletje, str. 12. Pojav družb z omejeno zavezo kot fenomen slovenskega medvojnega 
podjetništva, je opazil tudi Žarko Lazarevič. Glej: Lazarevič, Vzpon slovenskega podjetništva, str. 106—107.
72 Komanditna družba.
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Tabela 10: Formalna organizacijska struktura industrijskih podjetij skozi čas73
Vzorec 1870 1906 1919

Posamična firma 35,9 56,6 63,5 49,1
D. z o. z. 22,4 0 0 3,4
Delniška družba 21,2 13,4 7,9 10,2
Javna družba 19,2 30 27 35,6
Komand itna družba 1,3 0 1,6 1,7
Skupaj 100 100 100 100

Po pregledu formalne organizacijske strukture je napočil čas za obravnavo poslednje 

značilnosti v vzorcu zajetih podjetij. V nadaljevanju bo tako govora o njihovi prostorski 

oziroma geografski razporeditvi. Omenil sem že, da sem prostor iz katerega sem črpal 

podjetja za uvrstitev v vzorec omejil na ozemlje dežele Kranjske. Pri tem sem vpeljal še eno 

metodološko načelo, ki ga je potrebno omeniti. Iz vzorca sem namreč, kar se bo verjetno 

komu zdelo sporno, izločil vsa podjetja, ki svojega formalnega - tj. vpisanega v register 

trgovskega sodišča - sedeža niso imela na ozemlju Kranjske. Za uvrstitev v vzorec so 

potemtakem podjetja morala izpolnjevati dve merili: na Kranjskem seje moral nahajati tako 

njihov proizvodni obrat, kot tudi njihov sedež. K odločitvi za tovrstno metodo me je 

spodbudil zlasti razlog praktične narave. Moja želja je bila namreč zbrati kar največ podatkov 

o individualnih podjetnikih, pri čemer seje za številne posameznike delujoče v podružnicah 

podjetij s sedežem zunaj ozemlja dežele Kranjske izkazalo, da veliko težavo predstavlja 

pridobivanje informacij, ki bi segle onkraj njihovega imena. Še kot poklic je večina tovrstnih 

podjetnikov navedla kar industrialec, kar mi pri izpopolnjevanju podjetniške baze seveda ni 

kaj prida koristilo.

V svoj zagovor naj izrazim mnenje, da ta odločitev ni močneje vplivala na rezultate. 

Glavni razlog za to je, da je, kljub nekaterim izjemam, na Kranjskem obratovalo majhno 

število podružnic industrijskih podjetij.73 74 Ob pregledovanju trgovskih registrov za čas od 

druge polovice 19. stoletja pa vse do začetka druge svetovne vojne, je kot izstopajoče mogoče 

omeniti predvsem štiri podružnice industrijskih podjetij: Semperit d. z o. z., Kranj, Akcijska 

družba za kemično industrijo, tovarna kleja v Ljubljani, Kolinska Ljubljana in Titan d. d., 

kranjske tvornice željezne i bravarske robe i ljevaonica. Od naštetih podjetij sta bili Akcijska 

družba za kemično industrijo in Kolinska med izbrana podjetja vključeni posredno, s čimer 

mislim na to, da je bila v vzorec uvrščena ena od različnih zgodovinskih razvojnih faz vsake

73 Formalna organizacijska struktura podjetij na posameznih kontrolnih točkah z navedenimi absolutnimi in 
relativnimi številkami je na voljo v Prilogi (tabele P1-P3).
74 Nekatera podjetja, ki sojih ustanovili podjetniki rojeni izven Kranjske ali področij s slovensko poselitvijo, so 
imela sedeže na Kranjskem. Najzgovornejši primer za to je bila slamnikarska industrija okoli Domžal in Mengša, 
ki sojo začeli in vodili tirolski podjetniki.
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od obeh družb. Nekatera podjetja so imela namreč precej pestro zgodovino. Lokacija tovarne 

je skozi desetletja ostajala enaka, spreminjala pa se je lastniška struktura podjetja, ki je 

tovarno upravljala. Za taka primera je šlo pri Akcijski družbi za kemično industrijo in 

Kolinski. Zgodovina lastniških sprememb je bila pri prvi zelo razgibana: »Kot tvrdka 

Hirschson & Steinberg je bila leta 1882 osnovana v Ljubljani tovarna za klej. Tovarna je že 

leta 1886 prešla v last tvrdke Luckmann & Bamberg (slednja je bila vključena v vzorec - op. 

a.). L. 1903 pa je tovarno kupila Aktiengesellschaft für chemische Industrie na Dunaju. Po 

večjem požaru 1. 1918 je bila tovarna prenovljena in v večih etapah razširjena (...).« Tudi 

Kolinska je imela zanimivo preteklost. Korenine je imela v Prvi jugoslovanski tovarni za 

kavne surogate, figovo in sladno kavo v Ljubljani, ki jo je na prehodu od iz 19. v 20. stoletje 

ustanovil ljubljanski trgovec Ivan Jelačin.75 76 77 Leta 1909 je tovarna postala podružnica delniške 

družbe Kolinska^ Čez dve leti, oktobra 1911, je bila podružnica vpisana v register 

trgovskega sodišča v Ljubljani.78 79 Sedež podjetja seje do leta 1913 nahajal v Kolinu, mestu 

ležečem v osrednji Češki, leta 1913 pa se je preselil v Prago. Podjetje je sedež v Ljubljano 

preneslo leta 1925, ko je z nacionalizacijo postalo last slovenskega bančnega kapitala. In 

ravno ta poslednja faza razvoja lastninskih razmerij pri podjetju je našla prostor v vzorcu.

Za razliko od Akcijske družbe za kemično industrijo in Kolinske, nobena stopnja 

razvoja drugih dveh prej izpostavljenih podjetij ni bila uvrščena v vzorec kljub temu, da sta 

obe predstavljali precej veliki in v lokalnem okviru pomembni podjetji. Obrata obeh podjetij 

sta se nahajala na Gorenjskem. Kot prvo bi rad izpostavil podjetje Semperit d. z o. z., 

jugoslovanske tvornice gumijevih izdelkov, Zagreb, ki je že zaradi tega, ker je proizvajalo 

gumi, v (kemični) industriji bivše Kranjske zavzemalo izjemen položaj. Pri njegovem razvoju 

je mogoče opazovati podoben tok dogodkov kot pri Akcijski družbi za kemično industrijo in 

Kolinski. Podjetje je ustanovil lokalni podjetnik, kasneje pa ga je prevzela velika tuja 

industrijska družba: »Kranjska trgovca Franc in Peter Šumi ter Alfonz Pirc, tehnik iz Kranja, 

so leta 1921 sklenili družabniško pogodbo z ljubljansko izvozno in uvozno družbo Atlanta o 

ustanovitvi tovarne gumijastih izdelkov Vulkan v Kranju. Glavni ustanovitelj je bil kranjski 

trgovec Franc Šumi, ki je bil tudi poslovodja družbe Atlanta. (...) V naslednjih letih so jo 

postopno prevzemali tujci, ki so imeli na območju Jugoslavije že dobro razvito poslovno 

mrežo. Prvi delni lastnik je postala družba Wimpassing-Kaučuk d. d. Zagreb, kije bila v lasti

75 Krajevni leksikon Dravske banovine, Ljubljana 1937, str. 623, (dalje KLDB).
76 Narodnogospodarski vestnik, 10. 8. 1901, letnik 1, št. 5, str. 69-70.
77 KLDB, str. 651.
78 Originalni češki naziv podjetja se je glasil: Kolinska tovarna na kavove nahražkv, kupecky podnik akciovy, 
Kolin. ZAL, LJU 88, reg. B 1.
79 ARS, AS 76, konv. št. 132.
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družbe Semperit, Österreichisch-Amerikanische Gummiwerke A. G., Wien-Wimpassing. (...) 

Število delavcev je postopno naraščalo do konca leta 1938, ko so zabeležili 510 zaposlenih.«

Drugo izstopajoče podjetje je bilo še danes znani kamniški Titan. Sedež podjetja s 

hrvaškim nazivom Titan d. d., kranjske tvornice željezne i bravarske robe i ljevaonica, je bil v 

Zagrebu.80 81 Podjetje je bilo precej veliko (leta 1938 sije v njem svoj vsakdanji kruh služilo 

354 zaposlenih)82 83 inje igralo pomembno vlogo v lokalnem gospodarskem življenju. Obenem 

je predstavljalo tudi eno večjih družb kovinske stroke na bivšem Kranjskem. O začetkih 

podružnice Titana je v tiskanih virih mogoče izvedeti le tole: »Že starejše podjetje je leta 

1925 prevzela v svojo last in vodstvo Osijećka ljevaonica željeza i tvornica strojeva d. d.« 

Tudi pri Titanu je torej razvoj dogodkov šel podobno pot kot pri prej obravnavanih podjetjih. 

Tako Semperit kot tudi Titan sta bili veliki podjetji, ki sta zavzemali pomemben položaj v 

kemični in kovinski stroki, a ju zaradi pomanjkljivih podatkov o podjetnikov, ki so v njima 

zavzemali vrhovne položaje, žal v vzorec nisem mogel vključiti. Ob tem se pod vprašaj 

avtomatsko postavi verodostojnost vzorca podjetij, vendar povedanemu navkljub menim, da 

je v njem zajeto zadovoljivo število podjetij obeh panog (kemične in kovinske) ter v njiju 

dejavnih podjetnikov. Večji dvom se pojavi pri oceni ustreznosti deleža podjetnikov, ki niso 

bili rojeni na Slovenskem, na kar nameravam opozoriti tudi v naslednjem sklopu, posvečenem 

analizi vzorca podjetnikov.

Sedaj pa k analizi geografske razdelitve podjetij. Zbrane raznolike podatke o sedežih 

podjetij je bilo najprej potrebno sistematizirati in razporediti v pregledne kategorije. Pri tem 

sem si pomagal z uradno upravno-teritorialno ureditvijo ozemlja v obravnavanem obdobju. 

To je s seboj prineslo neizbežnost odločitve za neko upravno-teritorialno enoto. Na podlagi 

pregledovanja krajevnih vodnikov za Kranjsko, sem prišel do zaključka, da je za ta namen 

najprimernejša enota sodni okraj, ki je predstavljal nekakšno »zlato sredino« med manjšimi 

občinami in večjimi političnimi okraji. Obenem seje ta delitev uveljavila po revolucionarnem 

letu 1848 in je zaradi delitve sodne in upravne veje oblasti predstavljala osnovo sodobne 

meščanske uprave.84 Kot časovno točko fiksacije upravno-teritorialne ureditve sem določil 

leto 1914. Glede na upravno stanje v tem letu sem nato po sodnih okrajih razvrščal podjetja 

nastala oziroma registrirana pred in po tem letu. Zakaj ravno leto 1914? Tedaj je bila upravna

80 Marija Kos, Podjetništvo v Kranju od leta 1918 do nacionalizacije leta 1948, Ljubljana 2006, str. 15-16.
81 ZAL, LJU 88, reg. B 3.
82 Prav tam.
83 KLDB, str. 630.
84 Jože Žontar, Uprava Štajerske, Koroške, Kranjske in Primorja 1848 do 1918. V: Priročniki in karte o 
organizacijski strukturi v deželah Koroški, Kranjski, Primorju in Štajerski do leta 1918, 
Gradec/Celovec/Ljubljana/Gorica/Trst 1988, str. 102-103. ES, knjiga 14, Ljubljana 2000, str. 73.
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razdelitev ustaljena že nekaj desetletij, kar je - za podjetja ustanovljena do tega časa - 

omogočilo enotno retrogradno razporeditev njihovih sedežev po sodnih okrajih. Obenem je 

leto 1914 predstavljalo časovno mejo, saj so bila do tega leta vpisana oziroma ustanovljena 

vsa industrijska podjetja razen enega, vpisanega leta 1915,85 ki so svoja vrata odprla za časa 

Habsburške monarhije. Po letu 1918, torej v času prve Jugoslavije, koje bilo vpisanih več kot 

pol industrijskih podjetij v vzorcu, uprava na okrajni ravni ni doživela »bistvenih 

sprememb«,86 kar potrjuje ustreznost izbire sodnih okrajev kot razmeroma stabilnih upravno- 

teritorialnih enot raztezajočih se čez celotno v raziskavi zajeto obdobje. Obenem me je pri 

izbiri vodila želja po izenačenju metodologije ugotavljanja prostorske razporeditve sedežev 

podjetij s postopkom določanja prostorske mobilnosti podjetnikov, kjer sem kot glavno merilo 

ravno tako uporabil sodni okraj v katerem je bil podjetnik rojen, a tem več v sklopu analize 

vzorca podjetnikov.

V tabeli 11 je predstavljena razporeditev sedežev podjetij po sodnih okrajih dežele 

Kranjske. Za sodne okraje v katerih se je nahajalo večje število sedežev podjetij sem v 

opombah navedel še občine, ki so sestavljale sodne okraje. Najnujneje je bilo to storiti pri 

sodnem okraju Ljubljana v katerem je bila naj večja koncentracija sedežev podjetij, 

marsikateri med njimi pa so se nahajali v ljubljanski okolici.

85 Šlo je za vpis kemične tovarne G. Giulini, d. z o.z., Moste pri Ljubljani. ZAL, LJU 88, reg. C/1.
86 Sergij Vilfan, Pravna zgodovina Slovencev, Ljubljana 19962, str. 472 (dalje Vilfan, Pravna zgodovina).
87 Za sodne okraje seje pri analizi priseljevanja v Ljubljano v drugi polovici 19. in začetku 20. stoletju odločil 
tudi Andrej Studen, Pedenarca, ksel, kelnerca, Žnidar. Socialnozgodovinska analiza izvora in poklicne strukture 
stanovalcev izbranih ljubljanskih ulic iz let 1869-1910, Ljubljana 1993, str. 20-22 (dalje Studen, Pedenarca, 
ksel). 57
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Tabela 11: Razporeditev v vzorcu zajetih podjetij glede na sodni okraj v katerem se je nahajal 
njihov sedež 
Sodni okraj Število Odstotek
Ljubljana88 91 58,4
Kamnik 89 15 9,6
Kranj90 12 7,8
Tržič91 9 5,8
Vrhnika92 5 3,3
Škofja Loka93 4 2,6
Novo mesto94 4 2,6
Radovljica95 4 2,6
Radeče96 3 1,9
Črnomelj 1 0,6
Žužemberk 1 0,6
Kočevje 1 0,6
Mokronog 1 0,6
Ribnica 1 0,6
Litija 1 0,6
Cerknica 1 0,6
Ilirska Bistrica 1 0,6
Idrija 1 0,6
Skupaj 156 100

Iz tabele 11 je več kot razvidno izrazito osredotočenje sedežev industrijskih podjetij v 

Ljubljani. Odgovor zakaj je temu tako najbrž leži v dejstvu, da je Ljubljana, kljub svoji ne 

ravno industrijski podobi, predstavljala pomembno prometno, finančno (zlasti po letu 1918) in

88 Mišljeno je ozemlje sodnega okraja Ljubljana, kije obsegalo naslednje občine: Brezovica, Studenec, Dobrova, 
Dobrunje, Grosuplje, Iška vas, Iška Loka, Lipljene, Log, Devica Marija v Polju, Moste, Zgornja Šiška, Pijava 
Gorica, Podgorica, Račna, Rudnik, Šentjurij, Šmarje, Šmartno, Šentvid, Želimlje, Slivnica, Tomišelj, Črnuče, 
Vič, Vrbljene, Medvode in Spodnja Senica. Allgemeines Verzeichnis der Ortsgemeinden und Ortschaften 
Österreichs, Dunaj 1915, str. 138-140 (dalje Allgemeines Verzeichnis). V to skupino sem vključil tudi podjetja s 
sedežem v mestu Ljubljana, kije sicer imelo status mesta z lastnim statutom.
89 Sodni okraj Kamnik je obsegal naslednje občine: Depala vas, Domžale, Dragomelj, Gojzd, Homec, Hruševka, 
Jarše, Kaplja vas, Klanec, Križ, Loka pri Mengšu, Loke, Lahoviče, Mengeš, Mlaka, Motnik, Moste, Mekinje, 
Nasoviče, Nevlje, Špitalič, Zgornji Tuhinj, Paloviče, Podgorje, Podhruško, Radomlje, Zalog, Šmartno, Smarca, 
Kamnik, Stranje, Suhadole, Trzin, Tunjice, Rašice, Bistričica, Vodice, Volčji Potok in Županje Njive. 
Allgemenines Verzeichnis, str. 149-150.
90 Sodni okraj Kranj je obsegal naslednje občine: Cerklje, Hrastje, Kranj, Mavčiče, Naklo, Preddvor, Predoslje, 
Smlednik, Stražišče, Sveti Jošt, Šenčur, Velesovo in Voglje. Allgemenines, 1915, str. 137-138.
91 Sodni okraj Kranj je obsegal naslednje občine: Kovor, Križe, Sveta Ana, Sveta Katarina in Tržič. 
Allgemenines Verzeichnis, str. 138.
92 Sodni okraj Vrhnika je obsegal naslednje občine: Polhov Gradec, Borovnica, Horjul, Vrhnika, Preserje, 
Šentjošt in Črni Vrh. Allgemenines Verzeichnis, str. 140.
93 Sodni okraj Škofja Loka je obsegal naslednje občine: Javorje, Stara Loka, Škofja Loka, Češnjica, Železniki, 
Leskovca, Oslica, Poljane, Selca, Zminec, Trata, Sora in Sorica. Allgemenines, 1915, str. 136-137.
94 Sodni okraj Novo mesto je obsegal naslednje občine: Mirna Peč, Orehovica, Gorenje Polje, Pöllandl, Prečna, 
Novo mesto, Šmihel-Stopiče, Šentpeter, Toplice, Tschermoschnitz, Bela Cerkev in Brusnice. Allgemenines 
Verzeichnis, str. 145-146.
95 Sodni okraj Radovljica je obsegal naslednje občine: Breznica, Kropa, Lancovo, Ljubno, Lesce, Leše, Srednja 
vas, Mošnje, Zgornje Gorje, Ovsiše, Radovljica, Ribno, Kamna Gorica, Bled, Begunje, Predtrg in Bohinjska 
Bistrica. Allgemenines Verzeichnis, str. 144-145.
96 Sodni okraj Radeče je obsegal naslednje občine: Šentjanž na Dolenjskem, Radeče, Sveti Križ pri Svibnem in 
Boštanj. Allgemenines Verzeichnis, str. 135.
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ne nazadnje tudi kulturno središče tako dežele Kranjske, kot tudi slovenskega ozemlja v prvi 

Jugoslaviji. S pomočjo statistične obdelave podatkov, ki jih je našel v registrih trgovskih 

sodišč na slovenskem ozemlju, je Albin Ogris v času med svetovnima vojnama ugotovil, daje 

Ljubljana pritegnila »skoraj tretjino vseh vpisov« pri čemer je potrebno upoštevati, da ni šlo le 

za industrijska, temveč tudi za trgovska in večja obrtna podjetja. Vzrok, da je Ljubljana 

predstavljala tovrstni magnet za ustanavljanje sedežev podjetij je videl v njeni središčni legi v 

prometno-komunikacijski mreži slovenskega prostora. Sedež podjetja je namreč najugodneje 

vzpostaviti »tam, kjer se stekajo glavni toki menjalnega in posredovalnega prometa«. Ob 

tem se mi ne zdi odveč poudariti, da mnoga podjetja svojega sedeža niso imela v istem kraju 

kot tovarniški obrat. Primeri so številni, omenim naj le KID, ki je imela sedež v Ljubljani, 

obrat pa na Jesenicah.

Prostorska razporeditev industrije, kot je prikazana v zgornji tabeli, ostane ob 

izostanku prenosa podatkov na zemljevid brez močnejšega informacijskega naboja, saj se 

podatki, kijih vsebuje zdijo preveč razpršeni in onemogočajo oblikovanje jasnejše predstave 

o geografski razporeditvi sedežev v vzorcu zbranih podjetij. Zaradi tega sem se odločil 

podatke združiti v preglednejše kategorije enake pokrajinam na katere je bila razdeljena 

dežela Kranjska. Tradicionalne tri dele Kranjske predstavljajo Gorenjska, Dolenjska in 

Notranjska.97 98 Zaradi velikega števila podjetij, ki so imela sedež v sodnem okraju Ljubljana, 

sem se odločil za uvedbo posebne kategorije Ljubljana in okolica, čeprav bi bilo to področje 

mogoče uvrstiti tudi na Gorenjsko. Kategorija Ljubljana in okolica ozemeljsko povsem 

odgovarja obsegu sodnega okraja Ljubljana. S pomočjo opisanega postopka je nastala bolj 

pregledna razporeditev sedežev industrijskih podjetij, podana v tabeli 12.

Tabela 12: Sedeži podjetij v vzorcu po kranjskih pokrajinah
Pokrajina Število Odstotek
Ljubljana in okolica99 91 58,4
Gorenjska100 44 28,2
Dolenjska in Bela Krajina101 13 8,4
Notranjska102 8 5
Skupaj 156 100

97 Albin Ogris, Gospodarsko desetletje, str. 3.
98 Razporeditev sodnih okrajev na pokrajine je nastala na podlagi besedila in zlasti zemljevida z naslovom 
Avstrijske dežele leta 1914. V: Geografski atlas Slovenije, Ljubljana 1998, str. 33.
99 Mišljeno je ozemlje, ki gaje zajemal sodni okraj Ljubljana. (Glej op. 88).
100 H Gorenjski sem štel naslednje sodne okraje: Kamnik, Kranj, Tržič, Škofja Loka in Radovljica.
101 H Dolenjski in Beli Krajini sem štel naslednje sodne okraje: Novo mesto, Radeče, Črnomelj, Žužemberk, 
Kočevje, Mokronog, Ribnica, Litija (le del okraja južno od reke Save).
102 K Notranjski sem štel naslednje sodne okraje: Cerknica, Ilirska Bistrica, Idrija.
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Podatki iz zgornje tabele pričajo o vodilnem položaju Ljubljane z okolico in Gorenjske 

v industrijski dejavnosti na kranjskem ozemlju. Precej za njima je bila Dolenjska z Belo 

Krajino, medtem ko se je na Notranjskem nahajalo najmanj sedežev industrijskih podjetij v 

vzorcu. Kot pri drugih lastnostih vzorca podjetij je bilo tudi pri prostorski razporeditvi 

sedežev podjetij potrebno izvesti primerjavo s kontrolnimi vzorci, ki jih predstavljajo tri 

kontrolne časovne točke. Pri podjetjih v treh kontrolnih vzorcih sem se držal opisanih 

metodoloških načel. Natančna razporeditev podjetij po sodnih okrajih ter primerjava (v 

relativnih številkah) razporeditve sedežev po sodnih okrajih za leta 1870, 1906 in 1919, je 

podana v Prilogi (tabele P4-P7). V osrednjem delu tekstu bodo prikazani le že po kategorijah 

pokrajin obdelani rezultati. Prvo kontrolno točko predstavlja leto 1870.

Tabela 13: Sedež int lustrijskih podjetij v
Pokrajina Število Odstotek
Ljubljana in okolica 16 53,4
Gorenjska 8 26,6
Notranjska 3 10
Dolenjska 3 10
Skupaj 30 100

različnih delih dežele Kranjske leta 1870

Rezultati iz leta 1870 so presenetljivo podobni onim iz tabele 12. Očitna je 

dominacija Ljubljane z okolico in Gorenjske, medtem ko sta bili Notranjska in Dolenjska 

glede na absolutno in relativno število industrijskih podjetij izenačeni. Naslednja kontrolna 

točka je leto 1906.

Tabela 14: Sedež int lustrijskih podjetij v
Pokrajina Število Odstotek
Ljubljana in okolica 28 44,4
Gorenjska 18 28,6
Dolenjska 10 15,9
Notranjska 7 11,1
Skupaj 63 100

različnih delih dežele Kranjske leta 1906

Na vseh območjih Kranjske je bilo mogoče v skoraj treh desetletjih in pol, ki so 

pretekli od leta 1870, opaziti povečanje absolutnega števila industrijskih podjetij. Relativni 

delež Ljubljane in okolice seje zmanjšal na račun Notranjske, Gorenjske in zlasti Dolenjske. 

Zadnje je pripisati precejšnjemu razmahu lesne industrije, o čemer je bilo govora že prej. 

Obdelava podatkov o sedežu industrijskih podjetij, ki so leta 1919 delovala na območju bivše 

Kranjske, poda naslednjo sliko.
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Tabela 15: Sedež int lustrijski ti pod jetij v
Pokrajina Število Odstotek
Ljubljana in okolica 28 47,5
Gorenjska 21 35,6
Dolenjska 8 13,5
Notranjska 2 3,4
Skupaj 59 100

različnih delih dežele Kranjske leta 1919

V Ljubljani in okolici je bilo zaznati stagnacijo števila sedežev industrijskih podjetij, 

medtem ko je za Dolenjsko in Notranjsko izpričano nazadovanje v absolutnem številu 

podjetij. Padec absolutnega deleža industrijskih podjetij je bil najbolj izstopajoč na 

Notranjskem, saj je bilo njihovo število celo manjše kot leta 1872. Glavni razlog za tovrstno 

drastično zmanjšanje vidim v teritorialnih izgubah, ki so to pokrajino doletele po končani prvi 

svetovni vojni. Približno polovica njenega ozemlja je namreč prišla pod italijansko državo. 

Potemtakem vzroki za upad števila sedežev industrijskih podjetij niso bili toliko gospodarske 

kolikor politične narave. Poleg Notranjske je največjo relativno spremembo doživela 

Gorenjska. Kljub temu, da seje absolutno število sedežev podjetij od leta 1906 povečalo za 

zgolj tri, je relativno število naraslo za sedem odstotkov. Kljub temu ni mogoče zanikati 

konstantnega večanja števila industrijskih podjetij v severni in severozahodni Kranjski.

Za medvojni čas razpolagam poleg podatkov za leto 1919 še z enim kvantitativnim 

pregledom razporeditve sedežev podjetij na področju tedaj že bivše Kranjske, ki prikazuje 

stanje s konca dvajsetih let, nastalim na podlagi uradnih statističnih podatkov in sicer brošure 

Frana Windischerja naslovljene Gradivo za statistiko trgovine, obrta in industrije v 

Sloveniji.103 Objavljeni podatki so bili pridobljeni na zborničnem obratnem štetju izvedenem 

leta 1927 na celotnem slovenskem ozemlju v okviru Kraljevine SHS. Tedaj so našteli vsega 

skupaj 507 industrijskih obratov, od tega se jih je 270 nahajalo na bivšem Kranjskem. Že 

bežen pogled na to impresivno številko da vedeti, da so bila merila za uvrstitev nekega 

podjetja med industrijska nižja kot v pričujoči razpravi, toda kljub temu imajo podatki veliko 

vrednost pri spoznavanju smernic geografske razporejenosti kranjske oziroma slovenske 

industrije v medvojnem obdobju. Obstaja še ena razlika med tu uporabljeno metodo in tisto 

Zbornice za TOI in ta je, da je slednja sedež podjetij razporedila po davčnih in ne sodnih 

okrajih kot je bila navada v prejšnjih tabelah. Toda to ni razlika, ki bi hudo popačila sliko 

stanja. V tabeli P8 so navedeni absolutni in relativni deleži industrijskih podjetij po davčnih 

okrajih, v spodnji (tabela 16) pa so ti isti rezultati že aplicirani na kategorije treh kranjskih

103 Vsi naslednji podatki vzeti iz: Fran Windischer, Gradivo za statistiko trgovine, obrta in industrije v Sloveniji, 
Ljubljana 1929, str. 63 in nepaginirane statistične tabele v dodatku.
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pokrajin. Zanimivo je predvsem to, da so kljub precejšnjim razkorakom v absolutnih, 

relativne številke o razporeditvi sedežev podjetij v letih 1919 in 1927 skoraj identične.

Tabela 16: Industrijski obrati na bivšem Kranjskem po pokrajinah leta 1927
Število Odstotek

Ljubljana z okolico104 105 124 45,9
Gorenjska103 89 33
Dolenjska106 40 14,8
Notranjska107 108 17 6,3
Skupaj 270 100

Primerjavo z rezultati v vzorcu omogoča naslednja tabela (17) vsebujoča relativne

številke sedežev podjetij glede na pokrajine dežele Kranjske na štirih različnih časovnih

točkah, ki omogočajo sklepanje o dolgoročnih trendih prostorske razporeditve kranjske

oziroma slovenske industrije. Naj zanimivejša je njihova stanovitnost, saj so se skozi

predstavljenih petdeset let le malo spreminjale, kar pomeni da so temeljni obrisi bodočega 
108industrijskega prostorskega razvoja nastali že v drugi polovici 19. stoletja.

Tabela 17: Razporeditev sedežev industrijskih podjetij po pokrajinah dežele Kranjske skozi čas
Vzorec 1872 1906 1919 1927

% % % % %
Ljubljana 
in okolica 58,4 53,4 44,4 47,5 45,9
Gorenjska 28,2 26,6 28,6 35,6 33
Dolenjska 8,4 10 15,9 13,5 14,8
Notranjska 5 10 11,1 3,4 6,3
Skupaj 100 100 100 100 100

Primerjava napeljuje na sklep, da je glede na rezultate v kontrolnih vzorcih, 

kategorija Ljubljana in okolica v vzorcu, zlasti na račun Dolenjske in Notranjske, premočno 

zastopana. To je posledica osredotočanja na podjetnike, ki so delovali v Ljubljani in okolici, 

pogojenega zlasti s stanjem gradiva. Le-to je bilo namreč najbolj na voljo ravno za to skupino 

industrialcev. Kljub temu upam, da je vzorec dovolj reprezentativen, saj odstopanja vseeno 

niso tako izrazita, da bi izkrivljala sliko, ki jo dajejo kontrolni rezultati.

104 Kategorija vsebuje naslednja davčna okraja: Ljubljana-mesto in Ljubljana-okolica.
105 Kategorija vsebuje naslednje davčne okraje: Brdo, Kamnik, Kranj, Kranjska Gora, Radovljica, Škofja Loka in 
Tržič.
106 Kategorija vsebuje naslednja davčne okraje: Črnomelj, Kočevje, Litija, Mokronog, Novo mesto, Radeče, 
Ribnica, Trebnje, Velike Lašče in Žužemberk.
107 Kategorija vsebuje naslednje davčne okraje: Cerknica, Logatec, Lož in Vrhnika.
108 O tem glej tudi: Lazarevič, Od regionalnega k slovenskemu, str. 273.
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Razen na zgoraj navedeno kvantitativno analizo prostorske razdelitve sedežev podjetij 

se je mogoče pri presoji o razporeditvi industrije na Kranjskem nasloniti tudi na nekatere 

sodobne tiskane vire. Za 19. stoletje je nekaj bežnih obravnav te problematike mogoče 

zaslediti v tiskanih poročilih Trgovske in obrtne zbornice za Kranjsko v Ljubljani. Zlasti v 

poročilu objavljenem leta 1861 so se pisci izrecno posvetili tej problematiki. Tako je mogoče 

za Gorenjsko (vključno z Ljubljano) prebrati tole mnenje: »Ta del kronovine (tj. dežele - op. 

a.) zaradi svoje blaginje in razvite industrije prednjači pred drugima dvema deloma 

Kranjske.«109 Besede zgovorno pričajo o tem, da je ta del dežele od druge polovice 19. 

stoletja predstavljal njen gospodarsko najrazvitejši in najnaprednejši del. O industriji 

Dolenjske seje pisec izrazil precej manj optimistično: »O tem delu dežele je mogoče povedati 

kaj malo razveseljivega.« Izjema je bila Litija, ki se je nahajala ob Južni železnici. Ravno 

pomanjkanje železnice je bil glavni razlog za slabo industrijsko razvitost tega dela Kranjske. 

Poleg tega je poročevalec zbornice razlog videl tudi v »nezadostni podjetniški strasti«.110 Med 

industrijskimi podjetji, ki so v tistem času delovala na Dolenjskem, je gotovo najbolj izstopala 

velika železarna v Dvoru. Tudi njen razvoj je v največji meri zaviralo ravno pomanjkanje 

železniške povezave. Tako je mogoče v poročilu Trgovske in obrtne zbornice za Kranjsko 

izšlem leta 1853, torej v času koje železnica že dosegla Ljubljano inje potekala njena gradnja 

v smeri Trsta,111 že prebrati, da je edino upanje za znižanje proizvodnih stroškov in 

posledično povečanje konkurenčne zmožnosti železarne, ureditev cestnega omrežja. Dopisnik 

iz največje dolenjske železarne je zato zbornici posredoval tole ugotovitev: »Že večkrat 

dokazano in neovrgljivo dejstvo je, da pomenijo urejene komunikacijske zveze (...) 

najmočnejši vzvod za napredek industrije.«112 Položaj se tudi čez dvajset let ni kaj prida 

izboljšal, saj so leta 1870 na Dvoru v ponovnem poročilu ljubljanski zbornici zopet ugotovili, 

da »delajo ceste in pota velike težave železo-livamici na Dvoru, zlasti slaba in ovinkasta cesta 

z Dvora v Ljubljano.«113 Lastnik tovarne, plemič Auersperg, se je zavedal, da bi obrat do 

večje rentabilnosti in konkurenčnosti lahko privedla le železniška povezava, ki bi pocenila 

transport surovin ter končnih izdelkov in s tem znižala produkcijske stroške. »Zato je zastavil 

ves svoj vpliv, da bi speljali načrtovano dolenjsko železnico po dolini Krke in tako za nekaj 

časa rešili obratovanje železarne. Zbornica za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani si je (...)

109 Bericht der Handels- und Gewerbekammer für das Kronland Krain, Ljubljana 1861, str. 8 (dalje Bericht, 
1861).
110 Prav tam, str. 10.
111 Janez Cvirn, Andrej Studen, »Ko vihar dirjajo hlaponi«. K socialni in kulturni zgodovini železnice v 19. 
stoletju, Ljubljana 2001, str. 22-29.
112 Bericht der Handels- und Gewerbekammer fur das Kronland Krain, Ljubljana 1853, str. 43.
113 Citirano po Žargi, Železarna na dvoru, str. 104.
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od leta 1866 prizadevala za traso proge Ljubljana-Karlovec po dolini Krke. Zaprosila je 

trgovinsko ministrstvo na Dunaju za dovoljenje za izgradnjo železniških prog. Dunajsko 

ministrstvo je leta 1869 poslalo dovoljenje za šest prog na Kranjskem, med njimi tudi za 

dolenjsko železnico. Dovoljenje za začetna dela se je glasilo na fužine kneza Auersperga na 

Dvoru in na občino Novo mesto. (...) Leta 1872 je bil opravljen tehnično vojaški pregled. 

(...) Upanja o izgradnji dolenjske železnice je bilo konec z avstrijskim borznim polomom leta 

1873.«ll4 Ponovno so razprave o dolenjski železnici oživele šele v 80. letih 19. stoletja, 

vendar je bila trasa tedaj načrtovana čez Trebnje in Novo mesto, ne več mimo Dvora. Ta načrt 

je bil uresničen v 90. letih, koje na Dolenjsko ozemlje zapeljal prvi vlak.115 Tedaj je bilo za 

dvorsko železarno že prepozno, saj je knez Auersperg njeno proizvodnjo leta 1891dokončno 

ustavil. Glavni vzrok, da je prenehal z vlaganjem v njen tehnološki napredek je bilo ravno 

pomanjkanje zveze podjetja s sodobnim, hitrim in cenenim prevoznim sredstvom.116 117 118 Tudi o 

industrijski razvitosti Notranjske ni mogoče v poročilu Trgovske in obrtne zbornice za leto 

1861 prebrati nič spodbudnega. Kljub neugodnim razmeram za agrarno dejavnost, je bila 

industrija v tej pokrajini v petdesetih letih 19. stoletja zelo slabo razvita. Prevladovala so 

majhna podjetja živilske industrije, med njimi tudi npr. pivovarna v Senožečah.

Za medvojno obdobje obstajajo izčrpnejše in temeljitejše sodobne obravnave 

posvečene problematiki prostorske razporeditve industrije. Raziskovalcem sta na voljo dva 

kakovostna in poglobljena znanstvena teksta nastala konec tridesetih let.119 Oprl se bom zlasti

114 Prav tam, str. 104-105.
ES, knjiga 2, Ljubljana 1988, str. 293.

116 Žargi, Železarna na dvoru, str. 105-106. Leta 1934 je Zbornica za TOI z Dolenjske prejela zanimiv, jedrnat in 
črnogled pregled dolenjske gospodarske zgodovine v dobi kapitalizma: »Gospodarske razmere na Dolenjskem so 
v primeri z drugimi kraji Slovenije tako slabe, da jih more prav poznati le tisti, ki med našimi ljudmi živi in z 
njimi občuje. Od nekdaj ponižni, skromni in tihi Dolenjci, si niso znali pridobiti pozornosti oblasti, katere se 
zanje prav nič brigale niso. Od leta do leta so se razmere slabšale in že takrat obstoječa industrijska podjetja, 
steklarna na Gorjancih in železolivama na Dvoru, so vsled pomanjkanja prometnih sredstev morala obrat 
ustaviti. Železnico smo po prizadevanju gda. Šukleja (mišljen je Fran Šuklje (1849-1935), politik dejaven v 
kranjskem deželnem zboru - op. a.; SBL, knjiga 11, Ljubljana 1971, str. 716-718) dobili pred nekaj desetletji. 
Ta železnica pa vozi še danes z isto počasnostjo, kakor je vozila od vsega početka. (...) Industrije, razen 
Povhove (Jožko Povh - glej seznam podjetnikov - op. a.) in Mediceve (Ivan Medic - glej seznam podjetnikov - 
op. a.) industrije perila, ni nobene, kako tudi, če nimamo nikake pogonske sile. Iz leta v leto nas tolažijo, da 
dobimo elektriko, kako nujna bi nam bila. Kaj vse se je med tem časom že zgradilo industrijskih podjetij na 
Gorenjskem, mi pa jo bomo dobili takrat, ko že ne bo nobene panoge industrije proste. Samo za razsvetljavo nam 
zadostuje sedanja elektrarna Novobor v Novem mestu, zamudili smo pa že marsikatero priliko vsled mačehovske 
delitve dobrot. Po otvoritvi železnice so se zgradile kar dve opekarni v bližnji okolici Novega mesta, parna žaga 
na Rogu, vse to je prenehalo. Objekte so po večini podrli, ostalo pa gloda črv časa.« ARS, AS 448, fase. 110/2.
117 Zbornični poročevalec je o Notranjski zapisal: »Notranjsko po pravici imenujejo tudi revna 'sušna krajina'. 
Večino tamkajšnje pokrajine namreč zavzemajo nerodovitne kamnite kraške površine, poraščene s siromašnim 
rastlinjem.« Bericht, 1861, str. 91.
118 Več o pivovarni: Ervin Dolenc, Senožeče: Skupnost na prepihu, Ljubljana 1994, str. 57-61.
119 Omenjeni razpravi izhajata iz geografske stroke: prva je brošura Gospodarska struktura Slovenije v luči 
poklicne statistike in delavskega zavarovanja, Ljubljana 1939, (dalje GSS), ki jo je v sodelovanju z Geografskim
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na razpravo Mirka Novaka, ki je uporabljal podatke iz konca tridesetih let, natančneje iz 

septembra 193 8.* 120 121 Novakova temeljna ugotovitev je zadevala izrazito zgoščenost slovenske 

industrije ob železniških progah: »V Sloveniji je koncentracija obrti in industrije ob 

železnicah izredno močno izražena; nič manj ko 1499 ali 93,6 odstotkov vseh obratov in 

64.142 ali 97,4 odstotka vseh delavcev v našem sestavku obravnavane obrti in industrije je 

nastanjenih v bližini železniških poti.«122 123 124 125 Vendar se industrija ni razvila ob vseh železnicah 

enakomerno. Izstopale so predvsem tri proge: »Hrbtenico slovenske industrije, če se smemo 

tako izraziti, tvorijo nekdanja 'južna', gorenjska ter kamniška železnica z lokalnimi 

progami (...). Ob 'južni' železnici je nastanjenih 908 ali 56,7 odstotka vseh obratov (...). Ob 

gorenjski ter kamniški progi pa 323 ali 20,1 odstotka vseh obratov (...). Ob teh treh progah je 

nastanjenih skupno 76,8 odstotka in 82,4 vseh delavcev. (...) Pas ob južni železnici je (...) 

bolj industrializiran kot gorenjski ter kamniški.« Novak je naštel tudi glavne vzroke za 

koncentracijo industrije ob južni železnici: »Južna železnica teče po starodavni poti iz Srednje 

Evrope ob vzhodnem robu Alp na Jadran. Kot prva na slovenskem ozemlju je stekla do Trsta 

leta 1857 (do Celja 1846, do Ljubljane 1849). Po njej so sčasoma prišli v našo deželo ceneni 

industrijski izdelki iz severnih dežel nekdanje Avstrije in osvajali slovenski trg. (...)«126 

Druga železniška povezava z močno koncentracijo industrije je bila Gorenjska železnica: 

»Gorenjska železnica sicer ne spada med najstarejše na Slovenskem, vendar tudi ona pelje po 

stari in važni naravni poti iz zapada Evrope v Orient. Za industrializacijo pasu ob gorenjski 

železnici je odločilen njegov severni konec, kjer je tvorilo izvežbano in ceneno delavstvo 

propadajočega manufakturnega železarstva osnovo našemu težkoindustrijskemu obratu, pa 

tudi nekaterim drugim železarsko-industrijskim podjetjem. Elektrifikacija, katere je doslej 

najbolj deželen predel ob omenjenih treh železnicah, je močno vplivala po vojni zlasti na 

nastajajočo tekstilno industrijo.« Najmanj je proces industrializacije segel v naslednje predele:

institutom na Univerzi kralja Aleksandra v Ljubljani izdal Socialno ekonomski institut v Ljubljani, druga pa 
razprava Mirka Novaka z naslovom Razmestitev industrije v Sloveniji, objavljena v Geografskem vestniku.
120 Novak, Razmestitev industrije, str. 69.
121 Šlo je za obrate na celotnem slovenskem ozemlju v kraljevini Jugoslaviji.
122 Novak, Razmestitev industrije, str. 91.
123 Južna železnica je bila prva, ki je potekala čez slovenski prostor (zgrajena je bila v štiridesetih in petdesetih 
letih 19. stoletja). Njen glavni namen je bil povezava med Dunajem in Trstom (od tod naziv južna). Čez 
slovenske kraje je potekala na trasi Maribor-Celje-Ljubljana-Postojna-Sežana-Trst. ES, knjiga 4, Ljubljana 1990, 
str. 363.
124 Najpomembnejše železniške proge na Gorenjskem so bile v kronološkem vrstnem redu naslednje: gorenjska, 
ali Rudolfova, železnica na trasi Ljubljana-Jesenice-Planica-Trbiž je bila za promet odprta decembra 1870. 
Proga, kije povezovala Gorenjsko s Trstom inje tekla po trasi Jesenice-Gorica-Repentabor-Trst je bila odprta 
julija 1907, julija naslednjega leta pa še železniška povezava Kranj-Tržič. ES, knjiga 15, Ljubljana 2001, str. 
303.
125 Proga Ljubljana-Kamnik je bila odprta januarja 1891. Op. cit., str. 303.
126 Novak, Razmestitev industrije, str. 92.
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»Od ostalih delov je industrializacija najmanj prodrla na Dolenjsko, vzhodno Štajersko in

Prekmurje. Dolenjska je bila v prometnem oziru dolgo časa zapostavljena (...). Kar je v teh

pokrajinah industrije, ki dela preko krajevnih potreb, se je naselila tu zaradi prav cenene 
• 127delovne moči, katero ji nudi kmetski proletariat.«

Novakove ugotovitve se potemtakem presenetljivo ujemajo s stanjem iz šestdesetih let 

19. stoletja kot je bilo prikazano v poročilu Trgovske in obrtne zbornice v Ljubljani in tudi z 

razporeditvijo sedežev industrijskih podjetij v glavnem in kontrolnih vzorcih. V obeh tekstih, 

ki ju sicer loči sedem desetletij časovne razlike, je izpostavljena zlasti industrijska razvitost 

Gorenjske (vključno z Ljubljano) po eni in nerazvitost Dolenjske po drugi strani. Preden se 

posvetim predstavitvi rezultatov, ki jih je prinesla analiza prostorske razporeditve industrije, 

naj se še na kratko pomudim pri razpravi Mirka Novaka, ki je leta 1938 na slovenskem 

ozemlju vključenem v prvo Jugoslavijo izpostavil osem največjih centrov obrti in industrije v 

katerih je živelo več kot tisoč delavcev. Te centri so bili: L Maribor, 2. Ljubljana, 3. Kranj, 4. 

Celje, 5. Jesenice, 6. Tržič, 7. Hrastnik in 8. Kamnik.127 128 Razmerje med največjimi 

industrializiranimi kraji je bilo torej 5:3 v prid ozemlja bivše Kranjske, kar kaže na to, daje 

industrijski razvoj na Kranjskem ozemlju ob koncu obdobja obravnavanega v disertaciji, 

dosegel visoko stopnjo razvoja in je potemtakem to območje nedvomno primemo za 

obravnavo značilnosti slovenskega podjetništva.

V naslednjih vrsticah se imam namen podrobneje posvetiti lastnostim prostorske 

razvrstitve industrijskih podjetij v vzorcu glede na njihovo industrijsko stroko, formalno 

organizacijsko obliko in čas registracije oziroma ustanovitve. Obravnava bo potekala za vsako 

kranjsko pokrajino posebej. Najprej je na vrsti Gorenjska. Razporeditev sedežev industrijskih 

podjetij po sodnih okrajih je dala rezultat predstavljen v tabeli 18.

Tabela 18: Geografska razporeditev industrijskih podjetij po sodnih okrajih; Gorenjska
Sodni
okraj Število Odstotek
Kamnik 15 34,1
Kranj 12 27,3
Tržič 9 20,4
Škofja
Loka 4 9,1
Radovljica 4 9,1
Skupaj 44 100

127 Prav tam, str. 94.
128 Prav tam, str. 95.
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Zanimivo je, daje bila največja koncentracija industrijskih podjetij v vzorcu v sodnem 

okraju Kamnik. To je mogoče pripisati industrijski aktivnosti tega območja v času pred letom 

1918 (zlasti slamnikarski industriji), medtem ko so se na območju drugouvrščenega Kranja 

industrijska podjetja pojavila šele po tem letu, kar je seveda vplivalo na strukturo vzorca. Na 

tretjem mestu je najti sodni okraj Tržič, ki sta mu pečat dajali tekstilna in usnjarska industrija 

s koreninami v drugi polovici 19. stoletja. Četrto in peto mesto sta si delila sodna okraja 

Škofja Loka in Radovljica. Naslednja tabela (številka 19) prikazuje kako so bila industrijska 

podjetja s sedežem na Gorenjskem razporejena po strokah.

Tabela 19: Struktura podjetij glede na industrijsko stroko; Gorenjska
Stroka Število Odstotek
Tekstilna 14 31,8
Lesna 6 13,6
Usnjarska 6 13,6
Kovinska 4 9,1
Živilska 4 9,1
Razno 4 9,1
Kemična 3 6,8
Gradbena 2 4,5
Tiskarska 1 2,4
Skupaj 44 100

Očitna je bila prevlada tekstilne industrije v čemer se je odražal njen velik medvojni 

razmah ne zgolj v Kranju, temveč na celotnem Gorenjskem. Visok delež podjetij tekstilne in 

majhen delež podjetij kovinske stroke kaže tako na uvrstitev velikega števila v medvojnem 

obdobju vpisanih oziroma ustanovljenih podjetij v vzorec, kot tudi na strukturne spremembe, 

ki jih je industrija na tem delu Kranjske doživela v skoraj stoletnem obdobju, ki ga zajema 

raziskava, zlasti koncentracijo kovinske industrije v rokah KID. V zvezi s tekstilno industrijo 

o takšni koncentraciji ne bi bilo mogoče govoriti, saj so med vojnama nastala in obratovala 

številna manjša podjetja. Poleg tekstilne sta bili močneje zastopani še lesna in usnjarska 

stroka. Naslednja tabela prikazuje formalno organizacijsko strukturo podjetij.

Tabela 20: Struktura podjetij glede na njihov formalni organizacijski tip; Gorenjska
Tip podjetja Število Odstotek
Posamična firma 17 38,6
D. z o. z. 15 34,1
Javna družba 6 13,6
D. d. 5 11,4
Komanditna družba 1 2,3
Skupaj 44 100
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Na Gorenjskem so bile skoraj v enaki meri prisotne posamične firme in družbe z 

omejeno zavezo. Delniških družb je bilo precej manj. Verjetno je zgoraj prikazana struktura v 

veliki meri posledica prevlade tekstilne industrije, ki je ljubila zlasti družbe z omejeno zavezo. 

Obenem rezultat napeljuje na misel, da so imela na Gorenjskem sedež zlasti manjša podjetja s 

skromnejšim kapitalom. Preostane še obravnava časa vpisa oziroma nastanka podjetij s 

sedežem na Gorenjskem.

Tabela 21: Podjetja glede na čas ustanovitve; Gorenjska
Število Odstotek

Podjetja ustanovljena pred letom 1918 17 38,6
Podjetja ustanovljena po letu 1918 27 61,4
Skupaj 44 100

V vzorcu so prevladovala podjetja vpisana ali ustanovljena po letu 1918, čeprav tudi 

število onih, ki so bila vpisana oziroma ustanovljena še v času Habsburške monarhije ni bilo 

zanemarljivo, kar kaže na razmeroma visoko stopnjo industrializacije tega območja v času 

pred letom 1918. Veliko zaslugo za to je imel sodni okraj Kamnik, ki si kot okraj z največjo

koncentracijo sedežev podjetij na Gorenjskem zasluži posebno obravnavo. Struktura podjetij s
129tamkajšnjim sedežem je bila po strokah naslednja.

Tabela 22: Industri
Stroka Število Odstotek
Razno 4 26,7
Lesna 3 20
Živilska 3 20
Tekstilna 2 13,5
Gradbena 1 6,6
Kemična 1 6,6
Usnjarska 1 6,6
Skupaj 15 100

ska podjetja glede na stroko; sodni okraj Kamnik

Tabela 22 priča o prevladi slamnikarske industrije, ki se skriva v kategoriji Razno. 

Poleg slamnikarstva so bile precej enakomerno zastopane še lesna, živilska in tekstilna stroka.

129 Tabele, ki prikazujejo strukturo podjetij glede na sodni okraj, stroko, formalno organizacijsko obliko in čas 
ustanovitve za Gorenjsko brez sodnega okraja Kamnik so v prilogi (tabele P9-P12).
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Tabela 23: Struktura pod
Tip podjetja Število Odstotek
Posamična firma 6 40
D. z o. z. 4 26,6
Javna družba 3 20
D. d. 2 13,4
Skupaj 15 100

etij glede na njihov formalni organizacijski tip; sodni okraj Kamnik

Enako kot v celi Gorenjski, so tudi v kamniškem sodnem okraju prevladovale 

posamične firme (njihov relativni delež presega tistega celotne Gorenjske) in družbe z 

omejeno zavezo. Slednje so bile v sodnem okraju Kamnik manj prisotne kot v celotni 

Gorenjski. Na njihov račun so relativni delež pridobile zlasti javne družbe. Vzrok za ta pojav 

tiči v času vpisa oziroma nastanka industrijskih podjetij, ki ga prikazuje tabela 24.

Tabela 24: Podjetja glede na čas ustanovitve; Sodni okraj Kamnik
Število Odstotek

Podjetja ustanovljena pred letom 1918 7 46,6
Podjetja ustanovljena po letu 1918 8 53,4
Skupaj 15 100

Število podjetij nastalih pred in po letu 1918 je bilo namreč v sodnem okraju 

Kamnik zelo izenačeno, čemur je botrovala slamnikarska industrija, ki sojo, kot že omenjeno, 

v teh krajih v drugi polovici 19. stoletja na noge postavili tirolski podjetniki.

Naslednja kranjska pokrajina, ki bo deležna podrobne analize, je Dolenjska. Kot je 

bilo že omenjeno, je predstavljala industrijsko manj razvit del dežele. To je mogoče opaziti 

tudi v majhnem številu industrijskih podjetij v vzorcu, ki so imela sedež na Dolenjskem. 

Tovrstnih podjetij je bilo le 13, njihovo razporeditev po sodnih okrajih pa prikazuje tabela 25.

Tabela 25: Geografska razporeditev industrije po sodnih okrajih; Dolenjska in Bela Krajina
Sodni okraj Število Odstotek
Novo mesto 4 30,7
Radeče 3 23,1
Črnomelj 1 7,7
Žužemberk 1 7,7
Kočevje 1 7,7
Mokronog 1 7,7
Ribnica 1 7,7
Litija 1 7,7
Skupaj 13 100

Po številu podjetij je prednjačilo področje Novega mesta, največjega dolenjskega 

urbanega naselja. Njegova industrija je bila novejšega datuma, saj so podjetja nastala šele v
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času med svetovnima vojnama. Sodni okraj, ki je imel malce starejšo tradicijo industrijske 

proizvodnje so predstavljale Radeče, znane predvsem po svoji papirnici, ki seje v industrijo 

preoblikovala že v 19. stoletju.130 131 K razmeroma zgodnji pojavitvi industrije v tem sodnem 

okraju je gotovo prispevala njegova lega ob progi Zidani Most-Dobova-Sisak, ki je 

zagotavljala povezavo kraja z južno železnico. V primeru Dolenjske je mogoče na podlagi 

rezultatov v tabeli 24 sklepati zlasti o prostorski razpršenosti industrije in posledično o 

pomanjkanju izrazitejših industrijskih centrov.132

Tabela 26: Struktura podjetij glede na stroko: Dolenjska in Bela Krajina
Stroka Število Odstotek
Tekstilna 4 30,7
Papirna 2 15,4
Usnjarska 2 15,4
Rudarstvo 1 7,7
Gradbena 1 7,7
Kovinska 1 7,7
Lesna 1 7,7
Rudarstvo 1 7,7
Skupaj 13 100

Da se je na Dolenjskem industrija razvijala predvsem v času po prvi svetovni vojni, 

je opazna tudi v prevladi tekstilne stroke, ki se je skoncentrirala predvsem v Novem mestu. 

Vse druge industrijske veje so bile prisotne manj izrazito in podobno kot sedeži podjetij 

precej razpršene in neizrazite. Zopet velja morda izpostaviti le papirno industrijo v Radečah in 

par večjih usnjarn.

Tabela 27: Struktura podjetij glede na njihov formalni organizacijski tip; Dolenjska in Bela 
Krajina 
Tip podjetja Število Odstotek
Posamična firma 8 61,5
D. d. 2 15,4
Javna družba 2 15,4
D. z o. z. 1 7,7
Skupaj 13 100

130 Papirnico Radeče sem v vzorec uvrstil kar v dveh njenih različicah. Zakaj? Zato, ker se lokacija tovarne ni 
spremenila, so se pa zato pri podjetju spremenili lastniki, formalna organizacijska oblika ter celo produkcijski 
predmet, kar je kot kriterij zadoščalo za uvrstitev dveh različic podjetja v vzorec.
131 Proga Zidani Most-Dobova-Sisak je bila za promet odprta oktobra 1862.
132 Stanje v Novem mesto je leta 1934 dopisnik Zbornice za TOI opisal takole: »Naše mesto nima skoraj nič 
meščanov. Uradniki in penzionisti so njegovi prebivalci. Trgovine vsled revne okolice nimajo potrebnega 
prometa, obrtniki ne dela, gostilne so prazne.« ARS, AS 448, fase. 110/2.
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Tabela 27 dopolnjuje podobo o obrobnosti in relativni nepomembnosti dolenjske 

industrije onkraj lokalnih okvirov. Očitna je bila prevlada malih posamičnih podjetij, ki so 

razpolagala z manjšimi sredstvi in so večinoma najverjetneje skrbela predvsem za 

zadovoljevanje krajevnih potrošniških potreb.

Tabela 28: Podjetja glede na čas ustanovitve; Dolenjska in Bela Krajina
Število Odstotek

Podjetja ustanovljena pred letom 1918 3 23,1
Podjetja ustanovljena po letu 1918 10 76,9
Skupaj 13 100

O mladosti dolenjske industrije seje mogoče prepričati s pomočjo tabele 28. Glavni 

razlog za to je verjetno potrebno iskati v že večkrat omenjenem zapostavljenem prometnem 

položaju pokrajine.

Kot tretja je na vrsti Notranjska, kranjska pokrajina kjer se je nahajal sedež 

najmanjšega števila industrijskih podjetij v vzorcu.

Tabela 29: Prostorska razporeditev industrijskih podjetij glede na sodne okraje; Notranjska
Sodni okraj Število Odstotek
Vrhnika 5 62,5
Ilirska Bistrica 1 12,5
Idrija 1 12,5
Cerknica 1 12,5
Skupaj 8 100

Na Notranjskem je, za razliko od Dolenjske, mogoče opaziti močno koncentracijo 

industrije, in sicer na območju sodnega okr aja Vrhnika, kjer sta bili zlasti v krajih Vrhnika in 

Verd prisotni lesna in gradbena industrija. Po drugih sodnih okrajih je bila industrija precej 

bolj razpršena. Industrijska podjetja so, z izjemo sodnega okraja Idrija, ustanavljali predvsem 

v krajih ležečih ob južni železnici.

Tabela 30: Razporeditev industrije po strokah; Notranjska
Stroka Število Odstotek
Gradbena 3 37,5
Lesna 3 37,5
Usnjarska 2 25
Skupaj 8 100

Največja posebnost notranjskih podjetij glede industrijske stroke je bila v tem, da se 

na tem področju ni razmahnila tekstilna industrija. Glavni razlog, da v vzorcu ni podjetij
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tekstilne stroke, je po mojem mnenju v teritorialnih izgubah na račun Italije, ki jih je bil ta del 

Kranjske deležen po letu 1918, torej v času močnega razcveta tekstilne industrije na 

slovenskih tleh. Drugi, z njim povezani razlog je, da sem v vzorec, kot bo razvidno v zadnji 

tabeli, vključil precej podjetij, ki so bila registrirana pred letom 1918. Kljub povedanemu 

ostaja dejstvo, da so notranjska podjetja prisegala zlasti na predelavo surovin, ki jih je nudila 

bližnja okolica. To velja tako za gradbeno industrijo, ki so jo na Notranjskem sestavljali zlasti 

obrati za izdelovanje gradbenega materiala (tj. opekarne), kot tudi za lesno industrijo, ki je 

izkoristila obilico gozdnega bogastva.

Tabela 31: Struktura pod
Tip podjetja Število Odstotek
Posamične firme 5 62,5
Javna družba 2 25
D. d. 1 12,5
Skupaj 8 100

etij glede na njihov formalin organizacijski tip; Notranjska

Da je imel precejšen del notranjske industrija svoje poreklo še v času Habsburške 

monarhije, je razvidno tudi iz formalne organizacijske strukture podjetij. Ta lastnost firm s 

sedežem na Notranjskem se je najjasneje odražala v izostanku družb z omejeno zavezo iz 

vzorca. Zato so prevladovala posamična podjetja in javne družbe. Delniška družba je bila le 

ena. Tudi v primeru Notranjske lahko zopet ponovim trditev o prevladi manjših industrijskih 

podjetij.

Tabela 32: Podjetja glede na čas ustanovitve; Notranjska
Število Odstotek

Podjetja ustanovljena pred letom 1918 4 50
Podjetja ustanovljena po letu 1918 4 50
Skupaj 8 100

Tabela 32 lepo ilustrira že večkrat izraženo trditev o razvoju industrije na Notranjskem 

pred letom 1918. Ta pokrajina je bila edina na Kranjskem kjer je bilo število v vzorec zajetih 

podjetij ustanovljenih pred in po letu 1918 enako. Tudi pri tem so verjetno veliko vlogo imele 

ozemeljske spremembe, ki jih je doživel ta del dežele in bi bila zato domneva o zaostajanju 

industrijskega razvoja Notranjske v medvojnem obdobju precej tvegana, zaradi česar si je 

brez temeljitejše raziskave ne upam izreči.

Zadnja pride na vrsto obravnava prostorske kategorije Ljubljane in njene okolice, v 

kateri je bila prisotna največja koncentracija sedežev industrijskih podjetij. Kot že omenjeno 

je področje te kategorije sovpadalo z ozemljem sodnega okraja Ljubljana.
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Tabela 33: Podjetja glede na industrijska stroko; Ljubljana in okolica
Stroka Število Odstotek
Kovinska 15 16,5
Gradbena 13 14,3
Tekstilna 13 14,3
Kemična 11 12
Usnjarska 10 11
Živilska 9 9,9
Lesna 6 6,6
Papirna 6 6,6
Grafična 5 5,5
Razno 2 2,2
Rudarstvo 1 1,1
Skupaj 91 100

V Ljubljani in okolici v oči najprej bije precej enakomerna razporeditev industrijskih 

panog, po čemer se je to območje razlikovalo od Gorenjske in Dolenjske. Zlasti je razlika 

opazna v manj izraziti prisotnosti podjetij tekstilne stroke. Prvo mesto je tako zasedala 

kovinska industrija, drugo mesto sta si delili gradbena in tekstilna, na tretjem mestu pa so bila 

podjetja kemične industrije. V Ljubljani je imelo sedež največje in najmočnejše podjetje 

kovinske stroke na ozemlju Kranjske, KID,133 kije imelo obrat na Jesenicah. Temu gigantu so 

delala družbo številna manjša podjetja te industrijske veje, delujoča v Ljubljani in njeni 

okolici.134 Tudi gradbena podjetja, med njimi številna stavbna, so bila velikega pomena za 

gospodarstvo Ljubljane in njene okolice: »Ljubljana ima 107 stavbnih podjetij ali 31,4 

odstotka vseh v Sloveniji in 4553 delavcev ali 43,6 odstotka vseh stavbinskih delavcev v 

Sloveniji. (...) V Ljubljani zaposluje stavbinska industrija 37,3 odstotka vseh delavcev 

celotne obrti in industrije (,..).«135 Tudi v tekstilni stroki so v Ljubljani prevladovala manjša 

podjetja in zato se ni mogla primerjati z velikima, med vojnama nastalima, tekstilnima 

centroma kot sta bila Kranj in zlasti Maribor. Sploh so bila za ljubljansko območje značilna 

manjša industrijska podjetja.136

133 Mirko Novak je za KID zapisal, da je bilo tudi »največje industrijsko podjetje v Sloveniji«. Novak, 
Razmestitev industrije, str. 86.
134 Geografi so konec tridesetih let kot štiri glavna središča kovinske industrije navedli tele kraje: Jesenice, 
Ljubljano, Celje in Maribor. GSS, str. 29.
135 Novak, Razmestitev industrije, str. 91.
136 To trditev je mogoče večkrat zaslediti v GSS, npr. na str. 24.
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Tabela 34: Struktura podjetij glede na njihov formalni organizacijski tip; Ljubljana in okolica
Stroka Število Odstotek
Posamična firma 26 28,6
D. d. 25 27,5
Javna družba 20 21,9
D. z o. z. 19 20,9
Komanditna d. 1 1,1
Skupaj 91 100

Tudi v Ljubljani in okolici so bila na prvem mestu posamična podjetja, a je bila 

njihova prevlada precej manj izrazita kot v drugih predelih Kranjske. Razporeditev formalnih 

oblik podjetij je bila, podobno kot tista industrijskih strok, veliko enakomernejša kot drugje v 

deželi. Izstopa zlasti veliko, tako absolutno kot relativno, število delniških družb. Pojasnilo 

tiči v že omenjenem Ljubljaninem statusu finančnega središča kranjskega in širšega 

slovenskega ozemlja,137 zaradi česar se je zdela industrialcem izbira te lokacije za sedež 

podjetja verjetno samoumevna. Skoraj enak delež v vzorcu so zasedale javne in družbe z 

omejeno zavezo, kar napeljuje na sklep o industrijskem razvoju tega prostora tako pred kot 

tudi po letu 1918. Več podlage za to trditev ima namen podati naslednja tabela.

Tabela 35: Podjetja glede na čas ustanovitve; Ljubljana in okolica
Število Odstotek

Podjetja ustanovljena pred letom 1918 41 45
Podjetja ustanovljena po letu 1918 50 55
Skupaj 91 100

Izenačenost časa ustanovitve podjetij se tu najbolj približa tisti notranjskih podjetij, 

čeprav je delež podjetij ustanovljenih po letu 1918 v Ljubljani presegal število ustanovitev 

pred tem letom. Industrijski razvoj Ljubljane in okolice seje torej začel že v 19. stoletju, in 

napredoval v prvi Jugoslaviji, med obema obdobjema pa, vsaj na podlagi podatkov v vzorcu, 

ni bila opazna neka ostra zareza. V tej pokrajinski kategoriji je torej vladal umirjeni in 

enakomerni industrijski razvoj.

V prilogi so v tabelah P13-P15 predstavljeni rezultati primerjave podjetij po 

pokrajinah glede na njihovo stroko, formalni organizacijski tip in čas ustanovitve, podani v 

relativnih številkah. Na kratko se bom posvetil le podajanju in interpretaciji podatkov, ki jih 

nudi tabela P13. Ta obravnava prostorsko razporeditev v vzorec zajetih industrijskih podjetij 

po strokah. Iz nje je mogoče razbrati, da so bila podjetja tekstilne industrije relativno 

najmočneje prisotna na Gorenjskem in Dolenjskem, podjetja kovinske v Ljubljani in njeni

137 »Ljubljana je upravno, denarno, trgovsko in kulturno središče Slovenije.« Hrovat, Razmestitev industrije, str. 
90-91.
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okolici, lesne na Notranjskem in Gorenjskem, gradbene pa v Ljubljani in njeni okolici ter na 

Notranjskem. Sedeži podjetij nekaterih industrijskih strok so bili v svojem delovanju omejeni 

zgolj na nekatere predele dežele. Tako so npr. podjetja živilske in kemična industrije imela 

sedeže le na Gorenjskem ter Ljubljani in njeni okolici. Tudi podjetja grafične industrije na 

Dolenjskem in Notranjskem niso bila prisotna. Celo tekstilni industriji se ni uspelo zasidrati 

na celotnem ozemlju Kranjske. Na sploh se zdi predel Gorenjske (vključno z Ljubljano) glede 

industrijskih strok najbolj raznolik. Na celotnem ozemlju dežele Kranjske so imela sedeže le 

podjetja treh strok: lesne, usnjarske in gradbene. Te tri veje industrije je torej mogoče imeti za 

splošno razširjene. Zanimivo je, da je šlo predvsem za delovno intenzivne industrije, kar

doprinese k utemeljenosti hipotez o slovenskem podjetništvu kot delujočem predvsem v
138kapitalsko skromnih podjetjih.

138 Lazarevič, Vzpon slovenskega podjetništva, str. 106.
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HI. Vzorec podjetnikov

1. Uvod

V prejšnjem sklopu so bile predstavljene značilnosti vzorca industrijskih podjetij, v 

tem pa se nameravam posvetiti osrednji temi pričujoče doktorske disertacije, ki jo 

opredeljujeta predstavitev in analiza vzorca podjetnikov. Metodologija s katero sem pristopil 

k analizi podatkovne baze podjetnikov je bila preprosta kvantitativno-deskriptivna in 

potemtakem enaka kot pri analizi vzorca podjetij. Podjetnikov zajetih v podatkovno bazo je 

bilo 194. Gre torej za posameznike, ki so zavzemali podjetniške položaje v 156 industrijskih 

podjetjih. Časovna omejitev njihovega delovanja je bila določena podobno kot pri podjetjih, 

torej od druge polovice 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne.

V uvodnem delu obravnave bom najprej predstavil podatkovno bazo podjetnikov, kar 

pomeni, da se bom posvetil sklopom v njej vsebovanih informacij in problematiki njihovega 

zbiranja. Najprej je potrebno poudariti, daje bilo v ospredju zbiranje biografskih informacij o 

posameznikih. Pri določanju tega katere podatke o industrialcih naj sploh zbiram sem se oprl 

predvsem na že uveljavljene smernice na področju kolektivno-biografskega (ali pač 

prosopografskega) podjetniškega zgodovinopisja, ki imajo svoje korenine v inovacijski 

dejavnosti raziskovalcev, konec štiridesetih let 20. stoletja zbranih okoli harvardskega Centra 

za raziskovanje zgodovine podjetništva (Research Center in Entrepreneurial History).1 2 

Metodo so nato prevzeli predvsem nemški zgodovinarji, kot tudi francoski in britanski. O 

tem, da tovrstni pristop k raziskovanju podjetništva kot kolektivnega pojava, še tudi v novem 

stoletju ni za »staro šaro«, in da omogoča pridobivanje relevantnih novih znanstvenih 

spoznanj priča priznanje, ki gaje bila leta 2006 s podelitvijo nagrade Društva za zgodovino 

podjetij (Gesellschaft für Unternehmensgeschichte) deležna monografija Michaela Schäferja z

1 Več tovrstnih znanstvenih razprav je konec štiridesetih in v petdesetih letih izšlo v reviji Explorations in 
Entrepreneurial History. Med daljšimi deli izstopa monografija Thomasa C. Cochrana, Railroad Leaders 1845- 
1890: The Business Mind in Action, Cambridge 1953. Pomemben je tudi zbornik Men in Business, Cambridge 
1952.

2 Tovrstna dela bodo v poznejših opombah večkrat navedena.
J Izčrpen seznam ameriških, francoskih in angleških kolektivno biografskih raziskav (osredotočenih zlasti na 
problematiko vertikalne družbene mobilnosti industrialcev) je mogoče najti pri Hartmutu Kaelebleju, Berliner 
Unternehmer während der frühen Industrialisierung, Berlin/New York 1972, opomba 142 na str. 99-100 (dalje 
Kaeleble,Berliner Unternehmer).
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naslovom Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.4 Biografski podatki o 

industrialcih, ki sem jih iskal, so bili naslednji: ime in priimek, rojstna letnica, rojstni kraj, 

industrijska stroka ali stroke v katerih je podjetnik deloval, podjetniški položaj ali položaji (v 

večjem številu različnih podjetij), ki jih je posameznik zasedal, podjetnikovo družbeno in 

poklicno poreklo, dosežena izobrazba, udeležba v različnih sferah javnega življenja 

(raznovrstnih interesnih in strokovnih združenjih, politiki ter drugih oblikah javnega 

udejstvovanja kot npr. dobrodelno delovanje), poklic tasta, sinov in zetov, ter različne oblike 

časti (državna odlikovanja, nobilitacije itd.), ki jih je bil podjetnik deležen. Pri izbiri naštetih 

variabel sem se bolj ali manj držal že uveljavljenih smernic podjetniške zgodovine. Od teh 

sem rahlo odstopil z uvedbo spremenljivke čas vstopa v industrijo, ki dopolnjuje variablo 

rojstna letnica podjetnikov. Vsakega od podatkovnih sklopov in njegov pomen za 

razumevanje slovenskega podjetništva bom posebej predstavil kasneje. V uvodu se bom 

omejil predvsem na problematiko pridobivanja biografskih podatkov.

Glede na to, da je temelj mojega raziskovalnega dela predstavljalo oblikovanje 

podatkovne baze podjetnikov, je pri njenem zapolnjevanju osrednjo dejavnost predstavljalo 

zbiranje in sistematiziranje biografskih podatkov o posameznih industrialcih. V pričujočem 

odstavku se bom na kratko pomudil pri virih iz katerih sem črpal biografske podatke. V 

precejšnji meri so se viri za oblikovanje vzorca podjetij in podjetnikov prekrivali, saj je bilo 

pri podatkih o industrijskih podjetjih ponavadi mogoče najti tudi informacije o tem kdo je v 

dotičnem podjetju zasedal položaj(e) z najvišjo formalno avtoriteto. Pri tem je lahko šlo le za 

enega (pri posamičnih firmah) ali za skupino podjetnikov. Vendar je bila identifikacija 

posameznikov s podjetniškim položajem šele prvi korak. Že v poglavju o problematiki 

prepoznavanja podjetnikov sem omenil, da so registri trgovskih sodišč pomemben vir pri 

določanju podjetnikov in pridobivanju nekaterih njihovih osnovnih biografskih podatkov, 

vendar iz registrov v večini primerov (razen, če npr. ni šlo za odvetnike ali inženirje) ni 

mogoče razbrati njihove izobrazbene stopnje, družbenega porekla, kaj šele zgoraj naštetih 

variabel dotikajočih se družinskih razmerij podjetnikov (poklic tasta, sinov, zetov) in javnega 

delovanja. Na podobno težavo raziskovalec naleti tudi pri industrijskih anketah Zbornice za 

TOI. Zaradi naštetih ovir je bilo potrebno poseči po drugih virih informacij.

Na splošno je mogoče vire iz katerih sem črpal biografske podatke razdeliti na dva 

osnovna sklopa: prvi sklop vsebuje že obdelane biografske vire. Sem spada vsa biografska

4 Michael Schäfer, Familienunternehmen und Unternehmerfamilien. Zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der 
sächsischen Unternehmen 1850-1940, München 2007, str. 7 (dalje Schäfer, Familienunternehmen und 
Unternehmerfamilien).
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literatura o posameznih podjetnikih. Tovrstna dela so precej maloštevilna, v veliki meri 

verjetno zaradi 45 let trajajočega obdobja socializma v katerem obujanje spominov na 

»kapitaliste« ni bilo ravno dobrodošlo/ Večini industrialcev, ki so doživeli usodno leto 1945, 

je bilo po institucionalni poti delovanje onemogočeno, premoženje zaplenjeno, kot »razredni 

sovražniki« pa so bili neusmiljeno odrinjeni na družbeni rob. Od konca devetdesetih let 20. 

stoletja se je položaj glede monografskih biografij o posameznih industrialcih ali njihovih 

rodbinah precej izboljšal in upati je na nova tovrstna dela.5 6 Poleg monografskih publikacij je 

bilo biografske podatke o podjetnikih mogoče najti tudi v različnih znanstvenih razpravah. Slo 

je lahko za razprave posvečene posameznikom in/ali njihovim rodbinam (nekatere so izšle še 

v času pred drugo svetovno vojno), ali za dela, ki so se ukvarjala z zgodovino določenega 

industrijskega podjetja.7 Pri zgodovinah posameznih podjetij je potrebno omeniti, da so 

nekatere izšle že v času socializma, avtorji teh del pa niso mogli ali hoteli mimo 

posameznikov, ki so postavili temelje obravnavanim podjetjem.8 Nekatere biografske drobce 

je bilo mogoče najti tudi v raznih obsežnejših splošnih gospodarsko-zgodovinskih pregledih

5 Pri raziskovanju sem naletel na dve izjemi: ljubljanski inženir, izumitelj, podjetnik in strastni športnik Stanko 
Bloudek je bil deležen monografske obdelave svojega življenja že v zgodnjih sedemdesetih letih 20. stoletja. 
Glej: Drago Stepišnik, Stanko Bloudek, Ljubljana 1971. Drugo izjemo predstavlja v slovenskem kolektivnem 
spominu precej manj prisotni Jožko Povh, podjetnik iz Novega mesta, kije pred začetkom druge svetovne vojne 
deloval v tekstilni industriji. O Povhu sicer ni bila napisana celotna monografija, je pa bila zato njegova 
življenjska pot izčrpno popisana v publikaciji Antona Štampoharja, Iz bojev novomeških tekstilcev, Novo mesto 
1984. Kaj je tista skupna točka s katero sta si oba prislužila čast, da so njuni življenjski zgodbi že v socializmu 
obravnavali kot vredni obdelave in zapisa v anale zgodovine? Bloudka in Povha je združevala značilnost, da se v 
času narodnoosvobodilne vojne nista »kompromitirala« in sta v njej celo aktivno sodelovala, prav tako pa sta se 
v obdobju odkritega izvajanja komunistične revolucije po koncu druge svetovne vojne, mirno sprijaznila z 
zaplembo industrijskih podjetij pri katerih sta sodelovala in svojo dejavnost prilagodila revolucionarnim 
razmeram, tako da sta energijo usmerila na področje družbeno sprejemljivega delovanja. Oba sta zato po letu 
1945 zasedla pomembne položaje v državni administraciji. Seveda predstavljata omenjena industrialca izraziti 
izjemi. Sodelovanje v narodnoosvobodilnem boju ni avtomatsko pomenilo, da bo podjetniku dovoljena 
neproblematična vključitev v novo socialistično družbo. Dovolj zgovoren primer za to je bil kranjski gradbenik 
Josip Slavec. Glej: Majda in Jože Žontar, Stavbenik Josip Slavec, Ljubljana 2001, zlasti str. 44-82 (dalje Žontar, 
Stavbenik Josip Slavec).
6 Izpostaviti je potrebno predvsem naslednje izdaje (v vrstnem redu izhajanja): Katarina Kobilica, Andrej 
Studen, Volja do delaje bogastvo. Mikrozgodovinska študija o ljubljanskem stavbnem podjetniku Matku Curku 
(1885-1953) in njegovi družini, Ljubljana 1999, Žontar, Stavbenik Josip Slavec, Miran Aplinc, Vošnjaki: 
industrialci iz Šoštanja, Šoštanj 2005, Jože Žontar, Kaznovana podjetnost: kranjski trgovec in industrialec Franjo 
Sire, Ljubljana 2005, Angelika Hribar. Rodbinska kronika Dragotina Hribarja in Evgenije Šumi, Ljubljana 2008 
(dalje Hribar, Rodbinska kronika) in Jerneja Ferlež, Josip Hutter in bivalna kultura Maribora, Maribor 2008. 
Zadnja knjiga spada med biografije podjetnikov le pogojno, saj se bolj posveča bivalni kulturi.
7 Vse tovrstne literature tu ne mislim naštevati, saj je citirana sproti ali navedena v bibliografskem seznamu.
8 Kot primer bom izpostavil razpravo Katarine Kobe-Arzenšek, Oris Vidmarjeve tovarne dežnikov in nogavic v 
Ljubljani. V: Kronika, letnik 20, 1972, št. 1, str. 17-33 (dalje Kobe-Arzenšek, Oris Vidmarjeve tovarne).
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ponavadi usmerjenih na omejen geografski prostor?9 V poštev so prišla tudi nekatera 

domoznanska dela posvečena zgodovini posameznih krajev in njihovih prebivalcev.10

Zgodovinskim razpravam in monografijam dela v sklopu obdelanih biografskih virov

družbo skupina razne leksikografske literature. Če je bilo mogoče v nekaterih zgodovinskih

delih najti le drobce biografskih podatkov, se jih je v leksikografskih delih nahaja precej več.

V poštev sta prišli zlasti dve tovrstni zbirki življenjepisnih informacij: Slovenski biografski

leksikon (dalje SBL) in Primorski slovenski biografski leksikon (dalje PSBL). Prvi je bil

obsežen projekt, ki je začel izhajati že leta 192511 12 in nehal leta 1991, torej 66 let pozneje.

Obsega 16 zvezkov. Medtem ko je bil SBL zastavljen vseslovensko, se je PSBL usmeril bolj 
12lokalno in sicer, kot pove že njegov naziv, zlasti na izstopajoče osebe rojene na Primorskem. 

PSBL je manj obsežen kot SBL in je tudi izhajal krajši čas (v sedemdesetih in osemdesetih 

letih prejšnjega stoletja). Obsega 15 zvezkov. Oba biografska leksikona vsebujeta podatke o 

precejšnjem številu industrialcev, ki so delovali v času, ki ga zajema pričujoča disertacija. 

Vpisi za nekatere posameznike so prisotni v obeh biografskih leksikonih, vendar to 

prekrivanje ni moteče, saj ni dobesedno, ampak se vnosi za iste osebe v veliki meri 

dopolnjujejo, pri čemer je v PSBL mogoče za nekatere podjetnike najti izčrpnejše podatke. 

Ob tem se zdi primerno opozoriti na neko specifiko, ki je opazna v zvezi z biografskimi vnosi 

za podjetnike. Pri SBL je mogoče zaznati, da so imeli v času socializma prednost pri uvrstitvi 

v leksikon predvsem industrialci, ki so delovali v času do leta 1918, manj pa tisti, ki so 

pomembno vlogo v gospodarskem življenju igrali v času med vojnama, še zlasti, če so leto 

1945 dočakali kot »izdajalci« (seveda v skladu z revolucionarno zakonodajo) in je 

komunistična oblast z njimi nato ravnala v skladu z njihovim »zločinom«. Vendar so bili 

kljub temu obravnave deležni nekateri najvidnejši medvojni gospodarstveniki (npr. Ivan 

Slokar). Pri tovrstnih osebah je bila močno prisotna težnja po prikazu prehoda v socializem 

kot na ravni posameznega industrialca neproblematičnega in nekonfliktnega procesa. Teksti 

biografskega vnosa se zato osredotočajo predvsem na čas pred drugo svetovno vojno, 

zamolčijo pa kaj seje z industrialci pripetilo po letu 1945.13 Podoben pojav je mogoče opaziti

9 Dober primer predstavlja npr. serija knjig o zgodovini tržiškega gospodarstva avtorja Ivana Mohoriča, 
Zgodovina obrti in industrije v Tržiču, zlasti druga, Tržič 1960, in tretja, Tržič 1965, knjiga.
10 Za zgodovino Tržiča je tako zelo pomembno delo Viktorja Kragla, Zgodovinski drobci župnije Tržič, Tržič 
19942 (prva izdaja iz leta 1936).
11 Zanimivo je, daje pobudo in tudi sredstva za njegovo izhajanje dal Ivan Slokar, eden najpomembnejših 
slovenskih podjetnikov medvojnega obdobja. SBL, knjiga 10, Ljubljana 1967, str. 367.
12 V PSBL je potemtakem mogoče najti biografije podjetnikov, ki so se na Primorskem roditi, niso pa tam nujno 
tudi gospodarsko delovati.
Ij Značilen in zelo zanimiv je primer Antona Rojine za katerega so v SBL zapisali, daje »po osvoboditvi (...) 
prenehal z delom«, kar pri bralcu daje vtis, daje Rojina s podjetniškim delovanjem prenehal prostovoljno ali 
zaradi kake druge okoliščine (npr. starosti), medtem ko pregled arhivskega gradiva v zvezi z zaplembo
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tudi v PSBL. Vendar je zapisano jemati le kot manjši pomislek, ki nima namena podcenjevati 

izrednega pomena obeh leksikografskih del pri oblikovanju podatkovne baze in samih 

rezultatov raziskave. Poleg teh dveh zbirk posvečenih izključno biografijam, je potrebno 

omeniti še splošno leksikografsko zbirko, ki je ravno tako precej pripomogla k obogatitvi 

podjetniške podatkovne baze. Govora je o Enciklopediji Slovenije, katere glavna zasluga je 

bila predvsem dopolnilna funkcija k zgoraj omenjenima temeljnima biografskima zbirkama. 

Glavna prednost ES je v tem, da je pričela izhajati v drugi polovici osemdesetih let, in so jo 

nato izdajali do konca devetdesetih let 20. stoletja. In ravno ta relativna svežina serije je 

najverjetneje pripomogla k temu, da je na njenih straneh najti biografije nekaterih 

industrialcev, ki sicer niso dostopne nikjer drugje.

Za drugi sklop biografskih virov so značilni neobdelani biografski podatki, torej 

podatki v surovem stanju, ki jih še ni uredil in sistematiziral zgodovinarjev poseg. Ta sklop je 

mogoče dalje razdeliti na dva podsklopa in sicer na podsklop arhivskih in podsklop tiskanih 

virov. Nekatere arhivske vire - tako npr. sodne registre trgovskega sodišča* 14 15 v Ljubljani in 

industrijske ankete Zbornice za TOI - sem že omenjal, zato se bom sedaj posvetil nekaterim 

drugim virom s katerimi sem si pri raziskovanju pomagal. V nekaj redkih primerih sem se 

odločil za vpogled v matrike pri čemer so v poštev prišle zlasti krstne knjige. Te so se obnesle 

zlasti pri zbiranju podatkov o družbenem poreklu podjetnikov, ki se določa z očetovim 

poklicem. Vendar sem po krstnih knjigah shranjenih v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani listal 

le izjemoma. Do veliko več koristnih informacij sem se dokopal v podatkovnih zbirkah, ki ju 

hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana, in sicer gre za popise prebivalstva glavnega mesta dežele 

Kranjske v letih od 1830 do 193117 in t. i. zglaševalne pole mesta Ljubljane.16 Zlasti je pri tem 

potrebno poudariti koristnost obeh zbirk zaradi njunega značaja »statističnega 

pramateriala«,17 kar pomeni, da so se ohranile popisne pole posameznikov, vsebujoče znatno 

število informacij. Najbolj prav je prišlo to gradivo pri določanju poklicnega in družbenega 

porekla podjetnikov, v nekaterih primerih pa celo njihove izobrazbe. V poštev so prišli še

premoženja Antona Rojine razkrije, daje opustitev delovanja prinesel nasilni poseg revolucionarne oblasti. SBL, 
knjiga 9, Ljubljana 1960, str. 128. Zaplembeni spis: ZAL, LJU 468, serija 4, 1480/46.
14 V fondu Okrožnega trgovskega sodišča v Ljubljani je razen v sodnih registrih, nekaj biografskih podatkov 
najti tudi v t. i. spisovnem gradivu, ki ga je sicer malo ohranjenega, a je kljub temu mogoče v kartotekah 
posameznih registriranih podjetij ponekod izbrskati nekatere osebne dokumente posredujoče biografske podatke 
o podjetnikih: tako raziskovalec naleti na kopije krstnih in mrliških listov ter celo na kopije šolskih spričeval.
15 ZAL, LJU 504.
16 ZAL, LJU 500. Fond vsebuje dve seriji pol: starejšo (za čas med letoma 1874 in 1917) ter novejšo (za čas med 
letoma 1897 in 1942).
17 Več o izjemnem pomenu popisa ljubljanskega prebivalstva za historiografske raziskave glej: Jasna Fischer, 
Družba, gospodarstvo, prebivalstvo. Družbena in poklicna struktura prebivalstva na slovenskem ozemlju od 
druge polovice 19. stoletja do razpada Habsburške monarhije, Ljubljana 2005, str. 41-50 (dalje Fischer, Družba, 
gospodarstvo).
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drobci gradiva razpršeni po različnih fondih Zbornice za TOI, po redkih osebnih ali 

rodbinskih fondih podjetnikov in fondih posameznih podjetij.

Drugi podsklop neobdelanega biografskega gradiva predstavljajo razni tiskani viri. 

Primat med njimi gotovo zavzemajo časopisni viri. Zakaj predstavljajo časopisi tako 

dragoceno sredstvo za zbiranje biografskih podatkov o podjetnikih? Zato, ker je v njih 

mogoče najti nekrologe in posvetila nekaterim (izstopajočim) predstavnikom iz gospodarskih 

krogov, med katerimi je bilo mogoče najti tudi prenekaterega industrialca, ki je ustrezal 

kriterijem za uvrstitev v podatkovno bazo. Časopisnih posvetil so bili industrialci deležni ob 

okroglih jubilejih, zlasti od dopolnjenega 50. leta starosti naprej. Pripomniti je potrebno, daje 

bil podjetnikom prostor v časopisih pogosteje odmerjen v primeru smrti, medijskih časti ob 

priliki rojstnega dneva pa je bilo deležno manjše število najvidnejših posameznikov. Pri 

iskanju biografskih podatkov v periodiki sem se osredotočil zlasti na časopisje namenjeno 

gospodarskim krogom, v prvi vrsti je šlo za Trgovski list, osrednje glasilo gospodarskih 

krogov v medvojnem obdobju, ki je izhajalo v Ljubljani od leta 1920 do leta 1945. A 

Trgovski list ni bil edini časopis, temveč sem prelistal tudi nekatera druga javna občila kot 

npr. Slovenca, Jutro in Laibacher Wochenblatt. Omembe vredno je, da so revialne izdaje 

(četudi je šlo za revije namenjene gospodarstvenikom) tovrstne članke veliko redkeje 

prinašale. Vendar se pri zbiranju biografskih podatkov v sklopu neobdelanega 

življenjepisnega gradiva nisem oprl le na časopisne članke, ampak je bilo mogoče drobce 

podatkov najti tudi v nekaterih drugih publikacijah. Kot najpomembnejše naj omenim le 

»adresarje«18 19 mesta Ljubljane, ki so bili koristni predvsem pri določanju poklicnega porekla 

podjetnikov. Ob koncu naj se dotaknem še posebnost med (neobdelanimi) tiskanimi 

biografskimi viri in sicer knjige z naslovom Spominski almanah slovenskih strokovnih 

pisateljev, publicistov in projektantov, ki je izšel verjetno enkrat konec tridesetih let (letnica 

izida ni nikjer navedena). Almanah vsebuje kratke biografije v naslovu omenjenih 

posameznikov med katerimi je najti tudi precej industrialcev. Čeprav so biografije bolj 

telegrafskega značaja, je njihova osrednja prednost ta, da vsebujejo natančne podatke o 

izobrazbi oziroma šolski karieri podjetnikov. Spominski almanah sem uvrstil v sklop 

neobdelanih biografskih virov zaradi nezaokroženih in površnih biografij, ki jih vsebuje,

18 Kot bo kmalu vidno ob predstavitvi rojstnih letnic v vzorec vključenih podjetnikov, je bilo medvojno obdobje 
čas v katerem je precejšnji del v raziskavo zajetih industrialcev prišel v srednja leta ali pa so v tem obdobju 
preminili. Seveda je bilo potrebno za pridobivanje podatkov o življenjskih poteh nekaterih industrialcev 
pregledati tudi časopisje iz časa pred letom 1918.
19 Pomagal si nisem toliko z »adresarji« v smislu zbirk podatkov o različnih obrtnih, trgovskih in industrijskih 
podjetjih, temveč z »adresarji« v pomenu imenikov, torej seznamov meščanov z navedbo njihovega imena, 
priimka, naslova in poklica.
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predvsem pa zato, ker njegov glavni namen ni bil seznaniti bralca z življenjskimi potmi vanj 

vključenih posameznikov, temveč v prvi vrsti z njihovo strokovno publicistično dejavnostjo o 

čemer pričajo zelo obsežni bibliografski seznami, ki so v večini primerov presegali dolžino 

posameznikove biografije.

Za zaključek uvoda v predstavitev rezultatov kvantitativne raziskave o slovenskih 

industrialcih se zdi primemo na kratko se pomuditi pri problematiki virov. Recimo, da je 

namen tovrstne (ali pač vsake) historiografske prosopografske obdelave skupin 

posameznikov iskanje njihovih skupnih imenovalcev in s tem posledično reduciranje njihovih 

individualnih posebnosti na neko statistično povprečje. Zdi se, da raziskovalec išče nekega 

tipičnega predstavnika določene družbene skupine. V konkretnem primeru gre za podjetnike, 

pri čemer bi rad problematiziral koncept iskanja povprečnega podjetnika, kajti ravno za zgoraj 

opisano tiskano biografsko gradivo, ki mi je bilo pri izvajanju raziskave na voljo, je značilno 

izrazito dajanje prednosti izstopajočim posameznikom. Dejstvo namreč, da so se industrialci 

uvrstili v kako od leksikografskih del ali, da so bili zgolj deležni članka v časopisu, je bilo že 

znamenje njihovega izstopanja iz množice drugih industrialcev.21 Iz tega potemtakem izhaja, 

daje vzorec podjetnikov sestavljen iz kopice nadpovprečnih gospodarstvenikov, pri čemer se 

hitro postavi vprašanje o njegovi reprezentativnosti. Pri oblikovanju slednjega sem se sicer 

trudil držati načela čim večje raznolikosti glede v vzorec uvrščenih industrialcev. Hotel sem 

oblikovati uravnotežen in predvsem čim bolj večplasten vzorec podjetnikov, ki bi vseboval 

predstavnike iz čim širšega spektra industrijskega podjetništva obravnavanega obdobja, pri 

čemer sem nevarnost opisane pomanjkljivosti skušal zmanjšati s strogo prostorsko omejitvijo 

nabora podjetnikov in z njo nerazdružljivo zvezano uvrstitvijo čim večjega števila ne nekem 

območju delujočih podjetnikov v vzorec. Vendar se je kot osnovni problem izpostavilo 

pomanjkanje podatkov o manj izstopajočih podjetnikih. Ob tem se je sam koncept raziskave 

izkazal kot omejujoč in kot prepreka za spoznanje vseh globin in odtenkov industrijskega 

podjetništva. Po drugi strani pa bi sprememba raziskovalnega pristopa popolnoma 

predrugačila značaj raziskave.22 Nedvomno bi pri tem trpela kvaliteta in raznolikost

20 Zgodovinar znanosti William Clark kot prosopografske šteje dve vrsti raziskav: kolektivne biografije skupin, 
predstavljajoče prosopografijo v širšem smislu in statistične študije populacij, kijih uvršča med prosopografska 
iskanja v ožjem pomenu. William Clark. The Pursuit of the Prosopography of Science. V: Roy Porter (ur.), The 
Cambridge History of Science, Volume 4: Eighteenth-Century Science, Cambridge 2003, str. 212.
21 Gradivo Zbornice za TOI, zlasti industrijske ankete izvedene v času med svetovnima vojnama, priča o 
resnično velikem številu (manjših) industrijskih obratov in posledično podjetnikov.
22 Njen temelj bi predstavljali podatki, ki so na voljo v industrijskih anketah Zbornice za TOI v Ljubljani. 
Najbolj bi pri tem trpelo raziskovanje družbene mobilnosti podjetnikov, medtem ko bi se raziskovalno težišče 
usmerilo k narodni pripadnosti in državljanstvu. Rezultat bi bil približno takšen kot ga je mogoče najti v 
avtorjevi razpravi naslovljeni Značilnosti mariborskega podjetništva v tridesetih letih 20. stoletja. V: Željko
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rezultatov. In ravno ta pomislek je v največji meri pretehtal v prid oblikovanja vzorca in 

izvedbe raziskave v obliki kot se danes nahaja pred bralcem. Kljub izpostavljeni problematiki 

nadpovprečnosti vzorca podjetnikov, se nadejam, da le-ta predstavlja kar najustreznejšo 

mogočo podobo slovenskega industrijskega podjetništva v obravnavanem obdobju. Ob tem se 

postavlja še eno vprašanje: mar ni predstavljal, upoštevajoč počasen in precej skromen 

industrijski razvoj na Kranjskem, ki je trajal nekako do leta 1918, vsaj v tem začetnem 

obdobju industrializacije vsak podjetnik, ki seje pečal z industrijo, neko izjemo, skratka nekaj 

posebnega? Res pa je tudi, da so se po letu 1918 vrste industrialcev močno zapolnile z novimi 

(predvsem manjšimi) podjetniki* 23 o katerih ni na voljo veliko zgodovinskih virov. Zaradi tega 

je v vzorcu, kljub avtorjevemu trudu, čutiti določeno pomanjkanje tega podjetniškega sloja, ki 

mora, dokler ne bo deležen blagohotne naklonjenosti zgodovinarjevega zanimanja, žal 

počivati v pozabi svoje anonimne povprečnosti.

Že zgoraj sem izpostavil problematiko reprezentativnosti vzorca. Položaj še dodatno 

zaplete pomanjkanje kvantitativno zastavljenih študij slovenskega podjetništva. Pri 

raziskovanju sem se seznanil le z enim historiografskim delom, vsebujočim nastavke za 

obravnavo podjetništva kot kolektivnega fenomena. Govora je o razpravi Franceta Kresala z 

naslovom Slovensko podjetništvo v industriji,24 * 26 ki se je osredotočila na čas med svetovnima 

vojnama in je zanimiva predvsem kot poskus ugotavljanja kdo so bili posamezniki, ki so v 

tem obdobju sestavljali gospodarsko elito. Raziskava se je torej posvetila zlasti izstopajočim 

posameznikom2'1 in zato ne razreši ali pripomore k reševanju dileme iskanja povprečnega 

industrialca na katero sem opozoril v zgornjem odstavku. Gotovo razpravi nikakor ne gre 

oporekati vrednosti in metodološke inovativnosti v pristopu k podjetništvu kot kolektivnem 

fenomenu. Omeniti je potrebno tudi, daje v formativnih stadijih raziskovanja precej vplivala 

na zasnovo pričujoče disertacije.

V situaciji kjer je onemogočeno preverjanje ustreznosti vzorca s pomočjo literature ali 

arhivskih virov, se kot možnost pokaže primerjava med značilnostmi vzorca podjetij, 

predstavljenega v prejšnjem delu, in obnašanjem spremenljivk v vzorcu podjetnikov. Glede

Oset, Aleksandra Berberih Slana, Žarko Lazarevič (ur.), Mesto in gospodarstvo, Ljubljana 2010, str. 327-366 
(dalje Sunčič, Značilnosti mariborskega podjetništva).
23 Lazarevič, Vzpon slovenskega podjetništva, str. 113-115.
24 France Kresal, Slovensko podjetništvo v industriji. V: Podjetništvo na Slovenskem. Razprave s simpozija v 
Ljubljani, 19. januarja 1994, Prispevki za novejšo zgodovino, letnik 34, št. 1, 1994, str. 57-73 (dalje Kresal, 
Slovensko podjetništvo).
3' Kresal v razpravi predstavi hipotezo, daje slovenska medvojna »podjetniška baza« obsegala okoli 450 oseb, 
vendar ni jasno ali govori le o podjetnikih, ki so bili dejavni v industriji, ali o podjetnikih na splošno. Po 
Kresalovem naj bi elita slovenskega medvojnega podjetništva štela okoli 50 posameznikov. Prav tam, str. 68.
26 Pierenkemper, Die westfalischen Schwerindustriellen, str. 33-35.
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na to, da je bilo v prejšnjem poglavju ugotovljeno, da vzorec podjetij v grobem ustreza 

razvojnim tendencam slovenske oziroma kranjske industrije v času od druge polovice 19. 

stoletja do začetka druge svetovne vojne, je potemtakem mogoče o ustreznosti vzorca 

podjetnikov sklepati s pomočjo ugotavljanja razporeditve industrijskih strok v katerih so se 

podjetniki udejstvovali. Kljub temu, da je tovrstno dokazovanje posredne narave, se ga je, 

glede na pomanjkanje drugih referenčnih točk, v tem primeru potrebno oprijeti. V tabeli 36 je 

prikazano razmerje med absolutnim in relativnim številom podjetnikov glede na udeležbo v 

industrijski stroki ter primerjava tega razmerja z vzorcem podjetij.

Tabela 36: Razmerje med industrijskimi strokami v vzorcih podjetij in podjetnikov
Industrijska stroka

—v---------------- -----------
Število podjetnikov Odstotek

—V---------------- ----
Število podjetij Odstotek

Kovinska 44 17,7 20 12,8
Tekstilna 40 16,1 30 19,3
Gradbena 32 12,9 19 12,2
Lesna 24 9,7 16 10,2
Kemična 23 9,3 14 9v
Živilska 22 8,9 13 8,4
Usnjarska 21 8,5 20 12,8
Papirna 20 8,1 9 5,8
Grafična 13 5,2 6 3,8
Razno 5 2 6 3,8
Rudarstvo 4 L6 3 1,9
Skupaj 24827 100 156 100

Na podlagi rezultatov, ki jih vsebuje tabela 36 je mogoče zaključiti, da se vzorec 

podjetnikov glede spremenljivke industrijska stroka v glavnih trendih ujema z onim 

industrijskih podjetij. Do določenih odstopanj je prišlo le pri rezultatih v skupinah kovinske, 

tekstilne in usnjarske industrije. Vzrok temu je najverjetneje zelo pogost pojav, da je en

27 Številni so bili primeri, ko je bil en podjetnik dejaven v večjem številu industrijskih strok. Rezultati o 
delovanju podjetnikov po strokah brez pomnoževanja so naslednji.
Industrijska stroka Število Odstotek
Več strok 42 21,6
Kovinska 25 12,9
Tekstilna 23 11,8
Usnjarska 20 10,3
Gradbena 18 9,3
Kemična 13 6,7
Papirna 13 6,7
Lesna 12 6,2
Živilska 12 6,2
Grafična 8 4,1
Razno 4 2,1
Rudarstvo 4 2,1
Skupaj 194 100
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podjetnik deloval v več industrijskih strokah. Izračun je pokazal, daje bilo takih podjetnikov 

kar 42 ali 21,6 odstotka (glej tabelo v opombi 27). V tem alternativnem izračunu se odstotek 

podjetnikov dejavnih v kovinski stroki skoraj izenači z odstotkom podjetij te stroke, medtem 

ko se pri podjetnikih dejavnih v usnjarski industriji ta delež malce poveča in s tem približa 

deležu v vzorcu podjetij. V poglavju o vzorcu podjetij sem že omenil preveliko zastopanost 

usnjarskih podjetij glede na splošno industrijsko strukturo Kranjske oziroma Slovenije, s 

čimer se je manjši relativni delež podjetnikov dejavnih v usnjarski industriji v vzorcu 

podjetnikov bolj približal njihovemu dejanskemu deležu v podjetniški strukturi 

obravnavanega obdobja.28 V tabeli 36 je diskrepanca med relativnim deležem podjetnikov, ki 

so bili dejavni v tekstilni stroki in industrijskih podjetij na tem področju razmeroma neznatna, 

vendar se ob upoštevanju delovanja podjetnikov v več strokah kot posebne kategorije (glej 

tabelo v opombi 26), ta razkorak precej poveča. Zakaj je temu tako? Odgovor tiči v dejstvu, 

da je bila tekstilna industrija priljubljena izbira pri velikem številu podjetnikov dejavnih v več 

industrijskih strokah.

Naslednji kriterij, ki - vsaj v najbolj grobi obliki - omogoča preverjanje ustreznosti 

vzorca podjetnikov, je primerjava med podjetniškim položajem v podjetju in strukturo 

podjetij glede na njihovo formalno organizacijsko obliko. Tabela 37 podaja rezultate te 

primerjave.

Tabela 37: Razmer e med podjetniškim položajem in formalno ob iko pod jetij v vzorcu
Položaj v podjetju Število Odstotek Tip podjetja Število Odstotek
Upravni odbornik 95 38,4 Delniška družba 33 21,2
Lastnik 71 28,6 Posamična firma 56 35,9
Javni družabnik 42 16,9 Javna družba 32 20,5
Poslovodja 40 16,1 Družba z omejeno zavezo 35 22,4
Skupaj 24 829 100 Skupaj 156 100

28 Delež usnjarskih industrijskih podjetij v vzorcu podjetij je 12,8 odstotka, kar odstopa od rezultatov 
pridobljenih s pomočjo kontrolnih skupin podjetij na določenih časovnih točkah: leta 1870 je bil delež usnjarskih 
podjetij v kranjski industriji 0, leta 1906 6,3, leta 1919 10,2 in leta 1938 7,8 odstotka (glej tabelo šest).
29 Enako kot pri industrijskih strokah, seje tudi pri zasedanju podjetniških položajev večkrat pripetilo, daje en 
podjetnik zasedal več različnih položajev v več podjetjih. Rezultati brez pomnoževanja položajev so naslednji.
Položaj v podjetju Število Odstotek
Lastnik 59 30,4
Upravni odbornik 59 30,4
Javni družabnik 30 15,5
Poslovodja 28 14.4
Več položajev 18 9,3
Skupaj 194 100

,4‘'
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Do največjih odstopanj je prišlo med relativnimi deleži delniških družb in upravnih 

odbornikov ter posamičnih podjetij in lastnikov. Medtem ko so v vzorcu podjetij na prvem 

mestu posamične firme, delniške družbe pa šele na drugem, je stanje pri vzorcu podjetnikov 

ravno obratno. Relativni deleži javnih družabnikov in poslovodij so primerljivi z deleži javnih 

družb in družb z omejeno zavezo v vzorcu, zato bom v nadaljevanju skušal pojasniti le zgoraj 

izpostavljeno nesorazmerje med relativnimi deleži upravnih odbornikov in delniških družb ter 

lastnikov in posamičnih firm. Deloma je odgovor najti v tendenci upravnih odbornikov, da so 

delovali v večjem številu industrijskih podjetij, medtem ko so se lastniki v večini primerov 

držali lastnega podjetja. Ne le, da so upravni odborniki delovali v več industrijskih strokah 

naenkrat, najpogosteje med vsemi podjetniki so zavzemali tudi več različnih podjetniških 

položajev (Glej tabelo Pl6 v Prilogi*. Podjetniški položaj je potemtakem močno pogojeval 

tudi način podjetniškega delovanja. Tabela v opombi 28 zato podaja rezultate o podjetniških 

položajih brez podvajanja. Relativni delež lastnikov in upravnih odbornikov se je v tem 

primeru izenačil in bolj približal deležem v vzorcu podjetij, medtem ko je za deleže javnih 

družabnikov in poslovodij mogoče ugotoviti skoraj popolno ujemanje z vzorcem podjetij. Pri 

lastnikih je še vedno zaznati manjšo zastopanost v vzorcu podjetnikov glede na delež 

posamičnih firm v vzorcu podjetij, medtem ko je pri upravnih odbornikih glede na delež 

delniških družb v vzorcu podjetij, še vedno prisotna prevelika zastopanost. K vzrokom za ta 

pojav je k že omenjenim mogoče prišteti še one, ki tičijo v problematiki izstopajočih in manj 

izstopajočih podjetnikov. Vzrok za določeno preveliko zastopanost upravnih odbornikov v 

vzorcu je potemtakem v tem, da so predstavljali smetano slovenskih industrialcev v 

obravnavanem času in so se zato v zgodovino bolj vpisali kot lastniki posamičnih 

industrijskih podjetij. Še en razlog je za močno prisotnost upravnih odbornikov: zlasti po 

koncu prve svetovne vojne so na podjetniške položaje v delniških družbah pogosto nastavljali

znamenite slovenske javne osebnosti za katere v leksikografski literaturi seveda ni bilo težko
30najti biografskih podatkov, kar jim je zagotovilo uvrstitev v vzorec podjetnikov.

Po predstavitvi reprezentativnosti vzorca podjetnikov, se bom še na kratko pomudil pri 

spremenljivkah industrijska stroka in položaj v podjetju. Zgoraj je bilo ugotovljeno, da so bile 

prve tri industrijske panoge v katerih so se v vzorec zajeti industrialci najpogosteje

J° Dober primer je Ivan Tavčar, vidni slovenski odvetnik in politik, ki je danes verjetno najbolj poznan kot 
pisatelj. A obenem je bil tudi precej dejaven v gospodarskem življenju, zlasti kot predsednik Ljubljanske 
kreditne banke in preko te funkcije je zavzel po prvi svetovni vojni položaj v nacionaliziranih Združenih 
papirnicah Vevče, Goričane in Medvode. Vendar Tavčar ni bil upravni odbornik le v enem podjetju in le v eni 
stroki (papirni), temveč je položaj upravnega odbornika zavzemal tudi v Narodni tiskarni (grafična industrija), 
kjer je bil dolga leta predsednik upravnega odbora. SBL, zvezek 12, Ljubljana 1980, str. 30 in ZAL, reg. odd. B, 
zv. 1.
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udeleževali kovinska, tekstilna in gradbena, medtem ko so bili trije najrazširjenejši podjetniški 

položaji upravni odbornik, lastnik ter javni družabnik. V tabeli 38 je predstavljeno razmerje 

med tema dvema spremenljivkama.

Tabela 38: Razmerje med industrijsko stroko in podjetniškim položajem
Upravni odbornik Lastnik Javni družabnik Poslovodja Skupaj

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
Kovinska 27 61,4 11 25 4 9,1 2 4,5 44 100
Tekstilna 13 32,5 11 27,5 6 15 10 25 40 100
Gradbena 16 50 10 31,3 2 6,2 4 12,5 32 100
Lesna 2 8,4 12 50 5 20,8 5 20,8 24 100
Kemična 7 30,4 3 13,1 9 39,1 4 17,4 23 100
Živilska 8 36,4 5 22,7 5 22,7 4 18,2 22 100
Usnjarska 1 4,8 11 52,4 2 9,5 7 33,3 21 100
Papirna 6 30 6 30 5 25 3 15 20 100
Grafična 11 84,6 1 7,7 1 7,7 0 0 13 100
Razno 0 0 1 20 n5 60 1 20 5 100
Rudarstvo 4 100 0 0 0 0 0 0 4 100

Poudariti je potrebno zlasti razlike med industrijskimi strokami glede na delež 

upravnih odbornikov in drugih podjetniških položajev. Med prvimi štirimi industrijskimi 

panogami se v tem smislu jasno zariše razlika med kovinsko in gradbeno na eni, ter tekstilno 

in lesno stroko na drugi strani. Za prvi dve je značilen predvsem visok relativni delež 

upravnih odbornikov, medtem koje v drugih dveh panogah delovalo manjše število upravnih 

odbornikov. Zlasti izstopa lesna industrija, kjer so prevladovali lastniki ter v približno enaki 

meri javni družabniki in poslovodje. Pri tekstilni industriji je sicer največji delež podjetnikov 

deloval v delniških družbah, vendar je bilo prisotnih tudi veliko lastnikov in poslovodij. 

Največ upravnih odbornikov med štirimi najrazširjenejšimi industrijskimi strokami je bilo v 

kovinski industriji, kar kaže na močan položaj velikih delniških družb v tej industrijski veji. V 

25-odstotnem deležu lastnikov se odraža predvsem obstoj manjših industrijskih podjetij 

posejanih po Gorenjskem in tudi Ljubljani. Javni družabniki in poslovodje v kovinski 

industriji niso bili izraziteje prisotni. Podobno je bilo stanje v gradbeni industriji, vendar je pri 

tej močan delež upravnih odbornikov odraz avtorjeve težnje po uvrstitvi predvsem večjih 

gradbenih družb, ustrezajočim merilom industrijskega podjetja, v vzorec. Drug pol gradbene 

industrije so predstavljala manjša podjetja v katerih je delovalo nekaj čez 30 odstotkov 

podjetnikov dejavnih v tej stroki. V tabeli Pl6 je podano razmerje med industrijsko stroko in 

položajem v podjetju brez pomnoževanja funkcij in/ali industrijskih strok. V zvezi s tabelo bi 

rad še enkrat poudaril že omenjeno dejstvo, da so bili v več industrijskih strokah najpogosteje
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dejavni upravni odborniki, ki so obenem tudi najpogosteje zavzemali več podjetniških 

položajev v različnih podjetjih.

2. Analiza vzorca podjetnikov

2.1 Analiza spremenljivk opredeljujočih posameznike pred začetkom 

podjetniškega delovanja v industriji

2.1.1 Čas rojstva podjetnikov

Prva od spremenljivk kateri se nameravam posvetiti je čas rojstva v vzorec zajetih 

podjetnikov. Podatke o rojstnih letih industrialcev je bilo v večini primerov precej enostavno 

pridobiti, neznani so ostali le za 13 posameznikov. Glavni namen kvantitativne obdelave 

podatka o letnici rojstva je bil ugotoviti generacije podjetnikov v vzorcu in morebitna obdobja 

koncentracije podjetniških rojstev, ki bi nakazovala na menjavo podjetniških generacij. 

Podatki o rojstnem letu so razporejeni po kategorijah desetletij. Rezultate prinaša tabela 39.

Tabela 39: Koncentracije rojstev
Desetletje Število podjetnikov Odstotek
1791-1800 3 1,6
1801-1810 3 1,6
1811-1820 6 3,4
1821-1830 5 2,7
1831-1840 5 2,7
1841-1850 16 8,7
1851-1860 18 9,8
1861-1870 14 7,6
1871-1880 27 14,7
1881-1890 40 21,7
1891-1900 33 17,9
1901-1910 13 7,1
1911-1920 1 0,5
Skupaj 184 100
Neznano 10

podjetnikov po desetletjih

Iz tabele 39 in morda še bolj iz njenega prevoda v obliko grafikona nahajajočega se v 

Prilogi (grafikon Pl) je mogoče razbrati, da je največja koncentracija podjetniških rojstev 

padla v dvajsetletno obdobje od leta 1881 do poslednjega leta 19. stoletja, koje bilo rojenih
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kar 40 odstotkov podjetnikov v vzorcu. V tem obdobju so se rodili zlasti podjetniki, ki so v 

industriji delovali v času med svetovnima vojnama. Tretje desetletje z največjo zgostitvijo 

podjetniških rojstev predstavljajo sedemdeseta leta 19. stoletja, ki pomenijo začetek 

vzpenjajočega se trenda po rahlem upadu rojstev v šestem desetletju 19. stoletja. Čas po letu 

1871 potemtakem gotovo predstavlja čas rojevanja podjetniških generacij, ki so se z industrijo 

pričele ukvarjati v 20. stoletju. Poleg omenjene zgostitve je mogoče opaziti še eno, starejšo, ki 

za razliko od one po letu 1871, ni tako zelo očitna. Mišljeno je obdobje od leta 1841 do 1860 

v katerem so bili rojeni podjetniki, ki so pričeli delovati v drugi polovici 19. stoletja. 

Sorazmerno s slabšo razvitostjo kranjske industrije je tudi število rojstev v tem času manjše. 

V desetletjih pred letom 1841 so bili rojeni zlasti pioniiji industrije na Kranjskem, po letu 

1901 pa podjetniška generacija, ki je v poslovni svet stopila v tridesetih letih 20. stoletja. Njen 

razcvet in delovanje sta onemogočila dva dejavnika: izbruh druge svetovne vojne in 

institucionalno zatrtje zasebne podjetniške pobude (v kapitalističnem smislu), ki jo je po 

končani vojni prinesla komunistična revolucija. Letnike rojene po letu 1901 je potemtakem 

mogoče označiti za poslednjo svobodno podjetniško generacijo pred vzpostavitvijo 

socializma. O menjavah podjetniških generacij je iz predstavljene tabele težko karkoli 

sklepati, zato bo o tej problematiki več govora pri analizi rezultatov obdelave drugih 

spremenljivk, ko bo na voljo tudi več podatkov.

Bralec je že opazil, da se letnice podjetniških rojstev raztezajo kar čez tri stoletja. Prvi 

podjetniki v vzorcu so bili rojeni v zadnjem desetletju 18., zadnji podjetnik pa v drugem 

desetletju 20. stoletja. Zanimivo bi bilo izvedeti ali se trend podjetniških rojstev kakorkoli 

ujema s splošnimi demografskimi trendi na Kranjskem v času, ko je bila ta dežela še v okviru 

Habsburške monarhije. Slednje se zdi še zlasti upravičeno, ker je bilo od 187 podjetnikov za 

katere sem uspel ugotoviti rojstni kraj, kar okoli 75 odstotkov rojenih prav v mejah dežele 

Kranjske.’1 Ob primerjavi časovnih razporeditev rojstev podjetnikov in trenda rodnosti na 

Kranjskem izračunanega v promilih, v oči zbode presenetljivo in zanimivo dejstvo, da sta si 

oba precej sorodna. ’2 Po raziskavah, ki jih je v tridesetih letih prejšnjega stoletja izvedel Fran 

Zwitter, je nataliteta na Kranjskem v približno stoletnem obdobju od začetka 19. stoletja do 

tridesetih let 20. stoletja vrhunec dosegla nekako med letoma 1870 in 1900 (vzporedno z 

naglim padanjem smrtnosti), kar popolnoma sovpada s tremi desetletji v katerih se je rodilo 

največ podjetnikov v vzorcu. Zanimivo je tudi, da je v predmarčni dobi rodnost dosegla 31 32

31 Glej podpoglavje posvečeno krajevnemu poreklu podjetnikov v nadaljevanju.
32 Uradni demografski rezultati o nataliteti so izraženi s promili, kar seveda ni enako moji preprosti metodi 
izračunavanja pogostnosti podjetniških rojstev skozi čas, vendar je primerjava obeh pojavov po mojem mnenju 
kljub temu mogoča, saj oba izračuna navsezadnje temeljita na absolutnih številkah.
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vrhunec v štiridesetih letih, torej v času, ko je zaznati prvo povečanje števila rojenih 

podjetnikov/'1 Opisano ujemanje verjetno ni golo naključje ampak se v trendu podjetniških 

rojstev odražajo splošne demografske silnice obravnavanega časa, pri čemer je mogoče obe 

gibanji razumeti kot posledico istega modernizacijskega procesa, pri katerem so industrijski 

podjetniki igrali tudi aktivno vlogo. Kaj več od tega si ne upam trditi, naredim lahko le 

banalni zaključek, da je pač večja količina rojenih otrok predstavljala tudi večjo rezervo 

potencialnega podjetniškega talenta, ki se je lahko, tedaj ko so se pojavili ugodni pogoji za 

uresničevanje podjetniških pobud, množično uveljavil na področju gospodarskega delovanja. 

Za tako obdobje seje izkazal čas med svetovnima vojnama.

v
2.1.2 Cas vstopa v industrijo

Prosopografske raziskave o podjetništvu, ki sem jih imel priložnost spoznati pri 

ukvarjanju z doktorsko disertacijo, so se tematike časa vstopa podjetnikov v industrijo, naj bo 

to ali desetletje, ko so se raziskovani posamezniki pričeli ukvarjati z industrijo, ali njihova 

starost ob začetku te dejavnosti, dotaknile zgolj bežno in površno ter predvsem v okviru 

spremenljivke časa rojstva podjetnikov.34 Sam sem sklenil, da si čas vstopa v industrijo 

zasluži posebno pozornost in sem ga zato v disertacijo uvedel kot posebno spremenljivko.321 

To pomeni, da je bila variabla deležna posebne kvantitativne obdelave in primerjave z 

drugimi spremenljivkami. Čas vstopa v industrijo sem se odločil obdelati iz dveh vidikov: 

prvi je bilo desetletje v katerem so v vzorcu zajeti industrialci zavzeli podjetniški položaj v 

podjetju, ki je odgovarjalo merilom industrijskega obrata. Drugi vidik je bil starost 

podjetnikov ob vstopu v podjetje. Pri obeh so bila merila enaka: v primeru, daje podjetnik v 

svoji karieri deloval v več podjetjih in s tem v zvezi zasedal različne podjetniške položaje ali 

se udejstvoval v več različnih industrijskih panogah, je bilo vedno šteto prvotno stanje, tj. prvi 

podjetniški položaj, ki gaje posameznik zavzel in prva stroka v kateri seje udejstvoval. Leto 

vstopa v industrijo seje preračunavalo najpogosteje s pomočjo vpisnikov podjetij trgovskega 

sodišča v Ljubljani. Če določeno podjetje ni bilo vpisano, sem se oprl na letnico njegove 

ustanovitve, vendar je bil to le izhod v sili, saj so imeli prednost podatki vneseni v trgovske

JJ Vsi podatki o rodnosti na Kranjskem so vzeti iz dela Frana Zwittra, Prebivalstvo na Slovenskem od 18. stoletja 
do današnjih dni, Ljubljana 1936, str. 48 in zlasti tabeli na straneh 62 ter 79 (dalje Zwitter, Prebivalstvo na 
Slovenskem).
j4 Tako npr. Pierenkemper, Die westfälischen Schwerindustriellen, str. 36. Podobno sem se sam te kategorije le 
bežno dotaknil v raziskavi mariborskega podjetništva: Sunčič, Značilnosti mariborskega podjetništva, str. 346. 
j5 Michael Schäfer je v svoji monografiji, Familienunternehmen und Unternehmerfamilien, tabela 12 na str. 235, 
izračunal starost ob vstopu v industrijo le za sinove industrialcev-naslednike.

90





registre. Starost ob vstopu seje izračunala s pomočjo rojstne letnice in letnice prvega vstopa v 

industrijo.

In ravno starost podjetnikov ob vstopu v industrijo bo prva predstavljena kategorija. 

Rezultate razporejene glede na desetletje življenja podjetnikov prinaša tabela 40.

Tabela 40: Starost podjetnikov ob vstopu v industrijo
Desetletje življenja Število Odstotek Povprečna starost
11-20 3 1,6 16
21-30 30 16,3 27,5
31-40 64 34,8 35,936
41-50 44 23,9 44,537
51-60 25 13,6 54,4
61-70 16 8,7 64,8
71-80 2 M 75
Skupaj 184 100 41,838
Neznano 10

Največje število podjetnikov je pričelo delovati med 31. in 40. ter 41. in 50. letom 

starosti. Povprečna starost podjetnikov ob vstopu v industrijo je bila približno 41 let. 

Industrialci na Kranjskem so potemtakem z industrijsko dejavnostjo najpogosteje začeli v 

srednjih letih. Obrobni sta predvsem drugo in osmo desetletje življenja. Primerjava kategorij 

21-30 in 61-70 napeljuje k sklepu, daje bila mladost za razliko od starosti tisti čas, ko so 

podjetniki pogosteje vstopali v industrijo. Tako je npr. med 21. in 30. letom starosti v 

industrijo stopilo več podjetnikov kot med 51. in 60. letom. Najoptimalnejše obdobje za 

pričetek podjetniškega delovanja na področju industrije je torej predstavljala starost od 21. do 

50. leta. To obdobje je pogojno mogoče raztegniti še do 60. leta starosti.

Naslednja kategorija predstavljena v tabeli 41, je čas vstopa v industrijo po desetletjih.

36 Točno leto vstopa v industrijo je bilo mogoče ugotoviti le za 61 od 64 podjetnikov, ki so v industrijo stopili 
med 31 in 40 letom, medtem ko je bila za ostale tri podjetnike znano le desetletje v katerem so pričeli delovati. 
Zato sem lahko povprečno starost podjetnikov v kategoriji 3140 izračunal le na podlagi seštevka 61 starosti.
’7 Točno leto vstopa v industrijo je bilo mogoče ugotoviti le za 42 od 44 podjetnikov, ki so v industrijo stopili 
med 41 in 50 letom, medtem koje bila za ostala dva podjetnika znano le desetletje v katerem sta pričela delovati. 
Zato sem lahko povprečno starost podjetnikov kategoriji 41-50 izračunal le na podlagi seštevka 42 starosti.
's Izračunana za 179 podjetnikov pri katerih sem uspel ugotoviti točno starost, za ostalih pet podjetnikov v 
vzorcu pa je bilo znano le v katerem desetletju življenja so vstopili v industrijo. Hartmut Kaeleble je za okoli 60 
podjetnikov, ki so v zgodnjih fazah industrializacije (med letoma 1835 in 1870) delovali v Berlinu, izračunal 
precej nižjo povprečno starost ob vstopu v industrijo znašajočo le 29 let. Kaeleble, Berliner Unternehmer, str. 20.

91





39Tabela 41: Desetletje vstopa v industrij o
Desetletje Število Odstotek
1821-1830 1 0,5
1831-1840 1 0,5
1841-1850 2 1,1
1851-1860 0 0
1861-1870 12 6,5
1871-1880 8 4,3
1881-1890 12 6,5
1891-1900 7 3,8
1901-1910 12 6,5
1911-1920 26 14,1
1921-1930 73 39,8
1931-1940 30 16,4
Skupaj 184 100
Neznano 10

Iz tabele 41 je jasno razvidno, daje največje število podjetnikov v vzorcu v industrijo 

vstopilo v času med svetovnima vojnama, torej v dobi njenega izrednega razmaha na 

slovenskih tleh. Za časa Habsburške monarhije je zaznati rahlo ciklično gibanje pričetkov 

industrijske udeležbe, ki se kaže v njenem povečanju vsako drugo desetletje. Desetletja s 

povečano industrijsko udeležbo so bila: 1861-1870, 1881-1890 in 1901-1910; trend je bil 

torej enak kot pri registriranju oziroma ustanavljanju industrijskih podjetij (glej grafikon ena v 

prejšnjem sklopu). V desetletju 1911-1920 so šli rezultati o povečani dejavnosti predvsem na 

račun živahnejše podjetniške aktivnosti v poprevratni dobi, torej po letu 1918.40 Zaključiti je 

mogoče, da se dobljeni rezultati o industrijski udeležbi ujemajo z menjavo obdobij bolj ali 

manj živahnega industrijskega razvoja na Kranjskem.

Zanimiv se zdi tudi izračun v okviru katere državne tvorbe so podjetniki vstopali v 

industrijo. Rezultate v tabeli 41 dopolnjujejo in izostrijo oni iz tabele 42, iz katere je jasno 

razvidno, da je več kot 66 odstotkov podjetnikov v vzorcu s svojo dejavnostjo v industriji 

pričelo v okviru prve jugoslovanske države. Zelo kratko obdobje obstoja te državne tvorbe je 

torej botrovalo zelo hitremu in živahnemu industrijskemu razvoju.

39 Grafični prikaz rezultatov je mogoče najti v prilogi v Grafikonu P2.
40 Trditev lepo ilustrirajo v spodnji tabeli predstavljeni rezultati. Do leta 1917 je v industrijo vstopilo le 7 
podjetnikov, enako število kot v devetdesetih letih 19. stoletja, torej 3,8 odstotka od 184 podjetnikov za katere je 
znan podatek o času vstopa v industrijo.
Obdobje Število Odstotek
1911-1917 7 26,9
1918-1920 19 73,1
Skupaj 26 100
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Tabela 42: Državni okvir v času vstopa v industrijo
Število Odstotek

Habsburška monarhija 62 33,7
Prva Jugoslavija 122 66,3
Skupaj 184 100

Nadaljevanje bo posvečeno predstavitvi razmerja med časom rojstva podjetnikov in 

časom njihovega vstopa v industrijo. Pri tem se bom osredotočil predvsem na desetletja
41največje zgostitve podjetniških rojstev.

41 Rezultati izračuna razmerja med časom rojstva in časom vstopa v industrijo za obdobji 1791-1840 in 1901 — 
1920 v katerih seje rodilo le manjše število podjetnikov, je mogoče najti v prilogi (tabeli P17a in Pl 7b).
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Tabela 43: Čas vstopa v industrijo glede na desetletje rojstva podjetnikov v obdobju 1841-1870
Desetletje

rojstva
Desetletje vstopa v 

industrijo
AŠ %

1841-1850 1861-1870 2 12,5
1881-1890 6 37,5
1891-1900 2 12,5
1901-1910 2 12,5
1911-1920 3 18,8
1921-1930 1 6,2

Skupaj 16 100
1851-1860 1871-1880 1 5,9

1881-1890 5 29,4
1891-1900 1 5,9
1901-1910 5 29,4
1911-1920 2 11,8
1921-1930 3 17,6

Skupaj 1742 100
1861-1870 1891-1900 2 14,3

1901-1910 2 14,3
1911-1920 5 35,7
1921-1930 5 35,7

Skupaj 14 100
1871-1880 1891-1900 1 3,8

1901-1910 3 11,1
1911-1920 8 29,6
1921-1930 12 44,4
1931-1940 3 11,1

Skupaj 27 100
1881-1890 1911-1920 5 12,5

1921-1930 28 70
1931-1930 7 17,5

Skupaj 40 100
1891-1900 1911-1920 4 12,1

1921-1930 29 87,9
Skupaj 33 100

Iz tabele 43 je lepo razvidna generacijska razlika v pričetku delovanja podjetnikov, ki 

jih je mogoče glede na desetletje rojstva razdeliti na dve skupini. Prvo sestavljajo 

posamezniki rojeni v letih 1841-1860, ki so svoje kariere v industriji začeli še za časa 

Habsburške monarhije. Pri letnikih 1841-1850 so izpostavljena zlasti osemdeseta leta 19. 

stoletja, pri letnikih 1851-1860 pa ravno tako osemdeseta, kot tudi prvo desetletje 20. stoletja. 

Zanimivo je, da je relativni delež starejših letnikov 1841-1850 v tem desetletju nižji, a višji za

42 Za enega podjetnika rojenega v desetletju 1851-1860 ni bilo mogoče ugotoviti kdaj je pričel delovati v 
industriji.
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drugo desetletje 20. stoletja (torej desetletje 1911-1920). V dvajsetih letih 20. stoletja je v 

industrijo vstopilo manjše število podjetnikov rojenih v obdobju 1841-1860. Relativni delež 

podjetnikov rojenih v desetletju 1851-1860, ki so v industriji pričeli delovati med letoma 

1901 in 1910, je bil dvakrat večji kot tistih rojenih desetletje prej. V podjetniških generacijah 

rojenih od leta 1861 naprej je opazen premik težišča pričetka industrijske dejavnosti na drugo 

desetletje in dvajseta leta 20. stoletja, ki se z mlajšimi generacijami vedno izraziteje premika v 

medvojno obdobje, tako da je npr. že 70 odstotkov podjetnikov rojenih v osemdesetih letih 

19. stoletja v industriji začelo delovati v dvajsetih letih 20. stoletja, pri naslednji podjetniški 

generaciji pa je bil ta delež že za 17 odstotkov višji inje dosegel 87,9 odstotka. Izpostaviti je 

potrebno zanimivo dejstvo, da od industrialcev vključenih v tabelo 42 nobeden ni začel 

podjetniške poti v tridesetih letih 20. stoletja. K povečanju števila industrijskih podjetnikov v 

omenjenem desetletju je pomembno prispevala šele generacija rojena v desetletju 1901-1910 

od katere se je kar 84 odstotka posameznikov pričelo z industrijsko dejavnostjo ukvarjati v 

tridesetih letih.43

Zanimalo meje tudi razmerje med povprečno starostjo ob vstopu v industrijo in časom 

rojstva podjetnikov. Rezultati so razvidni iz tabele 44.

Tabela 44: Povprečna starost ob vstopu v industrijo glede na desetletje rojstva
Desetletje rojstva Povprečna starost
1791-1800 54
1801-1810 53,6
1811-1820 47,6
1821-1830 48,3
1831-1840 40,2
1841-1850 49,6
1851-1860 47,8
1861-1870 50,5
1871-1880 43,5
1881-1890 40,3
1891-1900 32,3
1901-1910 30
1911-1920 24

Tabela 44 izkazuje zanimiv trend zmanjševanja povprečne starosti podjetnikov ob 

vstopu v industrijo s časom. Poglavitni vzrok za to je bil najverjetneje v strukturnih 

ekonomskih spremembah, ki so z industrijskim razvojem in ugodnejšimi okoliščinami za 

podjetniško udejstvovanje, ustvarile pogoje za vstop mlajših ljudi v industrijo. Pri pojavu 

zmanjševanja starostne meje podjetnikov je potrebno upoštevati tudi pojav generacije sinov

43 Glej tabelo P17b v Prilogi.
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r
industrialcev, ki so v industriji praviloma pričeli delovati mlajši kot njihovi očetje, o čemer bo 

več govora v nadaljevanju.

Zadnji vsebinski sklop obravnave spremenljivke čas vstopa v industrijo bo 

zaznamovala predstavitev rezultatov analize razmerja med industrijsko stroko in časom 

vstopa v industrijo. Tabela 45 odgovarja na vprašanje o tem katera industrijska stroka je bila 

tista v kateri so pričeli v vzorcu zajeti industrialci delovati.

Tabela 45: Industrijska stroka v kateri so začeli delovati v vzorcu zajeti industrialci
Stroka Število Odstotek
Kovinska 30 16,3
Gradbena 29 15,8
Tekstilna 24 13
Papirna 18 9,8
Usnjarska 18 9,8
Lesna 17 9,2
Kemična 14 7,6
Živilska 14 7,6
Grafična 11 6
Razno 6 3,3
Rudarska J 1,6
Skupaj 184 100

Rezultati so v tabeli 45 precej enakomerno razporejeni in se večinoma ujemajo z 

razdelitvijo industrijskih panog tako med industrialci kot tudi med industrijskimi podjetji (glej 

tabelo 36). Pri rezultatih je potrebno izpostaviti dve zanimivosti: prva je ta, da se je precej 

visoko uvrstila gradbena industrija, kar pomeni, da je predstavljala ta stroka za nekatere 

industrialce odskočno desko za morebitno udejstvovanje v drugih industrijskih vejah. Drugo 

zanimivost predstavlja papirna industrija, kije bila sicer med manj priljubljenimi strokami,44 a 

se pri raziskovanju začetkov podjetniškega delovanja industrialcev na Kranjskem izkaže njena 

vloga ene od pionirskih industrijskih vej, ki je v začetnih fazah industrializacije pritegnila 

večje število industrialcev.4' Bolj predvidljivo in nepresenetljivo je kot poglavitni dve 

debitantski industrijski veji kranjskih podjetnikov potrebno izpostaviti še kovinsko in 

tekstilno, pri čemer je imela prva določeno tradicijo še iz zgodnjih zametkov industrializacije 

v 19. stoletju, medtem ko je bila tekstilna industrija izrazito nova panoga v katero so 

industrialci množično vstopali šele po letu 1918.

44 V vzorcu podjetnikov kot tudi podjetij seje uvrstila šele na osmo mesto (glej tabelo 36). 
43 Omenim naj le legendarnega Fidelisa Terpinca.
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Zgornje trditve dopolnjuje in natančneje osvetljuje tabela 46 posvečena razmerju med 

časom vstopa v industrijo in industrijsko stroko.46

Tabela 46: Razmerje med desetletjem vstopa v industrijo in industrijsko stroko
Kovinska Gradbena Tekstilna Papirna Usnjarska

% % % % %
1821-1830 3,3 0 0 0 0
1831-1840 0 0 0 0 0
1841-1850 0 0 0 11,1 0
1851-1860 0 0 0 0 0
1861-1870 13,4 10,3 0 0 0
1871-1880 6,7 6,9 0 5,5 5,6
1881-1890 3,3 10,3 8,3 11,1 11.1
1891-1900 3,3 6,9 4,2 0 0
1901-1910 3,3 10,3 0 16,6 0
1911-1920 10 20,7 0 22,3 11,1
1921-1930 50 20,7 58,3 11,1 50
1931-1940 6,7 13,9 29,2 22,3 22,2
Skupaj 100 100 100 100 100

Rezultati v tabeli 46 pričajo o razdelitvi industrijskih panog na dve skupini: prva, 

vsebujoča gradbeno in papirno industrijo, je precejšnje število podjetnikov pritegnila že do 

leta 1918, medtem ko je druga skupina industrijskih panog, sestavljena iz tekstilne in 

usnjarske industrije, večino podjetnikov pridobila v medvojnem obdobju. Kovinsko industrijo 

je mogoče uvrstiti nekje na sredo med omenjeni skupini, saj je precejšnje število industrialcev 

v njej pričelo delovati med vojnama, a je obenem, kot že omenjeno, pri oblikovanju 

podjetniškega kadra pomembno vlogo igrala že v zgodnjih fazah industrializacije. Še bolj kot 

usnjarska je imela obeležje nečesa novega tekstilna industrija, v kateri je med letoma 1921 in 

1940 pričelo delovati kar 87,5 odstotka podjetnikov, ki jim je bila ta stroka prvi korak v svet 

industrijskega podjetništva.

Po predstavitvi razmerja med kategorijo časa vstopa v industrijo in industrijsko 

panogo, je sedaj čas za analizo relacije med kategorijo starosti ob vstopu v industrijo in 

industrijske panoge, predstavljeno v tabeli 47.

46 V tabeli je zajetih le pet industrijskih panog v katerih so se industrialci najpogosteje pričeli udeleževati. 
Razmerje med industrijsko stroko in časom vstopa v industrijo za ostalih pet panog je predstavljen v tabeli Pl 8 v 
Prilogi.
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47Tabela 47: Razmerje med starostjo podjetnikov ob vstopu v industrijo in industrijsko stroko
Kovinska Gradbena Tekstilna Papirna Usnjarska

% % % % %
11-20 3,4 3,5 0 0 0
21-30 16,6 6,9 20,8 16,7 22,2
31-40 23,3 48,3 29,2 38,8 44,5
41-50 30 17,2 25 22,2 27,8
51-60 23,3 10,3 16,6 5,6 0
61-70 3,4 13,8 4,2 16,7 5,5
71-80 0 0 4,2 0 0
Skupaj 100 100 100 100 100

V tabeli 47 predstavljeni rezultati so precej naključni inje iz njih le s težavo mogoče 

izluščiti določene trende. Zato je težko trditi, da je mogoče pri določenih industrijskih 

panogah ugotoviti kake posebne značilnosti glede starosti podjetnikov pri vstopu vanje, saj se 

rezultati razlikujejo za vsako desetletje podjetniških življenj. Tako je mogoče zatrditi, da so v 

kovinsko in gradbeno industrijo, nekateri podjetniki vstopili še zelo mladi. Med podjetniki 

starimi od 21 do 30 let jih je največ vstopilo v usnjarsko industrijo, najmanj pa v gradbeno, ki 

zavzema prvo mesto med podjetniki v starosti od 31. do 40. leta. Med 41. in 50. letom, ko je 

kariere v industriji začelo naj večje število podjetnikov v vzorcu, je na prvo mesto stopila 

kovinska industrija. Kaj več se o predstavljeni problematiki ne da povedati, ne da bi bralca 

utrujal z navajanjem podatkov, ki si jih lahko ogleda v tabeli. Kaže, da starost ob vstopu v 

industrijo in industrijska stroka nista bili relevantno povezani spremenljivki.

Jasneje vprašanje omenjenega razmerja osvetli izračun povprečnih starosti podjetnikov 

ob začetku delovanja v določeni industrijski panogi. Tabela 48 tako omogoča določeno 

sklepanje o razmerju med starostjo in industrijsko stroko.

47 V tabeli je zajetih le pet industrijskih panog v katerih so se industrialci najpogosteje pričeli udeleževati. 
Razmerje med industrijsko stroko in starostjo ob vstopu v industrijo za ostalih pet panog je predstavljeno v tabeli 
P19 v Prilogi.
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Tabela 48: Povprečna starost ob vstopu v različne industrijske stroke
Stroka Povprečna starost
Usnjarska 36,6
Kemična 39
Lesna 40,9
Grafična 40,9
Kovinska 41,8
Tekstilna 41,8
Gradbena 42,1
Papirna 42,7
Živilska 47
Rudarska 47
Razno 47,3

Podatki vsebovani v tabeli 48 pričajo o tem. daje bila usnjarska industrija tista v kateri 

so se podjetniki pričeli udejstvovati najmlajši. Pri drugih najpriljubljenejših industrijskih 

strokah (gradbeni, tekstilni, papirni in kovinski) seje povprečna starost gibala okoli splošnega 

povprečja za vse podjetnike. Tabela 48 je torej še dodaten dokaz o pomanjkanju relevantne 

povezave med variablama industrijska stroka in starost ob vstopu v industrijo (razen morda 

pri usnjarski industriji).

2.1.3 Krajevno poreklo podjetnikov

Z obravnavo spremenljivke prostorskega oziroma geografskega porekla podjetnikov 

prehajam na obsežen sklop posvečen predvsem vprašanju raznih oblik mobilnosti 

podjetniškega sloja v skoraj sto let trajajočem zgodovinskem obdobju na katerega se 

disertacija osredotoča. Prostorska mobilnost je v sociološki znanosti uvrščena v sklop 

horizontalnih mobilnosti. Različne oblike vertikalne mobilnosti nameravam s pomočjo več 

vrst spremenljivk obdelati v prihajajočih poglavjih. Temeljna premisa, ki je raziskovalce 

podjetništva spodbudila k raziskovanju omenjenih dveh oblik mobilnosti, pravi, da »z 

napredujočo industrializacijo vedno bolj naraščata horizontalna ali prostorska in vertikalna ali 

družbena mobilnost«.48 Pri raziskovanju prostorske mobilnosti podjetnikov osrednji predmet 

preučevanja predstavljajo selitve, pri čemer sem se omejil le na eno plat migracij in sicer le na 

imigracijo, emigracijo pa sem pustil ob strani. Pri imigracijah so bili upoštevani podjetniki, ki

48 Teuteberg, Westfälische Textiluntemehmer, str. 23. Obravnavo krajevnega porekla podjetnikov iz enakega 
izhodišča je mogoče najti tudi pri Kaeleble, Berliner Unternehmer, str. 19, Pierenkemper, Die westfalischen 
Schwerindustriellen, str. 39-40 in deloma tudi Friedrich Zunkel, Der rheinisch-westfälische Unternehmer 1834— 
1879; ein Beitrag zur Geschichte des deutschen Bürgertums im 19. Jahrhundert, Köln 1962, str. 32 (dalje Zunkel, 
Der rheinisch-westfalische Unternehmer). Kot slovenska poskusa tovrstne obravnave glej: Sunčič, Podjetništvo, 
str. 123-125 in Sunčič, Značilnosti mariborskega podjetništva, str. 346-351.
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so se priselili v deželo Kranjsko, medtem ko podjetniški talenti, rojeni na Kranjskem, a 

delujoči izven meja dežele, niso bili obravnavani. Za razliko od drugih raziskovalcev 

prostorske mobilnosti podjetništva, sem precejšnjo pozornost posvetil migracijam znotraj 

izbrane geografske enote (v tem primeru dežele Kranjske), in se nisem omejil zgolj na 

priseljevanje podjetnikov na Kranjsko. Osnovno spremenljivko za določanje prostorske 

mobilnosti je predstavljal rojstni kraj podjetnika. S tem v zvezi se je pojavil metodološki 

problem, saj podatek, da se je posameznik podjetniško udejstvoval na geografskem prostoru 

dežele Kranjske, še ni avtomatsko pomenil, da seje dotični podjetnik na ta prostor tudi fizično 

preselil. Za ugotovitev tega bi bilo nujno potrebno variablo o rojstnem kraju kombinirati s 

spremenljivko o kraju bivanja podjetnika. Ker pa so podatki o kraju bivanja podjetnikov zajeti 

v trgovskih registrih pogosto pomanjkljivi, in ker mi je za večino podjetnikov rojenih izven 

meja Kranjske uspelo ugotoviti, da so se na to ozemlje priselili in na njem bivali (najpogosteje 

je veljalo to za starejše generacije podjetnikov, ki so podjetniško pričeli delovati še v času do 

leta 1918), sem se odločil kot določevalno variablo uporabiti le okoliščino ali je izven meja 

kranjske rojeni posameznik podjetniško deloval (zavzemal položaj z vrhovno formalno 

avtoriteto) v industrijskem podjetju s sedežem na področju dežele Kranjske. Kraj rojstva in 

podjetniško delovanje na določenem ozemlju sta torej postala glavna kriterija pri obdelavi 

prostorske mobilnosti podjetnikov. Morda se bo komu zdelo, da tovrstni pristop zmanjšuje 

vrednost in izkrivlja podatke o podjetniških imigracijah na kranjski prostor, vendar sem 

mnenja, da ta metoda podjetniške razmere celo ustrezneje odraža, in sicer iz dveh vidikov: 

prvi je časovni, saj se s tovrstnim pristopom v ozir vzamejo modernizacijske spremembe, ki 

slovensko industrijo zajamejo po letu 1918. Tu je mišljen zlasti razmah velikih podjetij v 

obliki delniških družb pri katerih sta pogosto sodelovala bančni kapital in podjetniški kader ne 

le slovenskega, temveč tudi jugoslovanskega porekla. Drugi vidik, ki je neločljivo povezan s 

prvim, je formalno organizacijski. Ni potrebno posebno poudarjati, da je širjenje nove 

formalne organizacijske oblike podjetij, zlasti delniških družb, s seboj prineslo tudi 

spremembo značilnosti podjetniškega kadra in škoda bi bila, če se tovrstne strukturne 

spremembe ne bi odražale v vzorcu podjetnikov.

Sedaj pa k obravnavi rezultatov raziskave. Podatek o rojstnem kraju mi je uspelo 

izvedeti za 188 podjetnikov iz vzorca. Za šest industrialcev potemtakem informacija žal ni 

bila na voljo. Že pri obravnavi rojstnih letnic podjetnikov sem omenil, da so bili vsi podjetniki 

rojeni še v času obstoja Habsburške monarhije.49 Izhajajoč iz tega podatka je bilo torej

49Najmlajši podjetnik v vzorcu seje rodil leta 1911.

100





potrebno metodologijo obdelave rojstnih podatkov podjetnikov opreti na geopolitično stanje 

kakršno je bilo pred začetkom prve svetovne vojne. Oblikovanje metodologije na podlagi 

obdobja v katerem so podjetniki delovali bi bilo težavno, nesmiselno in povrh vsega še 

anahronizem. Najtežavnejšo okoliščino pri izbiri te poti bi predstavljalo dejstvo, da so 

podjetniki delovali v dveh različnih obdobjih v katerih seje geopolitična slika Evrope močno 

spremenila. Radikalni rez je seveda prispevala prva svetovna vojna. Iz tega razloga je bilo 

smiselnejše vztrajati pri stabilnejših mejah dolgega 19. stoletja, torej pri stanju meja 

kakršnega je bilo mogoče najti pred prvo svetovno vojno. Podjetnike sem tako glede na 

rojstvo razdelil na tri glavne skupine, pri katerih se prvi dve v marsičem prekrivata: prvo 

skupino sestavljajo podjetniki rojeni znotraj meja Habsburške monarhije kakršna je bila še 

pred začetkom prve svetovne vojne. V drugo skupino sem vključil podjetnike rojene na 

Slovenskem. Prostorsko opredelitev kategorije »na Slovenskem« (v nadaljevanju se bo kdaj 

uporabljala v skrajšani obliki NS), ki se ujema z zastarelim historiografskim pojmom 

»slovensko etnično ozemlje«,'0 sem povzel po delih zgodovinarjev Andreja Studna in Jasne 

Fischer.'''1 S slovenskim življem naseljeno ozemlje v Habsburški monarhiji oziroma NS je 

obsegalo naslednje dežele: Kranjsko, slovenske dele dežel Štajerske in Koroške ter 

Primorsko, ki je združevala Goriško in Gradiško, Trst in sodni okraj Podgrad v Istri. K tem 

ozemljem sem prištel še Prekmurje, vendar na tem področju ni bil rojen noben od podjetnikov 

v vzorcu. Tretja osnovna skupina je zajemala podjetnike, ki so bili rojeni izven meja 

Habsburške monarhije.

Kot je mogoče prebrati v tabeli 49, je bila velika večina podjetnikov dejavnih na 

območju Kranjske rojenih znotraj meja »čmo-žolte« državne tvorbe.

Tabela 49: Podjetniki rojeni znotraj meja Habsburške monarhije oziroma Avstro-Ogrske
Število Odstotek
177 94,1

E 188 100

Kranjska je bila potemtakem nedvomno vključena v srednjeevropski gospodarski 

prostor. Nekega izrazitejšega sodelovanja podjetnikov rojenih izven meja po površini

50 »Na Slovenskem« je bil kot najsprejemljivejši termin zajemajoč zgodovinski prostor, ki mu raziskovalno 
pozornost posvečajo slovenski zgodovinarji, izpostavljen v uvodniku posebne številke revije Mitteilungsblatt des 
Instituts fur soziale Bewegungen, številka 41/2009, naslovljenem Sozialgeschichte und soziale Bewegungen in 
Slowenien. Avtorja Wörsdörfer in Rutar sta izrazu v prvi vrsti pripisala etnolingvistični in šele nato teritorialni 
pomen, vendar sta obenem poudarila tudi njegovo problematično plat, kajti v njem je mogoče »z do 
nacionalizmov dovolj kritičnim opazovanjem zaznati prisotnost, čez meje sedanje (slovenske) nacionalne države 
segajoče, 'veliko-slovensko ideje'.« Rolf Wörsdörfer, Sabine Rotar, Einleitung, str. 5.
51 Studen, Pedenarca, ksel, str. 20, in Jasna Fischer: Slovensko narodno ozemlje in razvoj prebivalstva. V: SNZ, 
knjiga 1,2005, str. 17.
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ogromne monarhije torej na Kranjskem ni mogoče zaznati.32 O lokalnem izvoru industrijskih 

podjetnikov na Kranjskem pričajo rezultati zajeti v tabeli 50.

Tabela 50: Podjetniki rojeni na Slovenskem
Število Odstotek

163 86,7
I 188 100

Na Slovenskem je bilo potemtakem rojenih kar 87 odstotkov podjetnikov v vzorcu. Iz 

predstavljenih rezultatov je jasno, da v kranjskih industrijskih podjetjih v obravnavanem času 

niso delovali podjetniki iz oddaljenih krajev. Nadaljnje podatke o prostorskemu obsegu iz 

katerega so na vodilne položaje v kranjskih podjetjih prihajali podjetniki podaja tabela 51.

Tabela 51: Pod jetniki rojeni znotraj meja dežele Kranjske
Število Odstotek

141 75
188 100

V isti deželi v kateri so se nahajali industrijski obrati v katerih so podjetniki delovali 

se je torej rodilo kar tri četrtine oseb v vzorcu. Na podlagi predstavljenih rezultatov je 

potemtakem brez dvoma mogoče zaključiti, da so bili podjetniki, delujoči v kranjski industriji 

od druge polovice 19. stoletja do druge svetovne vojne, predvsem lokalnega porekla. Večje 

mobilnosti torej med kranjskimi industrialci ni mogoče ugotoviti. Ravno nasprotno: lokalna 

rekrutacija, če si smem sposoditi ta vojaški izraz, je največ prispevala k oblikovanju 

podjetniškega kadra?3 Ni mogoče torej govoriti o mobilnosti kranjskega podjetništva, temveč 

prej o njegovi nemobilnosti. Tuje seveda mišljena nemobilnost na ravni več dežel in v okviru 

skupne države, lokalni oziroma deželni prostorski mobilnosti podjetnikov pa se bom posvetil 

v nadaljevanju. Ob tem bi rad opozoril še, da na podlagi predstavljenih rezultatov o rojstnem 

kraju podjetnikov, ni mogoče karkoli sklepati o njihovi narodnostni pripadnosti in bi bilo 

izpeljevanje trditve o slovenskosti kranjske industrije zgolj hipotetične narave in kot tako 

potrebno dodatnih raziskav za katere v pričujoči raziskavi ni bilo časa. * 21

52 Do precej podobnih rezultatov sem prišel pri analizi rojstnih podatkov za 139 podjetnikov, ki so v tridesetih 
letih 20. stoletja delovali v mariborski industriji, od katerih jih je bilo 93 odstotkov rojenih znotraj meja 
Habsburške monarhije, Sunčič, Značilnosti mariborskega podjetništva, str. 347.
5’ Do podobnih rezultatov so prišle tudi druge raziskave. Tako npr. Rupert Pichler. Zum Sozialprofil der 
Vorarlberger Unternehmer im 19. und frühen 20. Jahrhundert. V: Hannes Steki, Peter Urbanitsch, Emst 
Bruckmüller (ur.), »Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit«: Bürgertum in der Habsburgermonarchie 2, 
Wien/Köln/Weimar 1992, str. 259-260 (dalje Pichler, Zum Sozialprofil), Teuteberg, Westfalische Unternehmer, 
str. 24, Pierenkemper, Die westfalischen Schwerindustriellen, str. 41 in Kaeleble, Berliner Unternehmer, str. 19-
21. Sicer se metodologija naštetih avtorjev med seboj razlikuje vendar to pri ugotavljanju neke splošno prisotne 
tendence ne predstavlja nepremagljive ovire.
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Po začetni splošni predstavitvi prostorskega porekla podjetnikov, se bom v 

nadaljevanju poglobil v vsako od omenjenih skupin v katere sem shematično uvrstil 

podjetnike glede na njihov rojstni kraj. Najprej je na vrsti podrobnejša predstavitev 

podjetnikov rojenih na Slovenskem, katere se mi je zdelo najustrezneje razdeliti na kategorije 

po deželah ali delih dežel, ki so v okviru Habsburške monarhije predstavljale prostor na 

katerem so bivali prebivalci slovenske narodnosti, s Trstom kot posebno enoto. Rezultati so 

predstavljeni v tabeli 52.

Tabela 52: Podjetniki rojeni na Slovenskem glede na deželo
Ime dežele (ali njenega dela) Število Odstotek
Kranjska 141 86,5
Goriška in Gradiška34 10 6,2
Slovenska Štajerska33 8 4,9
Trst 4 2,4
Skupaj 163 100

Seveda so prvo mesto odločno zasedali podjetniki rojeni na ozemlju Kranjske. 

Absolutni in relativni delež podjetnikov rojenih na drugih področjih kjer so živeli Slovenci je 

za njimi močno zaostajal. Kranjsko so kot kraj svojega podjetniškega delovanja najpogosteje 

izbirali posamezniki rojeni na Primorskem, manj pogosto pa Štajerci. Na podlagi tega je 

mogoče postaviti hipotezo, da so se podjetniki rojeni na Štajerskem verjetno raje udejstvovali 

v industriji svoje rodne dežele in so potemtakem ravnali v skladu z omenjenim pravilom o 

lokalni naravnanosti podjetnikov, medtem ko je na prihod večjega števila podjetnikov iz 

Primorske verjetno vplivala italijanska okupacija tega ozemlja po prvi svetovni vojni in 

sledeče sistematično institucionalno zatiranje slovenske narodnostne skupnosti, ki se je 

razširilo tudi na gospodarsko področje?6

Ker je Kranjska očitno predstavljala fenomen zase, se mije zdelo potrebno podrobneje 

analizirati v katerih njenih delih so se podjetniki rodili. Zanimalo meje predvsem, če vzorec 

odraža kakšne posebnosti. Najprej sem kraje podjetniških rojstev razporedil glede na kranjske 

sodne okraje37 v katere so ti spadali. Za osnovo sem tako kot pri vzorcu podjetij tudi pri 

podjetnikih izhajal iz upravnega stanja v letu 1914, kar je razumljivo glede na to, da je bil 54 55 56 57

54 Natančnejša razporeditev podjetnikov rojenih na Goriškem in Gradiškem glede na sodni okraj se nahaja v 
Prilogi v tabeli P20.
55 Natančnejša razporeditev podjetnikov rojenih na Slovenskem Štajerskem glede na sodni okraj se nahaja v 
Prilogi v tabeli P21.
56 Več o tem glej: Jože Prinčič, Primorsko in postojnsko gospodarstvo v času med obema svetovnima vojnama. 
V: Prispevki za novejšo zgodovino, letnik 44, št. 1, 2009, str. 171-184.
57 Utemeljitev izbire sodnih okrajev kot osnovnih enot prostorske razporeditve je navedena pri analizi vzorca 
podjetij v poglavju o prostorski razporeditvi industrijskih podjetij v drugem sklopu disertacije.
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poslednji podjetnik v vzorcu rojen leta 191l?8 Kvantitativni rezultati obdelave podatkov se 

nahajajo v tabeli P22. Kot daleč najpomembnejša točka zgostitve podjetniških rojstev se je 

izkazal sodni okraj Ljubljana na območju katerega je luč sveta ugledala skoraj polovica na 

Kranjskem rojenih podjetnikov (46 odstotkov). Poudariti je potrebno, da tu še zdaleč ne gre 

zgolj za mesto Ljubljana, temveč sodni okraj, ki je obsegal številne okoliške občine?2 Kljub 

tej omejitvi je mogoče zatrditi, daje na bilo v Ljubljani in njeni širši okolici rojenih kar 35,3 

odstotka vseh podjetnikov v vzorcu katerih rojstni kraj je znan. Drugih izrazitih koncentracij 

podjetniških rojstev po posameznih sodnih okrajih ni zaznati. Pričakovano izstopajo gorenjski 

sodni okraji kot Kranj, Škofja Loka in Kamnik.

Ker razdelitev podjetniških rojstev po sodnih okrajih razen za Ljubljano ni pokazala 

nobenih izrazitejših trendov, je bilo potrebno ustvariti večje kategorije iz katerih bi bilo 

mogoče lažje razbrati prostorsko razdelitev podjetniških rojstev na Kranjskem. V ta namen 

sem zato ravnal enako kot pri analizi prostorske razporeditve industrijskih podjetij v vzorcu in 

sodne okraje združil v tradicionalne pokrajine, ki so sestavljale deželo Kranjsko, s tem da sem 

Ljubljano in okolico izpostavil kot posebno enoto. Rezultate so vidni v tabeli 53.

Pokrajina Število Odstotek
Ljubljana in okolica61 66 46,9
Gorenjska62 37 26,2
Notranjska6’ 21 14,9
Dolenjska in Bela Krajina04 17 12
Skupaj 141 100

tokrajinah60

Za Ljubljano se je največ podjetnikov rodilo na Gorenjskem. Če število na 

Gorenjskem delu dežele Kranjske za Ljubljano in okolico zaostaja za 20 odstotkov, se ta 

zaostanek pri relativnem deležu na Notranjskem rojenih podjetnikov še poveča za več kot 

deset odstotkov. Po številu rojenih podjetnikov je bila na zadnjem mestu Dolenjska, vendar 

med njo in Notranjsko glede absolutnega in relativnega deleža ni bilo velikih razlik. V skladu 

z že večkrat omenjeno lokalno naravnanostjo večine industrijskega podjetništva na 58 59 60 61 62 63 64

58 Opisane metode sem se držal tudi pri vseh podjetnikih rojenih na Slovenskem.
59 Popolni seznam občin je mogoče najti v op. 88 v sklopu predstavitve vzorca podjetij.
60 Razporeditev podjetniških rojstev po sodnih okrajih za posamezne pokrajine je na voljo v tabelah P23-P25.
61 Glede obsega področja Ljubljane in okolice glej op. 99 v sklopu predstavitve vzorca podjetij.
62 Ker je sodni okraj Litija zajemal ozemlje severno in južno od reke Save, torej ozemlje, ki je pripadalo tako 
Gorenjski kot tudi Dolenjski, gaje bilo potrebno v namen sestavljanja pričujoče tabele razdeliti na dva dela: na 
dolenjski in gorenjski del. Glede teritorialnega obsega Gorenjske glej op. 100 v sklopu predstavitve vzorca 
podjetij.
63 Glede teritorialnega obsega Notranjske glej op. 102 v sklopu predstavitve vzorca podjetij.
64 Glede teritorialnega obsega Dolenjske in Bele Krajine glej op. 101 v sklopu predstavitve vzorca podjetij.
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Kranjskem, je mogoče dobljene rezultate razložiti z industrijsko razvitostjo omenjenih 

področij. Na delih Kranjske kjer je bila industrija bolj razvita seje tako rodilo večje število 

potencialnih bodočih industrialcev. Obstoj možnosti je potemtakem pogojeval izoblikovanje 

podjetniške kadra; za to, daje nekdo postal industrijski podjetnik so morali obstajati določeni 

strukturni predpogoji. Izražena teza zato kar sama od sebe napeljuje k primerjavi med 

številom rojenih podjetnikov in koncentracijo sedežev industrijskih podjetij v vzorcu (glej 

tabelo 12). V Prilogi se nahaja primerjalna tabela (tabela P26) prostorske razporeditve 

sedežev industrijskih podjetij in podjetniških rojstev, ki kaže jasne vzporednice med 

razširjenostjo sedežev industrijskih podjetij in številom podjetniških rojstev. Izrazitejši 

odstopanji pri relativnih vrednostih je mogoče opaziti pri kategoriji Ljubljana in okolica ter 

Notranjska. Pri prvi je vzrok večjega števila podjetij v okoliščini, ki je prej, ko sem navedel 

strukturne pogoje za razvoj podjetništva, nisem omenil; gre za aktivno vlogo industrialcev- 

posameznikov pri ustvarjanju strukturnih predpogojev za nove podjetniške generacije. V 

primeru Notranjske je šlo nesorazmerje najverjetneje na račun ozemeljskega pohabljenja 

pokrajine po prvi svetovni vojni, kije podjetnike prisilila v preselitev dejavnosti v Jugoslavijo 

ali pa njihovo opustitev. Pri primerjavi relativnih deležev industrijskih podjetij in rojstev 

podjetnikov je mogoče sklepati na to, da so nekateri podjetniki zaradi slabših razvojnih 

možnosti zapuščali pokrajino in podjetniško srečo poskušali v industrijsko razvitejših predelih 

Kranjske.

Podjetniki rojeni na Slovenskem in na ozemlju dežele Kranjske so bili v zgornjih 

vrsticah izčrpno obravnavani. Preostane še manjše število podjetnikov, ki so bili rojeni v 

neslovenskih območjih Habsburške monarhije, ter podjetniki rojeni izven meja monarhije. 

Tabela 54 podaja podatke o rojstnih krajih podjetnikov v Habsburški monarhiji po deželah 

oziroma kronovinah, ki niso bile del s Slovenci poseljenih območij.63

Tabela 54: Podjetniki rojeni v Habsburški monarhiji, vendar ne na Slovenskem
Ime dežele Število Odstotek

Češka 5 33,4
Tirolska 3 20,1
Spodnja Avstrija65 66 3 20,1
Voralberg 1 6,6
Bosna 1 6,6
Ogrska 1 6,6
Moravska 1 6,6
Skupaj 15 100

65 Razdelitev temelji na upravnem stanju iz leta 1914. Allgemeines Verzeichnis.
66 Vključno z Dunajem.
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Delež podjetnikov iz večinsko neslovenskih delov države je na Kranjskem znašal le 

7,9 odstotkov in je bil potemtakem precej obroben. Na prvem mestu so bili podjetniki rojeni v 

deželi Češki. Le en podjetnik je prihajal iz Moravske. Izraziteje so bili zastopani podjetniki 

rojeni v cislajtanskem oziroma avstrijskem delu monarhije, medtem ko je bil v 

translajtanskem oziroma ogrskem delu države rojen le en industrialec. Podjetniki iz Tirolske 

so zlasti zanimivi kot ustanovitelji in vodje slamnikarske industrije, ki je konec 19. stoletja 

dajala pečat domžalsko-mengeškemu okolišu. Dva podjetnika v vzorcu sta se rodila na 

Dunaju. Razen za prve tri navedene kategorije drugih geografskih koncentracij rojstev ni 

opaziti.

Preostanejo še podjetniki rojeni izven teritorija tedanje Habsburške monarhije. 

Lokacije njihovih rojstev prinaša tabela 55.

Tabela 55: Podjetniki rojeni izven meja Habsburške monarhije
Država Število Odstotek

Nemško cesarstvo 5 50
Švica 2 20
Kongresna Poljska67 68 1 10
Kraljevina Srbija 1 10
Velika Britanija 1 10
Skupaj 10 100

Relativni delež podjetnikov, ki so bili rojeni izven meja Habsburške monarhije je še 

manjši kot delež onih rojenih izven slovenske poselitve v Habsburški monarhiji, saj znaša le

5,3 odstotka. V skupini so prevladovali podjetniki iz Nemškega cesarstva, kar še dodatno 

potrjuje že prej izraženo tezo o vključenosti kranjske industrije v srednjeevropski poslovni 

svet. Potemtakem velik delež podjetnikov iz Nemčije ne predstavlja presenečenja, je pa toliko 

bolj zanimivo, da sta bila kar dva podjetnika v vzorcu rojena v Švici. Preostali podjetniki so 

se rodili v geografsko precej raztresenih lokacijah, tako v vzhodni Evropi, na Balkanu in 

Veliki Britaniji, tej nesporni industrijski velesili 19. stoletja. Izpostaviti je treba tudi majhno 

absolutno in relativno število podjetnikov rojenih na ozemlju, kije po letu 1918 postalo prva 

Jugoslavija. Verjetno je tudi večina podjetnikov iz raznih delov prve Jugoslavije dajala 

prednost delovanju na lokalni ravni. Moti zlasti pomanjkanje podjetnikov italijanskega

67 Del Poljske pod rusko oblastjo ustanovljen na Dunajskem kongresu leta 1815.
68 Kranjska v tem pogledu ni predstavljala nobene izjeme, saj so v celotni monarhiji med tujimi podjetniki 
prevladovali oni priseljeni iz Nemčije. Josef Mentschl, Das Österreichische Unternehmertum. V: Die 
Habsburgennonarchie 1848-1918, knjiga 1, Dunaj 1973, str. 254 (dalje Mentschl, Das Österreichische 
Unternehmertum), Herbert Matis, Der österreichische Unternehmer. V: Karl Heinz Manegold (ur.), 
Wissenschaft, Wirtschaft und Technik. Studien zur Geschichte, München 1969, str. 294 (dalje Matis, Der 
österreichische Unternehmer).
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porekla za katere je znano, da so v zgodnjih fazah industrializacije sodelovali pri nekaterih 

industrijskih podvigih na Kranjskem. Njihov izostanek iz vzorca je mogoče pojasniti ravno s 

to zgodnjo udeležbo italijanskih industrialcev, kije v veliki meri padla še v predmarčno dobo, 

neizpolnjevanju v raziskavi postavljenim kriterijem industrijskega podjetja ter predvsem 

odločitvi o ne-vključitvi ljubljanske bombažne predilnice v vzorec podjetij zaradi nezadostne 

količine podatkov o vodilnih podjetnikih. Iz predstavljenih rezultatov je mogoče na koncu 

zaključiti, da prostorska mobilnost podjetnikov ni bila velika, in da so na Kranjskem 

industrijski podjetniki delovali predvsem na lokalni ravni po čemer se rezultati ujemajo z do 

sedaj izvedenimi tujimi raziskavami.

(Ne)mobilnost podjetnikov je mogoče raziskati še z enega vidika in sicer s primerjavo 

tu predstavljenih rezultatov in splošnih migracijskih gibanj na Kranjskem oziroma v Sloveniji. 

Tovrsten poskus na žalost hitro naleti na pomanjkljivo stanje referenčnih virov. Za 19. stoletje 

so na voljo historiografske raziskave o priseljevanju v Ljubljano.69 * Andrej Studen je ugotovil, 

da se je od druge polovice 19. stoletja do prve svetovne vojne v Ljubljano priseljevalo zlasti 

prebivalstvo dežele Kranjske, pa še to najpogosteje iz mestne okolice.™ Za urbano središče 

dežele torej v 19. stoletju ni ugotovljeno živahno imigracijsko gibanje. Preostali podatki o 

migracijskih gibanjih za 19. stoletje se nanašajo zlasti na narodnostno sestavo dežele s katero 

si, glede na to, da kot glavni kriterij prostorske mobilnosti v pričujoči raziskavi velja kraj 

rojstva, ni mogoče kaj prida pomagati. Tako je Fran Zwitter prišel do zaključka, da je bila 

narodnostna sestava kranjske izrazito slovensko obarvana,71 kar je pogojno mogoče povezati 

tudi z velikim deležem podjetnikov v vzorcu rojenih na Slovenskem, čeprav še enkrat 

opozarjam, da kraja rojstva še zdaleč nočem avtomatsko povezovati z narodnostno 

pripadnostjo, vendar bom v nadaljevanju naredil nek eksperiment: najprej bom vse 

podjetnike, ki so bili rojeni izven NS, proglasil za »tuje«. Le-teh je bilo v vzorcu 25 oziroma

13,3 odstotka. Za medvojno obdobje so za leto 1931 na voljo podatki o tujih državljanih v 

kraljevini Jugoslaviji iz katerih izhaja, da jih je bilo med vsem prebivalstvom Dravske 

banovine 1,5 odstotka.72 Primerjava med odstotkom podjetnikov, ki sem jih imenoval za tuje 

in vsemi tujci v Dravski banovini, torej poda malce drugačno podobo o prostorski mobilnosti 

podjetnikov, saj ta napram preostalemu prebivalstvu pridobi na pomenu. Temeljna hipoteza bi 

se torej glasila, da so bili gospodarski krogi prostorsko mobilnejši od preostalih delov

69 Studen, Pedenarca, ksel in Fischer, Čas vesolniga socialnega punta se bliža: socialna in politična zgodovina 
delavskega gibanja v Ljubljani od začetkov do leta 1889, Ljubljana 1983.
711 Studen, Pedenarca, ksel, str. 28-30.
71 Na Kranjskem je bilo leta 1910 94,9 odstotka prebivalstva slovenske narodnosti. Zwitter, Prebivalstvo na 
Slovenskem, str. 60.
72 Adolf Vogelnik, Statistika tujcev v Jugoslaviji. V: Tehnika in gospodarstvo, letnik 6, št. 9-10, 1940, str. 225.
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prebivalstva. Tovrstno sklepanje podpirajo še dodatni podatki o tujcih v Jugoslaviji, ki 

pravijo, da se jih je velik del zaposlil v industriji. Sicer so v njej najpogosteje opravljali »više 

kvalificirane nameščenske posle«,73 vendar se je med njimi gotovo našel tudi kdo, ki je 

zasedal podjetniški položaj.

Drugi del poglavja o prostorskem poreklu podjetnikov je posvečen njihovi mobilnosti 

na regionalni ravni, predvsem na Slovenskem. Osnovna spremenljivka, ki sem jo pri tem 

apliciral na zbrano biografsko gradivo, je bila tipizacija naselja v katerem so se podjetniki 

rodili. Naselja sem razdelil na dva osnovna tipa, in sicer na naselja mestnega in naselja 

vaškega tipa. Pri tem početju mi je bila poglavitna opora razprava Vasilija Melika z naslovom 

Rast mestnega prebivalstva na Slovenskem pred prvo svetovno vojno.74 Obdobje, ki ga je 

Melik v razpravi obdelal se lepo prekriva z rojstnimi leti podjetnikov v vzorcu. Pri 

ugotavljanju ali je bil podjetnik rojen v vaškem ali mestnem naselju je bilo potrebno vedno 

upoštevati ne le naselje, temveč tudi rojstno letnico. Melik je preobrazbo naselij v mestna 

namreč obravnaval kot dinamičen razvojni fenomen. To pomeni, da so različna mesta to 

postala na različnih časovnih točkah, ki jih je Melik za vsako mesto tudi navedel. Iz 

povedanega postane potreba po upoštevanju teh letnic v kombinaciji z rojstnimi letnicami 

podjetnikov očitna, zato sem vedno upošteval status naselja v trenutku podjetnikovega rojstva. 

Melikova raziskava omogoča obdelavo podatkov za celotno kategorijo NS. Rezultati izračuna 

se nahajajo v tabeli 56.

Tabela 56: Na Slovenskem rojeni podjetniki glede na tip naselja
Tip naselja Število Odstotki
Mestno75 100 61,3
Vaško 63 38,7
Skupaj 163 100

Med podjetniki so odločno prevladovali oni rojeni v mestnem okolju. Rezultat se 

ujema z rezultati tujih historiografskih raziskav, čeprav je za Kranjsko manj enostranski kot 

za nekatere dele Nemčije.76 Morda se delež podjetnikov iz vaškega okolja zdi na prvi pogled 

precej velik, vendar je potrebno poudariti, da vsa naselja, ki jih obsega kategorija vaški tip 

naselja, niso bila popolnoma ruralna, ampak je šlo velikokrat za trge ali večje vasi, katerih

7j Prav tam, str. 230.
74 Vasilij Melik, Rast mestnega prebivalstva na Slovenskem pred prvo svetovno vojno. V: Ekonomska revija, 
letnik 7, 1956, str. 193-210 (dalje Melik, Rast mestnega prebivalstva). Glede meril, ki so neko naselje 
opredeljevala kot mestno glej: str. 195-196.
75 Vključno s Trstom.
76 Kaeleble, Berliner Unternehmer, str. 21, je tako npr. za prvo generacijo berlinskih industrialcev ugotovil, da so 
bili vsi, razen redkih izjem, iz urbanega okolja. Manj skrajne rezultate v prid mestnega tipa naselij je najti pri 
Pierenkemperju, Die westfalischen Schwerindustriellen, str. 42.
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prebivalstvo se ni ukvarjalo le z agrarnimi dejavnostmi. Te trditve bodo v nadaljevanju 

podprte s podatki o družbenem poreklu podjetnikov. Na to opozarjam zato, ker podaja tabela 

56 na prvi pogled sliko o precejšnji družbeni mobilnosti podjetnikov iz podeželskega okolja. 

Gotovo je, da so nekateri podjetniki rojeni v vaškem tipu naselij izhajali iz kmečkih družin, 

vendar njihov delež še zdaleč ni bila tako visok kot bi bilo pričakovati na podlagi skoraj 40 

odstotnega deleža podjetnikov iz vaških naselij. Kljub temu dobljeni rezultati v kombinaciji z 

onimi o sedežu podjetij v vzorcu (glej tabelo 12) dajejo možnost precej gotovega sklepanja o 

težnji po migraciji podjetnikov iz vaških v mestna naselja, a o tem več pozneje. V Prilogi so v 

tabelah od P27 do P29 podani rezultati razvrstitve rojstnih krajev podjetnikov glede na urbani 

ali ruralni tip naselja. Za Trst iz razumljivih razlogov tovrstni tabelarični prikaz ni bil 

potreben. Zanimivo je, da so relativni deleži za Kranjsko in slovenski del Štajerske skoraj 

enaki in se obenem skoraj v celoti ujemajo z rezultati za celotno območje NS. Precej od njih 

odstopajo rezultati za Goriško in Gradiško iz katere so prihajali predvsem v vaškem okolju 

rojeni podjetniki. Razlog gotovo ne more biti v nerazviti urbanizaciji dežele, saj je med leti 

1880 in 1910 po deležu urbanega prebivalstva prekašala Kranjsko, obenem pa se je delež tega 

prebivalstva v navedenem obdobju povečeval.77 Najverjetneje so potemtakem na Kranjskem 

delovali predvsem industrialci rojeni v vaškem okolju, ki so tam iskali poslovnih priložnosti, 

zopet pa je treba upoštevati tudi migracije po prvi svetovni vojni.

Naslednjih nekaj odstavkov bo posvečenih razmerju med tipom naselja v katerem so 

bili podjetniki rojeni in podjetniško funkcijo, ki so jih v industrijskih podjetjih zasedali, ter 

industrijsko stroko v kateri so delovali. V tabeli 57 je prikazano razmerje med podjetniškim 

položajem in tipom naselja v katerem so bili podjetniki rojeni.

Tabela 57: Funkcija v podjetju glede na tip naselja v katerem so bili podjetniki rojeni
Mestni ti p naselja Vaški ti p naselja

AŠ % AŠ %
Upravni odbornik 49 36,6 32 42,6
Lastnik 37 27,6 22 29,4
Poslovodja 26 19,4 12 16
Javni družabnik 22 16,4 9 12
Skupaj 13478 100 7579 100

V tabeli 57 predstavljeni rezultati kažejo, da med spremenljivkama položaj v podjetju 

in tip naselja ni obstajala relevantna korelacija. Kot zanimivost naj opozorim na to, da je

77 Melik, Rast mestnega prebivalstva, str. 196.
78 Z upoštevanjem pomnožitev podjetniških funkcij.
79 Prav tam.
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položaj upravnega odbornika, torej verjetno najprestižnejši podjetniški položaj, zasedalo 

relativno več podjetnikov rojenih v vaškem kot onih rojenih v mestnem okolju. Verjetno so 

dejavniki opredeljujoči vertikalno družbeno mobilnost pri spremenljivki podjetniški položaj 

igrali pomembnejšo vlogo kot horizontalni, kar pomeni, da so podjetniki, ko so enkrat (v 

urbanem okolju) že dosegli določen družbeni status, lahko zasedali takšne podjetniške 

položaje kakršne so pač hoteli. Izhod iz ruralnega okolja je bil prvi predpogoj za to, da je 

posameznik enkrat pozneje postal industrialec, ko pa je individuum to že postal, seje pomen 

njegovega geografskega porekla, vsaj v svetu industrijskega podjetništva, izgubil.

Tabela 58: Stroka v kateri so se industrialci delovali glede na tip naselja v katerem so bili rojeni
Mestni tip naselja Vaški ti p naselja

AŠ % AŠ %
Tekstilna 26 20 8 10,1
Kovinska 24 18,5 12 15,2
Papirna 16 12,3 1 1,3
Kemična 14 10,8 8 10,1
Lesna 11 8,5 7 8,8
Gradbena 10 7,7 15 19
Tiskarska 9 6,9 4 5,1
Usnjarska 9 6,9 9 11,4
Živilska 8 6,1 10 12,6
Razno 3 2,3 1 1,3
Rudarstvo 0 0 4 5,1
Skupaj 13 O80 100 7981 100

Več korelacije je opaziti med tipom naselja in industrijsko stroko v kateri so podjetniki 

delovali. V tabeli se prikažejo obrisi delitve panog na tiste, ki so jim dajali prednost podjetniki 

rojeni v mestnem okolju (v nadaljevanju se bom nanje zaradi jedrnatosti navezoval kot na 

»mestne«) in one, ki so jim dajali prednosti podjetniki rojeni v vaškem okolju (v nadaljevanju 

»vaške«). Za »mestni« sta se izkazali naslednji industrijski stroki: tekstilna in papirna. Kot 

»vaške« je mogoče našteti naslednje: gradbena, usnjarska in živilska. Pojav je mogoče deloma 

razložiti z značilnostmi naštetih industrijskih strok. Tekstilna industrija je bila na Kranjskem 

povečini skoncentrirana v mestnih naseljih, podobno tudi papirna. Upoštevajoč okoliščino, da 

je več kot polovica podjetnikov rojenih na Slovenskem delovala v neposredni bližini rojstnega 

kraja, postane jasno zakaj so v mestih rojeni podjetniki delovali v tekstilni in papirni stroki.

80 Z upoštevanjem pomnožitev industrijskih strok.
81 Prav tam.
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Nasprotno je bilo veliko manjših podjetij gradbene, usnjarske in živilske stroke zaradi svoje 
82delovno intenzivne narave, razširjenih v manjših krajih in na podeželju?

Tabela 59 je posvečena časovnemu vidiku regionalne mobilnosti podjetnikov v

vzorcu, ki sem ga skušal preučiti s preračunavanjem razmerja med časom rojstva podjetnikov 

in tipom naselja v katerem so bili rojeni. Oba podatka je bilo mogoče ugotoviti za 157 

podjetnikov v vzorcu.

Tabela 59: Čas rojstva podjetnikov glede na tip naselja

Mestni tip naselja Vaški tip naselja
1791-1800 nJ 3,4 0 0
1801-1810 2 2,2 1 1,5
1811-1820 0 0 2 2,9
1821-1830 1 1,1 4 5,9
1831-1840 4 4,5 1 1,5
1841-1850 10 11,2 OJ 4,4
1851-1860 6 6,8 8 11,7
1861-1870 7 7,9 6 8,8
1871-1880 12 13,5 11 16,2
1881-1890 16 18 14 20,6
1891-1900 18 20,2 14 20,6
1901-1910 9 10,1 4 5,9
1911-1920 1 1,1 0 0
Skupaj 89 100 68 100

S pomočjo tabele 59, še bolj pa iz njenega grafičnega prikaza nahajajočega se v Prilogi 

kot grafikon P3, je s primerjavo relativnih deležev mogoče razbrati, da so v mestnem okolju 

rojeni podjetniki prevladovali predvsem v obrobnih obdobjih, tj. predvsem v času rojstev 

prvih in zadnjih podjetnikov v vzorcu, medtem ko so v drugi polovici 19. stoletja, ki je bil 

obenem čas največje koncentracije podjetniških rojstev, relativno prevladovali v vaškem 

okolju rojeni podjetniki. Vendar razlike v relativnih številkah niso bile precej visoke in je v 

obdobju 1851-1900 mogoče govoriti tudi o precejšnji uravnoteženosti krajevnega porekla 

podjetnikov. Čas od leta 1791 do leta 1850 je zanimiv zaradi menjavanja deleža podjetnikov 

rojenih v vaškem ali mestnem naselju. Z gotovostjo je mogoče trditi, da so se najstarejši 

podjetniki v vzorcu rodili v mestnem okolju. V desetletjih 1811-1820 in 1821-1830 so 

prevladovali podjetniki rojeni v vaškem okolju, medtem koje bil v naslednjih dveh desetletjih 

predmarčne dobe v mestnem okolju rojen večji delež bodočih industrialcev. Trditi je mogoče, 

da so v zgodnji fazi industrializacije prevladovali podjetniki iz mestnega okolja, ki so jim 

pripadali tudi najstarejši pionirji industrije na Kranjskem. Na začetku 20. stoletja se težišče

82 G SS, karte od št. 9 do št. 13.
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zopet, in tokrat še odločneje, premakne na stran v urbanem okolju rojenih podjetnikov. Morda 

to pomeni, da je na začetku 20. stoletja pri oblikovanju podjetniškega sloja prišlo do 

kvalitativnih sprememb, da se je torej le-ta »urbaniziral« (zanimivo bi bilo tudi ugotoviti, če 

so k temu kaj pripomogle tudi strukturne spremembe kranjske oziroma slovenske družbe kot 

sta npr. napredujoča urbanizacija in industrializacija)? Zapisano vprašanje naj ostane brez 

temeljitejše dodatne raziskave zaenkrat le domneva.

V nadaljevanju se bom na kratko posvetil razmerju med časom vstopa v industrijo in 

tipom naselja v katerem so bili podjetniki rojeni. Medtem ko sem v prejšnjo tabelo (59) lahko 

vključil zgolj podjetnike rojene na Slovenskem, sem v naslednji dve tabeli (60 in 61) uvrstil 

tudi podjetnike rojene izven tega območja. Tabela 60 tako prikazuje razmerje med časom 

vstopa v industrijo glede na tip naselja (nahajajočega se na Slovenskem) v katerem so bili 

rojeni podjetniki. Podatek o času vstopa v industrija in o tem v kakšnem tipu naselja so bili 

rojeni, je bilo mogoče ugotoviti za 158 podjetnikov. Tem podatkom so priključeni še podatki 

o času vstopa v industrijo podjetnikov rojenih izven NS pri katerih sem z informacijo o 

desetletju vstopa v industrijo razpolagal pri 23 posameznikih.
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Tabela 60: Čas vstopa v industrijo glede na tip naselja oziroma področje v katerem so bili 
podjetniki rojeni

Industrialci rojeni v 
mestnem tipu naselja

Industrialci rojeni v vaškem 
tipu naselja

Industrialci rojeni 
izven NS

AŠ % AŠ % AŠ %
1821-
1830 0 0 0 0 1 4,3
1831-
1840 1 U 0 0 0 0
1841-
1850 2 2,3 0 0 0 0
1851-
1860 0 0 0 0 0 0
1861-
1870 6 6,6 5 7,3 1 4,3
1871-
1880 2 2,3 4 5,9 2 8,7
1881-
1890 8 8,8 0 0 4 17,4
1891-
1900 4 4,4 3 4,4 0 0
1901-
1910 5 5,5 6 8,8 1 4,3
1911-
1920 14 15,5 8 11,8 3 13,1
1921-
1930 29 32,3 31 45,6 11 47,9
1931-
1940 19 21,1 11 16,2 0 0
Skupaj 90 100 68 100 23 100

V Prilogi je v grafikonu P4 najti še grafično različico prikaza podatkov iz zgornje 

tabele. V predmarčni dobi so v industrijo brez dvoma vstopali podjetniki rojeni v mestnem 

okolju ali zunaj NS. Rezultat tako dopolnjuje v tabeli 59 vsebovane podatke o mestnem 

poreklu prvih industrialcev na Kranjskem. Njihov relativni delež je bil največji tudi v 

tridesetih letih 20. stoletja. Podjetniki iz vaškega okolja so v industrijo prvič vstopili v 

desetletju 1861-1870. V prvem desetletju dvajsetega stoletja je relativna industrijska udeležba 

podjetnikov rojenih v vaškem okolju presegla drugi kategoriji. V dvajsetih letih 20. stoletja so 

relativni deleži vseh treh kategorij podjetnikov pričakovano dosegli najvišje vrednosti. Pri tem 

je zanimivo, da so bili v času najživahnejše industrializacije slovenskih tal v kapitalistični 

dobi, industrialci rojeni v mestnem okolju relativno najslabše udeleženi in sta jih precej 

prekašala deleža podjetnikov rojenih v vaškem okolju in zlasti izven NS. Sploh je bil v 

dvajsetih letih relativno največji delež ravno podjetnikov rojenih izven slovenskih področij 

(enaka je bila situacija še v desetletjih 1871-1880 in 1881-1890). V tridesetih letih so 

podjetniki v vzorcu, ki niso bili rojeni na Slovenskem, prenehali vstopati v industrijo. Iz časa
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vstopa podjetnikov v vzorcu v industrijo je glede na tip naselja težko določiti neke izrazite 

trende, saj je bila situacija precej spremenljiva. Z gotovostjo je mogoče trditi le, da so 

podjetniki iz mestnega okolja v industriji začeli delovati prej kot podjetniki iz vaškega okolja. 

V vaških naseljih rojeni industrialci so v industrijo pričeli vstopati v drugi polovici 19. 

stoletja, njihov časovno neprekinjeno vstopanje pa je mogoče ugotoviti od devetdesetih let 19. 

stoletja. Od tega časa naprej so vsako desetletje v industrijo vstopili v nezanemarljivem 

številu. Po tej značilnosti relativno poznejšega vstopanja v industrijo se podjetniki rojeni v 

vaškem okolju poglavitno razlikujejo od onih rojenih v mestih, za katere je konstantno 

vstopanje v industrijo mogoče zaznati že od šestdesetih let 19. stoletja naprej. Zgodnje 

obdobje industrializacije ali bolje rečeno zametke industrializacije na Kranjskem je zagotovo 

vodilo na Slovenskem rojeno meščanstvo. Pri skupini podjetnikov rojenih izven NS ni opaziti 

podobne stalnosti, saj so koncentracije njihovih udeležb v industriji malce bolj raztresene. 

Zanimivo je, da, z izjemo dvajsetih let 20. stoletja, v obdobjih gospodarske konjunkture ni 

zaznati zgostitve njihovih industrijskih udeležb.

Preostane še primerjava med starostjo ob vstopu v industrijo in krajem kjer so bili 

podjetniki rojeni prikazana v tabeli 61. Relevantna podatka (starost in kraj rojstva) sta bila na 

voljo za enako število podjetnikov kot pri prejšnji tabeli.

Tabela 61: Starost ob vstopu v industrijo glede na tip naselja oziroma področje v katerem so bili
podjetniki rojeni

Industrialci rojeni v mestnem 
tipu naselja

Industrialci rojeni v vaškem 
tipu naselja

Industrialci rojeni 
izven NS

AŠ % AŠ % AŠ %
11-20 1 U 1 1,5 1 4,4
21-30 23 25,5 7 10,3 0 0
31-40 32 35,5 23 33,7 7 30,4
41-50 15 16,7 20 29,4 9 39,1
51-60 12 13,4 8 11,8 5 21,7
61-70 7 7,8 8 11,8 1 4,4
71-80 0 0 1 1,5 0 0
Skupaj 90 100 68 100 23 100

Ob pogledu na tabelo 61 in spremljajoči grafikon P5 v oči najprej pade manjša starost 

ob vstopu v industrijo podjetnikov rojenih v mestnem okolju, predvsem v starostnem razredu 

21-30 let. Medtem ko je relativni delež vseh treh kategorij podjetnikov v starostnem razredu 

31-40 relativno še precej izenačen, pa pri višjih starostnih skupinah do izraza pride težnja 

podjetnikov rojenih v mestnem okolju po zgodnejšem vstopu v industrijsko dejavnost. 

Obenem je opaziti splošno tendenco na Slovenskem rojenih podjetnikov po vstopu v 

industrijo v mlajših letih v primerjavi z njihovimi stanovskimi tovariši rojenimi izven NS.
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Razlog za to verjetno tiči v tem, da so nekateri podjetniki rojeni izven slovenskega ozemlja, 

na Kranjskem postali dejavni že po tem, ko so se kot podjetniki uveljavili kje drugje. Pri 

podjetnikih rojenih na Slovenskem je razlago za razliko med podjetniki rojenimi v mestnem 

in vaškem okolju iskati v več dejavnikih: pomemben je gotovo ta, daje bilo v mestnem okolju 

rojeno veliko število otrok industrialcev, ki so v industrijo vstopali mlajši (glej poglavje o 

poklicnem poreklu podjetnikov v nadaljevanju). Kot drug razlog bi bilo mogoče hipotetično 

izpostaviti večje prepreke, s katerimi so bili soočeni podjetniki rojeni na podeželju in morda 

tudi težave pri akumulaciji kapitala oziroma na sploh pri doseganju potrebnih predpogojev za 

podjetniški vstop v industrijsko dejavnost. Iz tega je potemtakem mogoče izpeljati domnevo, 

da je bil podjetnikom rojenim v mestih dostop v industrijo lažji kot onim iz podeželskega 

okolja, saj jim ni bilo treba iti skozi fazo selitve v mestno okolje. Verjetnost domneve potrjuje 

tudi pomembna vloga, ki so jo kot ekonomska vozlišča, v kapitalizmu pridobila mesta.

Zgornjo tabelo (61) dopolnjujejo rezultati izračuna povprečnih starosti ob vstopu v 

industrijo za tri podjetniške kategorije prikazane v tabeli 62. Najvišja povprečna starost ob 

vstopu v industrijo je bila pri podjetnikih rojenih v vaških naseljih, čeprav se je rezultat le 

neznatno razlikoval od povprečne starosti podjetnikov rojenih izven NS. Oba rezultata sta 

višja od povprečne splošne podjetniške starosti ob začetku industrijske dejavnosti, ki je 

znašala 41,8 let. Od slednje je bila nižja povprečna starost podjetnikov rojenih v mestnem 

okolju, kar govori v prid zgornjim izvajanjem o njihovem lažjem dostopu do industrijske 

dejavnosti.

Tabela 62: Povprečna starost podjetnikov ob vstopu v industrijo glede na tip naselja oziroma 
območje v katerem so bili rojeni

Tip naselja Povprečna starost
Industrialci rojeni v vaškem tipu naselja 43,7
Industrialci rojeni izven NS 43,6
Industrialci rojeni v mestnem tipu naselja 39,6

Poslednji sklop poglavja o krajevnem poreklu podjetnikov bo posvečen predstavitvi 

kvalitativnih značilnosti regionalne mobilnosti podjetnikov rojenih na Slovenskem, ki ima 

nalogo jasneje osvetliti dinamiko selitev iz vasi v mesta, mest v mesta ter druge oblike 

podjetniških migracij. Kot glavni spremenljivki pri obdelavi podatkov sem uporabil kraj 

rojstva podjetnika in sedež podjetja v katerem je ta zasedal podjetniški položaj. V procesu 

analize zbranih informacij so se podjetniške migracije izkazale za kompleksnejše in 

zapletenejše kot seje sprva zdelo, zato jih ni bilo mogoče zreducirati na enoznačne kategorije
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kot bi bila npr. selitev iz vaškega okolja v mestno. Zato sem oblikoval štiri kategorije oziroma 

tipe podjetniških migracij predstavljene v tabeli 63.

Tabela 63: Vrste prostorskih migracij podjetnikov rojenih na Slovenskem
Tip migracije Število Odstotek
Lokalno delovanje 76 46,6
Migracija v večje naselje 67 41,1
Medmestna migracija 1 1 6,8
Kapitalska oziroma podjetniška migracija 9 5,5
Skupaj 163 100

Vsaka od zgornjih kategorij si zasluži podrobnejšo obdelavo in pojasnilo njenega 

odnosa do spremenljivke rojstnega kraja. Kot najštevilčnejša kategorija je na prvem mestu 

lokalno delovanje, ki zajema, kot pove že njeno ime samo, posameznike podjetniško delujoče 

v kraju kjer so se rodili. V skupini odločno prevladujejo podjetniki rojeni v mestnem okolju, 

saj je njihovo absolutno število 62 ali 81,6 odstotka. A, na Kranjskem je obstajala tudi 

manjšina podjetnikov rojenih v vaškem tipu naselja, ki je v rojstnem kraju nato tudi izvajala 

industrijsko podjetniško dejavnost. Metodološko je zanimiv problem predstavljala zlasti 

naslednja kategorija, migracija v večje naselje. Njeni stvaritvi je botrovala predvsem avtorjeva 

želja po upoštevanju tistih podjetnikov, ki so bili rojeni v manjših mestih in so podjetniško 

kariero zasledovali v večjih mestih, predvsem seveda Ljubljani in to je razlog zakaj ima 

kategorija tako splošno ime. Podjetnikov rojenih v mestnem okolju, ki so kot podjetniki 

delovali v večjih mestih je v kategoriji 18 ali 26,9 odstotka. Večina pripadnikov kategorije je 

bila v vaškem okolju rojenih posameznikov, ki so si mesta izbrali za sedež svoje podjetniške 

dejavnosti. V preostalih dveh kategorijah se podjetniki rojeni v vaškem okolju ne pojavljajo 

več. Že zgoraj je bilo omenjeno, daje bilo število v vaškem tipu naselij rojenih podjetnikov 

63, od katerih se jih je 49 ali 77,7 odstotka iz rojstnega kraja preselilo v urbana naselja. 

Kategorija medmestna migracija obravnava selitve podjetnikov med mesti, ki bi jih bilo 

mogoče obravnavati kot enakovredne. V to kategorijo so bili vključeni tudi podjetniki rojeni v 

Trstu, ki so delovali v Ljubljani, pri katerih je dejansko šlo za selitev iz večjega v manjše 

mesto. Kljub temu sem v teh primerih Ljubljano zaradi pomena, ki gaje zlasti v medvojnem 

času pridobila v slovenskem gospodarstvu, obravnaval kot po pomenu enakovredno Trstu. 

Podobno kot medmestne so imele tudi kapitalske oziroma (čiste) podjetniške migracije, na 

Kranjskem bolj obrobno vlogo. Pri kapitalskih migracijah je šlo za podjetnike rojene v 

mestnem okolju, najpogosteje v Ljubljani, ki so podjetniško delovali v manjših mestih ali 

vaških naseljih na Kranjskem. Kapitalske oziroma čisto podjetniške so bile migracije v 

primeru, da so obravnavani podjetniki delovali v kakem podjetju s sedežem izven urbanih
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centrov, brez da bi se preselili na kraj sedeža podjetja, temveč so pri vodenju delovali na 

daljavo. Ta pojav je bil pogost pri podjetnikih, ki so bili na podjetniška mesta imenovani kot 

zastopniki bančnih interesov v firmah pod nadzorom teh finančnih inštitucij. Izvajanje naj 

zaključim s trditvijo, daje največji delež podjetnikov na Slovenskem dajal prednost predvsem 

delovanju na lokalni ravni, precej pa je bilo tudi selitev iz manjših, tako mestnih, kot tudi 

vaških, v večja naselja, središča gospodarskega življenja na Kranjskem.

V Prilogi si lahko bralec ogleda tabele P30-32 v katerih so prikazane vrste migracij 

podjetnikov rojenih na Slovenskem glede na dežele. V sami deželi Kranjski pridobi lokalno 

delovanje še večji pomen kot ga je imelo na celotnem Slovenskem (glej tabelo 62). Drugo 

mesto so po pomembnosti zavzemale selitve v večja naselja. Kapitalske oziroma podjetniške 

migracije so bile obrobnega pomena. Na Kranjskem ni bilo medmestnih migracij, so pa te 

zato pridobile na pomenu pri podjetnikih rojenih na Spodnjem Štajerskem, Trstu in Goriškem 

in Gradiškem. Na Spodnjem Štajerskem je bil delež podjetnikov, ki so bili rojeni v mestnem 

okolju, konkretno v Mariboru, in se nato preselili v Ljubljano, kar polovičen. Drugo polovico 

štajerskih podjetnikov delujočih na ozemlju dežele Kranjske so sestavljali migranti iz manjših 

v večja naselja. Na Goriškem in Gradiškem je bilo medmestnih migracij manj, v zvezi z njimi 

so prihajali v poštev predvsem podjetniki rojeni v Gorici, kar se popolnoma ujema z v tabeli 

P29 podanim razmerjem med podjetniki rojenimi v mestnem in vaškem tipu naselij. Iz 

slovenskih področij seje na Kranjsko torej priseljevalo veliko podjetnikov iz urbanih okolij.

2.1.4 Družbeno poreklo podjetnikov

Naslednjih nekaj poglavij bo namenjenih vertikalni družbeni mobilnosti podjetnikov v 

vzorcu. Prva je na vrsti spremenljivka družbeno poreklo podjetnikov. Njen namen je raziskati 

medgeneracijsko (intergeneracijsko) družbeno mobilnost podjetnikov, pri presoji katere se kot 

glavni kazalec uporablja poklic podjetnikovega očeta.8j Pri tovrstnem postopku se pojavi 

vprašanje kako in v kakšni meri očetov poklic priča o družbenem poreklu podjetnikov. Za 

sociološke raziskave usmerjene v sodobnost predstavlja spremenljivka očetov poklic gotovo

83 Obravnavo te spremenljivke je pod vplivom sociološke vede prevzelo veliko zgodovinarjev raziskujočih 
zgodovino podjetništva, tako npr.: Schäfer, Familienunternehmen und Unternehmenfamilien, str. 38-39, Pichler, 
Zum Sozialprofil, str. 260-261, Teuteberg, Westfalische Textilunternehmer, str. 25-26, Kaeleble, Berliner 
Unternehmer, str. 30, Pierenkemper, Die westfalischen Schwerindustriellen, str. 43, Zunkel, Der rheinisch-
westfälische Unternehmer, str. 22-28. Kot slovenski zgodovinopisni poskus obravnave problematike glej: 
Sunčič, Podjetništvo, str. 119-120. Kot primer popolnoma sociološke obravnave tematike skupaj z metodologijo 
naj navedem: Biermann, Die soziale Struktur, str. 82-83.
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34»optimalni dostopni kriterij za določanje posameznikove družbene pripadnosti«, medtem ko 

se pri zgodovinskih raziskavah, še zlasti, če raziskovalec ne razpolaga s poglobljeno družbeno 

zgodovino okolja na katerega se raziskava nanaša, povezovanje poklica in družbene 

pripadnosti izkaže za precej trši oreh. Zadevo otežujejo še pomanjkljivi viri, ki onemogočajo 

prepoznavanje nians znotraj ene poklicne skupine. Tako so v poklicni kategoriji obrtnik med 

očeti podjetnikov gotovo obstajale razlike tako glede uspešnosti, družbenega prestiža in 

življenjskega sloga, a tega iz kakšne obrtniške družine (npr. družine velikega ali malega 

obrtnika) je izviral, je bilo za posameznega podjetnika precej težko ugotoviti. Tovrstno 

raziskovanje bi zahtevalo natančno posvečanje posameznim primerom, za katero pa pri 

izvajanju pričujoče raziskave ni bilo dovolj časa. Nastavki bolj poglobljenega raziskovanja 

družbenega porekla podjetnikov oprtega na individualne primere, se nahajajo v četrtem 

razdelku knjige. Uvrščanje očetov podjetnikov v poklicne kategorije potemtakem spregleda 

kompleksnost, večplastnost kot tudi dinamično komponento družbene strukture in s tem 

zabriše bogastvo raznolikosti ter naključnosti individualnih usod, a je obenem edini način, ki 

omogoča sistematično kvantitativno obdelavo podjetniške tematike. Kljub izraženim 

pomislekom bom v nadaljevanju podal nekaj hipotez o družbenem poreklu v raziskavo zajetih 

podjetnikov.

Pri samem oblikovanju poklicnih kategorij se je pojavilo temeljno vprašanje: ali 

razporediti kategorije v poklicne razrede v skladu z uradno statistiko obravnavanega časa, ali 

jih pustiti v surovem stanju. V izogib pretirani shematizaciji in prikazu raznolikih okolij iz 

katerih so podjetniki izhajali, sem se odločil za drugo opcijo. Vendar se razporeditvi poklicev 

po poklicnih razredih nisem odpovedal, saj sem hotel raziskati razmerje med družbenim 

poreklom podjetnikov in družbeno strukturo na Slovenskem oziroma Kranjskem v 

obravnavanem času. Statistično je družbena struktura podana v obliki poklicne strukture 

nastale na podlagi popisov prebivalstva. S to metodo sem želel ugotoviti ali se je družbena 

struktura na Kranjskem dejavnega podjetništva razlikovala od poklicne strukture večinskega 

dela družbe. V ta namen sem posegel po obstoječih analizah poklicne strukture prebivalstva 

na ozemlju Slovenije. Zlasti sem se oprl na podatke o poklicni razdelitvi aktivnega moškega 

prebivalstva, objavljene konec tridesetih let v reviji Tehnika in gospodarstvo. Slaba stran teh 

podatkov je zlasti v tem, da se nanašajo na slovensko ozemlje v prvi jugoslovanski državi, 

torej na ozemlje Dravske banovine, kar pomeni, da manjka velik del Notranjske, kije bila prej

84 Biermann, Die soziale Struktur, str. 83.
83 Tehnika in gospodarstvo, letnik 6, št. 3-4, 1940, str. 87-88. Več o metodologiji, ki je predstavljala temelj 
objavljenih podatkov glej: Adolf Vogelnik, Gradivo k poklicni statistiki slovenskega prebivalstva za razdobje od 
1890 do 1931. V: Tehnika in gospodarstvo, letnik 6, 1940, št. 1-2 (dalje Gradivo k poklicni statistiki).
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del dežele Kranjske. Imajo pa podatki tudi svojo svetlo plat: nanašajo se namreč zgolj na 

pridobitno moško prebivalstvo, kar nudi. glede na to, da gre pri družbenem poreklu 

podjetnikov za očetov poklic, možnost najtočnejše primerjave vzorca podjetnikov z moško 

poklicno strukturo na slovenskem ozemlju. Obenem so vsi očetje podjetnikov spadali v 

skupino zaposlenega (aktivnega pridobitnega) prebivalstva in ne med vzdrževano prebivalstvo 

(svojci in hišni posli).86 Tudi časovna komponenta pridobljenih podatkov zasluži nekaj besed. 

Podatki o aktivnem moškem prebivalstvu so bili na voljo za leta 1890, 1900, 1910 in 1931. 

Zadnja letnica ni prišla v poštev, saj se je poslednji podjetnik v vzorcu rodil leta 1911, kar 

pomeni, da predstavlja leto 1910 primerno zaključno časovno točko. Iz tabele 39 je razbrati, 

da so rojstne letnice podjetnikov v vzorcu raztezajo čez več kot stoletno obdobje (od leta 1791 

do leta 1911). Za čas pred letom 1890 so na voljo le nekateri fragmentarni podatki o poklicni 

strukturi Kranjske oziroma Slovenije. Obenem je šlo v prid primerjave dejstvo, daje največja 

koncentracija podjetniških rojstev padla v tridesetletno obdobje med letoma 1871 in 1900, 

torej v čas za katerega so podatki o poklicni strukturi aktivnega moškega prebivalstva na 

voljo. Vsi izraženi pomisleki navsezadnje zaradi izrazito kmečkega značaja kranjske oziroma 

slovenske družbe v 19. stoletju, ne vplivajo pretirano na splošno sliko o razmerju med 

družbenim poreklom podjetnikov in poklicno strukturo okolja v katerem so se rodili. Preden 

se podrobneje posvetim predstavitvi rezultatov analize tega razmerja, nameravam v tabeli 64 

predstaviti družbeno poreklo podjetnikov.

86 Več o tem: Fischer, Družba, gospodarstvo, str. 43^16, Studen, Pedenarca, ksel, str. 73-74.
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Tabela 64: Družbeno
Očetov
poklic Število Odstotek

Obrtnik 41 31,5
Trgovec 25 19,2

Industrialec 16 12,3
Zemljiški
posestnik 10 7,7
Kmet 9 6,9
Uradnik87 9 6,9
Pravnik88 7 5,4
Gostilničar 3 2,3
Inženir 2 1,5
Učitelj 2 1,5
Bančnik 1 0,8
Delavec 1 0,8
Industrijski
nameščenec 1 0,8
Lekarnar 1 0,8
Profesor 89 1 0,8
Vrtnar 1 0,8
Skupaj 130 100
Neznano 64

toreklo v vzorec zajetih podjetnikov

Iz tabele 64 je razvidno, da informacij o družbenem poreklu podjetnikov zaradi lukenj 

v virih, ni bilo tako lahko pridobiti. Podatek je bil tako na voljo le za 130 posameznikov. V 

procesu analize gradiva sem se ustalil pri 16 kategorijah poklicev, kar je precej veliko število, 

a kljub temu v rezultatih ni opaziti razpršenosti. Prej nasprotno: kar 92 podjetnikov v vzorcu 

(70,1 odstotka) je bilo osredotočenih v prvih štirih najpogostejših poklicih skupinah njihovih 

očetov. Številčnejše so bile poklicne kategorije, ki bi jih lahko imenoval obrobne, v katere je 

spadalo le majhno število očetov podjetnikov, le eden ali dva na kategorijo. Na Kranjskem 

delujoči podjetniki so brez dvoma izhajali iz družin, ki bi jih bilo mogoče označiti za 

podjetniške. Mednje spadajo zlasti prve tri kategorije očetovih poklicev: obrtnik, trgovec in 

industrialec. Kategoriji industrialec je potrebno nameniti še posebno pozornost, saj je 

predstavljala manjšo metodološko zadrego, katere rešitve nisem uspel najti v literaturi in sem 

jo moral potemtakem rešiti sam. Oblikovalo se je vprašanje ali naj se kot industrialec šteje 

vsak oče, ki je kadarkoli v svojem življenju zasedal podjetniški položaj v industrijskem 

podjetju, ali naj kot merilo velja točka rojstva njegovega otroka, bodočega podjetnika?

87 V to kategorijo sem uvrstil vse uradnike, ki so bili zaposleni v državnih in drugih javnih službah, torej vse 
uradnike, ki niso delali v trgovskih ali industrijskih podjetjih.
88 V to kategorijo sem uvrstil odvetnike in notarje.
89 Šlo je za srednješolskega profesorja.
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Odločil sem se za drugo možnost. Torej: kot industrialca sem obravnaval tistega očeta, ki je v 

trenutku sinovega rojstva že zasedal podjetniški položaj v podjetju ustrezajočem merilom 

industrijskega obrata. V primeru, da je v času sinovega rojstva opravljal kak drug poklic 

(najpogosteje obrtniškega ali trgovskega), sem, ne glede na to, da je imel oče v prihodnosti 

postati industrijski podjetnik, upošteval njegov tedanji poklic. Nakazani problem seje pojavil 

predvsem pri družinah industrialcev, kjer je prišlo do menjave podjetniških generacij, tj. 

prehoda podjetja iz očetovih v roke njegovih sinov. Za opisani pristop sem se odločil z 

namenom pridobivanja čim točnejše slike o družbenem poreklu kranjskih industrialcev in 

zlasti zaradi primerov očetov, ki so sicer podjetniško delovali v industriji, a sta jim obenem 

njihova obrt, še pogosteje pa trgovina, ostali primarna dejavnost.

Tabela P33 prinaša rezultate o poklicnem poreklu izračunane po merilu, ki je v 

poklicno kategorijo industrialec uvrstilo vsakega očeta, ki seje kadarkoli v življenju ukvarjal 

z industrijskim podjetništvom. Rezultati se s to metodo preračunavanja precej spremenijo: 

prvo mesto pripada industrialcem, drugo obrtnikom in tretje trgovcem. V rezultatih lepo pride 

do izraza pomen novačenje industrijskih podjetnikov iz lastnih vrst. Zanimiv je tudi velik 

delež obrtnikov, ki je skoraj enak deležu industrialcev, kar kaže na to, da so, poleg družin 

industrialcev in trgovcev, obrtniške družine brez dvoma predstavljale temeljni rezervoar 

kranjskega industrijskega podjetništva.

Iz v tabeli 64 podanih poklicnih kategorij izhaja, da na Kranjskem dejavni industrialci 

večinoma niso izvirali iz družin, ki so v 19. stoletju predstavljale nižje družbene sloje. Med 

slednje bi morda spadali le podjetniki rojeni kmečkim očetom, čeprav je bila ta poklicna 

kategorija izredno široka ter notranje razslojena in je glede na velikost posesti zajemala 

različno paleto kmečkih tipov. Trditev o notranji razslojenosti bi bilo mogoče ponoviti tudi za 

kategoriji obrti in trgovine. Medgeneracijski družbeni vzpon v smislu celotne poklicne 

kategorije je mogoče zagotovo dokazati le za podjetnika rojena očetu delavcu in vrtnarju. V 

prvem primeru je šlo za Albina Prepeluha, ki je o težavnih socialnih razmerah v katerih je 

odraščal zapustil tudi dragocene pisne sledi,90 medtem ko je v drugem primeru šlo za 

znamenitega industrialca Dragotina Hribarja.91 Več bo o izstopajočem družbenem poreklu 

podjetnikov zapisanega v nadaljevanju, ko se lotim primerjave poklicne strukture očetov 

podjetnikov in družbe kot celote.

V ta namen je bilo najprej potrebno poklicne kategorije razvrstiti v poklicne razrede, 

ki so se skladali z uradno poklicno statistiko. Pri oblikovanju razredov sem se držal razdelitve

90 Albin Prepeluh, Pripombe k naši prevratni dobi, Ljubljana 1938, str. 11-20.
91 Dragotinu Hribarju in njegovi družini je posvečena monografija Angelike Hribar, Rodbinska kronika.
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kot jo je poznala statistika medvojne Jugoslavije in se je od habsburške razlikovala po tem, da 

je poznala pet in ne le štiri poklicne razrede. Ta novost ni prinesla nekih radikalnih vsebinskih 

sprememb, njena poglavitna novost je bila le v tem, da je prej enotni poklicni razred D 

razdelila na dva razreda, in sicer prvega še naprej znanega kot D in novega z imenom E. 

Razredi od A do C so ostali enaki. »Pod razred D so spadale javne službe, svobodni poklici, 

vojska in mornarica in osebe brez poklica, oziroma brez navedbe poklica, pod razred E pa so 

bili uvrščeni rentniki in Zavodniki, tj. osebe živeče od rent in podpor, ter osebe, ki so se 

nahajale v zavodih in v poklicni pripravi.«92 Efvrstitev posameznih poklicnih kategorij 

navedenih v tabeli 64 v poklicne razrede večinoma ni bila problematična, in je potekala 

samoumevno, le pri nekaterih kategorijah je bil potreben premislek. V zvezi s tem bi rad 

izpostavil pomembni kategoriji industrialec in zemljiški posestnik. Pri industrialcih sem se 

odločil za uvrstitev v poklicni razred B in sicer med samostojno93 zaposleno pridobitno 

prebivalstvo.94 * Poklicno kategorijo »zemljiški posestnik« sem vključil v poklicni razred E, 

torej med rentnike.93 V tabeli 65 so navedeni podatki o družbenem poreklu podjetnikov glede 

na statistično shemo poklicnih razredov.

Tabela 65: Družbeno poreklo podjetnikov v vzorcu glede na poklicne razrede
Poklicni
razred Število Odstotek

A 10 7,7
B 59 45,4
C 29 22,3
D 22 16,9
E 10 7,7
Skupaj 130 100

Poklicni razredi so vključevali osebe zaposlene na tehle področjih:96 97 98
Q7A: kmetijstvo, gozdarstvo, lov,

98B: obrt in industrija,
C: trgovina in promet,99

92 Studen, Pedenarca, ksel, str. 73.
9" Od leta 1890 naprej je avstrijska statistika med samostojne vpisovala »vse osebe, ki so bile lastniki 
obratovalnih sredstev«, med katere je mogoče šteti tudi del podjetnikov v vzorcu. Sabina Žnidaršič Žagar, Ob 
stopetdeseti obletnici modernih državnih popisov prebivalstva pri nas. V: Prispevki za novejšo zgodovino, letnik 
47, št. 2, 2008, str. 27.
94 Pri tem sem ubral drugačno pot od Andreja Studna, ki je poklic »tovarnar« uvrstil v poklicni razred D2 (E po 
tu uporabljeni metodologiji), torej med živeče od rent in podpor. Studen, Pedenarca, ksel, str. 146.
93 Pri tem sem ravnal enako kot Studen, Pedenarca, ksel, str. 131.
96 Povzeto po tabeli objavljeni v Tehnika in Gospodarstvo, letnik 6, 1940, št. 3-4, str. 87-88.
97 V poklicni razred A sem uvrstil naslednji poklicni kategoriji iz tabele 64: 1. kmet, 2. vrtnar.
98 V poklicni razred B sem uvrstil naslednje poklicne kategorije iz tabele 64: 1. obrtnik, 2. industrialec, 3. 
delavec, 4. industrijski nameščenec.
99 V poklicni razred C sem uvrstil naslednje poklicne kategorije iz tabele 64: 1. trgovec, 2. gostilničar, 3. 
bančnik.
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D: javna služba, svobodni poklici,100
E: rentni ki, Zavodniki.101 102 103

Tabela 65 kaže zlasti na majhen delež podjetnikov katerih očetje so bili zaposleni v 

poklicnih razredih A in E. Največ očetov je pripadalo poklicnemu razredu B, in precej manj 

razredoma C ter D. Rezultati torej še potencirajo že zapisano trditev o večinskem izvoru 

podjetnikov iz družinskega okolja, ki bi ga bilo mogoče označiti kot podjetniško. Pri tem se 

rezultati v ničemer ne razlikujejo od drugih raziskav podjetništva. Zadeva postane precej 

zanimivejša, ko se opravi primerjava zgornjih številk z rezultati državnega štetja prebivalstva. 

Tabela 66 vsebuje gradivo za primerjavo.

Tabela 66: Poklicna razdelitev aktivnega moškega prebivalstva od leta 1890 do leta 1910 ter
primerjava z vzorcem pod jetnikov

1890 1900 1910 Vzorec podjetnikov
A 71,8 69,1 63,4 7,7
B 14,2 15,6 18 45,4
C 4,3 4,8 6,1 22,3
D 3,9 4,6 5,2 16,9
E 5,8 5,9 7,3 7,7
Skupaj 100 100 100 100

Menim, da ni potrebno poudarjati ogromne diskrepance med prevladujočo poklicno 

strukturo moškega prebivalstva na slovenskem ozemlju in poklici očetov bodočih 

industrialcev. Zlasti izstopa izredno majhno število industrialcev iz kmečkih družin, ki so 

sicer predstavljale večino. Tudi deleža podjetnikov katerih očetje so pripadali poklicnima 

razredoma C in D sta močno presegala povprečje. Edino poklicna skupina E je delno 

primerljiva s splošnimi vrednostmi. Smiselno se zdi dobljene rezultate povezati z ugotovitvijo 

(prisotno v tabeli 56), da je večina na Slovenskem rojenih podjetnikov izvirala iz mestnega 

okolja. Družbeno poreklo podjetnikov je potemtakem razumeti kot izrazito mestno in torej 

odstopajoče od prevladujočega kmečkega prebivalstva.10’1 Obenem zgornji podatki razrešijo 

vprašanje o družbenem poreklu podjetnikov rojenih v vaškem tipu naselja (glej prejšnje 

poglavje), saj kažejo daje, glede na to, daje bil med podjetniki delež otrok iz pravih kmečkih

100 V poklicni razred D sem uvrstil naslednje poklicne kategorije iz tabele 64: 1. lekarnar, 2. profesor, 3. uradnik, 
4. pravnik, 5. inženir, 6. učitelj.
'°' V poklicni razred E sem uvrstil naslednjo poklicno kategorijo iz tabele 64: 1. zemljiški posestnik.
102 Schäfer, Familienunternelimen und Untemehmenfamilien, str. 38-39, Pichler, Zum Sozialprofil, str. 260-261, 
Pierenkemper, Die westfalischen Schwerindustriellen, str. 43M4, Kaeleble, Berliner Unternehmer, str. 30-31 in 
Zunkel, Der rheinisch-westfälische Unternehmer, str. 23-26.
103 Še sredi 19. stoletja se je kar 90 odstotka prebivalstva na Kranjskem ukvarjalo s poljedelstvom. Ernst 
Bruckmüller, Sozialgeschichte Österreichs, Wien/München 1985, str. 290 (dalje Bruckmüller, Sozialgeschichte 
Österreichs).
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družin zelo majhen, šlo predvsem za otroke obrtnikov, trgovcev, uradnikov in zemljiških 

posestnikov živečih v trških naseljih ter na podeželju. Nikakor torej ni mogoče trditi, daje bil 

pri na Kranjskem dejavnih industrialcih v ospredju beg s podeželja. Domnevo o izrazito 

urbani strukturi družbenega porekla podjetnikov, četudi le-ti niso bili rojeni v urbanem okolju, 

potrjuje primerjava s poklicno sestavo »Velike Ljubljane«,104 kije sicer nastala dvajset let po 

tem, ko je bil rojen zadnji podjetnik v vzorcu, a kljub temu predstavlja najustreznejši približek 

strukturi družbenega porekla podjetnikov. Tabela s podatki o poklicni strukturi Velike 

Ljubljane narejena na podlagi štetja prebivalstva leta 1931 se nahaja v Prilogi pod zaporedno 

oznako P34. Presenetljivo podobnost rezultatov gre morda pripisati tudi dejstvu, da seje velik 

del podjetnikov v vzorcu rodil v Ljubljani, vendar to ne spremeni časovnega elementa, ki 

družine iz katerih so podjetniki izvirali naredi za izrazite znanilce bodoče družbene strukture. 

Marje torej družbeno poreklo podjetnikov že v 19. stoletju predstavljalo nekakšen zametek 

prihodnosti, modernizacijski koncentrat, ki je utelešal težnje prihodnje družbe, družbe katera 

je v agrarnem okolju šele nastajala? S tem vprašanjem se poslavljam od primerjalne analize 

strukture družbenega porekla podjetnikov, saj se nameravam v nadaljevanju posvetiti analizi 

nekaterih poklicnih kategorij.

Najprej se bom posvetil najštevilčnejši kategoriji in sicer obrtnikom. Zanimalo me je 

predvsem razmerje med očetovo obrtjo in industrijsko panogo v kateri je njegov sin deloval. 

Tako sem iskal kontinuitete in diskontinuitete pri nastajanju kranjske industrije in obravnaval 

vprašanje o postopnem razvoju oziroma prehodu iz obrti v industrijo.10? Rezultate podane 

zgolj z absolutnimi števili prinaša tabela P35 v Prilogi. Kontinuiteto med očetovo obrtjo in 

otrokovo industrijsko dejavnostjo je mogoče opaziti pri naslednjih dvojicah: fužinar —> 

kovinska industrija, knjigovez —» papirna industrija, mlinar —» živilska industrija, tesar —> 

gradbena in lesna industrija, usnjar —» usnjarska industrija, zidar —> gradbena industrija, 

zvonar —* kovinska industrija. Naj izrazitejšo medgeneracijsko kontinuiteto pri prehodu iz 

obrti v industrije je zaznati pri usnjarski, živilski in gradbeni industriji. Omeniti je potrebno še 

dva primera prehoda od fužinarske obrti v kovinsko industrijo v času dveh generacij, kar kaže

104 Geograf Anton Melik je za ozemlje Velike Ljubljane štel staro ljubljansko občino (torej ljubljansko občino 
pred uradno ustanovitvijo občine Velika Ljubljana leta 1935; Igor Vrišer, Razvoj prebivalstva na območju 
Ljubljane, Ljubljana 1956, str. 20) in najbolj urbanizirane okoliške občine Vič, Moste in Zgornja Šiška. Anton 
Melik, O poklicni sestavi prebivalstva v mestih Slovenije. V: Tehnika in gospodarstvo, letnik 3, št. 9-10, 
1936/37, str. 173 (dalje Melik, O poklicni sestavi).
105 Vprašanje o genezi industrije je precej zanimivo in večplastno. Zgodovinarje je predvsem zanimalo ali je pri 
tem šlo za kontinuiran razvoj od založništva in obrti (to je trdil npr. Josif Kulišer, Splošna gospodarska 
zgodovina, str. 200-201), ali pa je šlo za revolucionarni kvalitativni premik. Moderno zgodovinopisje je vedno 
bolj naklonjeno prvi interpretaciji. Dieter Ziegler, Die Industrielle Revolution, Darmstadt 2005, str. L O 
problematiki kontinuitete pri prehodu v industrijo glej tudi: Kocka, Unternehmer, str. 31-34.

124





na to, da niso vsa gorenjska fužinarska podjetja z razvojem sodobne kovinske industrije 

životarila, ampak so se našli tudi podjetniki, ki so se v spremenjenih razmerah znašli in se jim 

prilagodili s prehodom na industrijsko proizvodnjo. Na področju kovinske industrije je 

mogoče izpostaviti še dva primera prehoda od zvonarske obrti v industrijo. Pri drugih 

industrijskih strokah je kontinuiteta precej bolj sporadična ter redka. Zaradi tega je sklepanje 

o kontinuiteti obrti in industrijske stroke oteženo in tvegano. Industrijske stroke v katerih je 

bil prehod od obrti v industrijo na Kranjskem naj izrazitejši so torej bile: usnjarska, živilska, 

gradbena in kovinska. Opaziti je, da gre pri prvih treh panogah za delovno (in ne kapitalsko) 

intenzivne industrijske panoge, ki so bile torej bolj dostopne širšim slojem potencialnih 

podjetnikov. K temu je prispevalo tudi dejstvo, daje bilo mogoče v prvih treh naštetih strokah 

(deloma tudi v kovinski) ustanavljati manjša industrijska podjetja. V tem je verjetno iskati 

odgovor na vprašanje zakaj so se ravno te industrije v večji meri razvile iz obrti. Primerjava 

43106 107 primerov očetove obrti in industrijske stroke v kateri je deloval otrok je naštela 21, torej 

nekaj manj kot pol, primerov kontinuitete med omenjenima spremenljivkama. 

Medgeneracijski prehod od obrti v industrijo na Kranjskem torej ni bil močneje razširjen.

V zvezi s posameznimi poklicnimi kategorijami me ni zanimalo le v katerih 

industrijskih strokah so delovali otroci obrtnikov, temveč sem se namenil odkriti to povezavo 

tudi pri potomcih zemljiških posestnikov. Zlasti meje seveda zanimalo, če so delovali v lesni 

industriji. Tabela P36 v Prilogi razkriva, da je bila hipoteza o povezavi med zemljiško- 

posestnim družbenim poreklom in delovanjem v lesni industriji upravičena, saj je v tej stroki 

delovalo kar 30 odstotkov sinov zemljiških posestnikov. Druge panoge so bile precej bolj 

raztresene. Z družbenim poreklom posestnik bi znala biti pogojno zvezana le še gradbena 

stroka, a ta ne kaže kakih večjih koncentracij.

Nadaljevanje bo posvečeno predstavitvi razmerja med družbenim poreklom 

podjetnikov in časom njihovega rojstva ter vstopa v industrijo. Tabela 67 predstavlja razmerje

med časom rojstva in družbenim poreklom podjetnikov za prvih pet naj pogostejših poklicnih
107kategorij.

106 Številka je zaradi delovanja nekaterih industrialcev v več industrijskih strokah višja od števila (41) 
podjetnikov rojenih v obrtniških družinah.
107 V Prilogi sije mogoče v tabeli P37 ogledati izračun razmerja še za pet manj razširjenih poklicnih kategorij.
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Tabela 67: Razmerje med časom rojstva in družbenim poreklom podjetnikov
Obrtnik Trgovec Industrialec Zemljiški posestnik Kmet

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
1791-1800 0 0 1 4,2 0 0 0 0 0 0
1801-1810 1 2,5 2 8,4 0 0 0 0 0 0
1811-1820 2 5 1 4,2 0 0 1 0 1 11,1
1821-1830 2 5 2 8,4 0 0 1 11,1 0 0
1831-1840 1 2,5 3 12,5 0 0 0 0 1 11.1
1841-1850 5 12,5 4 16,5 1 6,6 1 11,1 1 11,1
1851-1860 6 15 1 4,2 1 6,6 1 11,1 3 33,4
1861-1870 5 12,5 0 0 1 6,6 0 0 0 0
1871-1880 4 10 2 8,4 3 20 1 11,1 1 11,1
1881-1890 7 17,5 1 4,2 2 13,5 1 11,1 1 11,1
1891-1900 5 12,5 4 16,5 4 26,6 3 33,4 1 11,1
1901-1910 2 5 3 12,5 2 13,5 1 11,1 0 0
1911-1920 0 0 0 0 1 6,6 0 0 0 0
Skupaj 40'ös 100 241,,y 100 15,IU 100 10 100 9 100

Iz zgornje tabele, še nazorneje pa iz grafikona P6 v Prilogi, je razvidno, da so bili 

podjetniki iz trgovskih družin nedvomno pionirji kranjske industrije. Z gotovostjo je torej 

mogoče zatrditi, da so prve industrialce na Kranjskem predstavljali potomci trgovcev. Prva 

zgostitev rojstev bodočih podjetnikov pade pri obrtniških družinah v desetletje 41-50, 

medtem ko je mogoče slednjo pri trgovskih družinah opaziti že desetletje prej. Največ 

bodočih podjetnikov se je v obrtniških družinah rodilo v osemdesetih letih 19. stoletja. Pri 

podjetnikih s trgovskim poreklom pa je mogoče zaslediti dva vrhunca rojstev in sicer pade 

eden že v štirideseta leta, drugi pa v devetdeseta leta 19. stoletja. Pri družinah industrialcev se 

je prva zgostitev podjetniških rojstev pojavila v sedemdesetih letih 19. stoletja, kar je glede na 

razmeroma zapozneli razvoj kranjske industrije popolnoma razumljivo. To desetletje je torej 

mogoče imeti za ono v katerem je na svet množičnejše prišla druga generacija kranjskih 

industrialcev. Vrhunec rojevanja potomcev industrialcev (mišljeno so le otroci, ki so se 

pozneje udejstvovali v industriji) je bil dosežen v devetdesetih letih. Pri družinah zemljiških 

posestnikov in kmetov so bila rojstva prihodnjih podjetnikov precej raztresena in zato ni 

opaziti njihove koncentracije v posameznih desetletjih. V zvezi s podjetniki kmečkega 

družbenega porekla bi rad opozoril na to, da se po letu 1900 v kmečki družini ni rodil noben 

bodoči industrijski podjetnik več. To bi lahko pomenilo, da so imeli podjetniki iz kmečkih 

oziroma nižjih slojev za preboj med industrialce večje možnosti v 19., kot v 20. stoletju. Na to 

morda kaže tudi okoliščina, daje bilo največje število rojstev podjetnikov iz kmečkih družin v 

petdesetih letih 19. stoletja.

108 Za enega podjetnika rojenega očetu obrtniku ni bilo mogoče ugotoviti rojstne letnice.
109 Za enega podjetnika rojenega očetu trgovcu ni bilo mogoče ugotoviti rojstne letnice.
"° Za enega podjetnika rojenega očetu industrialcu ni bilo mogoče ugotoviti rojstne letnice.
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Naslednja tabela pod zaporedno številko 68 predstavlja razmerje med desetletjem v 

katerem so v vzorec zajeti podjetniki postali podjetniško aktivni in njihovim družbenim 

poreklom. Tabela ima namen dopolniti prejšnjo (67). Predstavlja rezultate za prvih pet 

najpogostejših poklicnih kategorij, za naslednjih pet pa so podatki na voljo v Prilogi (tabela 

P38). Prav tako je v Prilogi za tri najštevilčnejše poklicne kategorije v tabeli 68 na voljo 

prikaz podatkov v obliki grafikona P7.

Tabela 68: Razmerje med časom vstopa v industrijo in družbenim poreklom pod jetnikov
Obrtnik Trgovec Industrialec Zemljiški posestnik Kmet

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
1841-1850 1 2,6 1 4 0 0 0 0 0 0
1851-1860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1861-1870 4 10,5 5 20 0 0 1 10 0 0
1871-1880 1 2,6 3 12 0 0 1 10 2 22,2
1881-1890 6 15,8 1 4 1 7,1 0 0 0 0
1891-1900 3 7,9 1 4 1 7,1 1 10 0 0
1901-1910 3 7,9 3 12 1 7,1 1 10 1 11,1
1911-1920 3 7,9 2 8 4 28,6 1 10 2 22,2
1921-1930 15 39,5 4 16 5 35,7 3 30 4 44,5
1931-1940 2 5,3 5 20 2 14,4 2 20 0 0
Skupaj 38 100 25 100 77^ 100 10 100 9 100

Rezultati o času vstopa v industrijo vsebovani v zgornji tabeli (68) se v veliki meri 

ujemajo z onimi v tabeli 67. Tako so podjetniki rojeni v trgovskih družinah tudi prvi začeli s 

podjetniško dejavnostjo na področju industrije. Opazna sta dva vala povečanega vstopanja v 

industrijo in sicer v šestdesetih in sedemdesetih letih 19. stoletja ter v medvojnem času. 

Tokrat je mogoče še z večjo gotovostjo zatrditi, da so zgodnjo industrializacijo Kranjske 

vodili podjetniki trgovskega družinskega porekla. Gospodarstveniki obrtniškega porekla so se 

začeli v industriji pojavljati pozneje, in sicer je bil prvi val zaznati v osemdesetih letih 19. 

stoletja, drugi, precej številčnejši pa je sledil v medvojnem času, zlasti v dvajsetih letih. Tudi 

pri potomcih industrialcev je bil trend podoben s to razliko, da so v industrijo pričeli vstopati 

v desetletju 1911-1920. To je bilo torej desetletje pričetka množičnejšega delovanja druge 

generacije industrialcev na Kranjskem. Pri otrocih zemljiških posestnikov je bilo vstopanje v 

industrijo precej enakomerno razporejeno, z izjemo zgostitve v dvajsetih letih. Zgoraj sem 

zapisal hipotezo, da so imeli potencialni podjetniki iz kmečkih družin večjo možnost za 

uveljavitev na področju industrijskega podjetništva v 19. stoletju, vendar hipotezo v precejšnji 

meri ovržejo podatki iz tabele 68; skoraj polovica podjetnikov v kategoriji je namreč

111 Za tri podjetnike rojene očetu obrtniku ni bilo mogoče ugotoviti rojstne letnice.
112 Za dva podjetnika rojena očetu industrialcu ni bilo mogoče ugotoviti rojstne letnice.
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podjetniško kariero začela v dvajsetih letih. Prvič so se podjetniki rojeni v kmečkem 

družbenem okolju v industriji pojavili v osemdesetih letih. V dveh naslednjih desetletjih ni 

bilo več zaznati njihove podjetniške dejavnosti. Le-ta je pričela ponovno oživljati v začetku 

20. stoletja inje bila nato konstantna do tridesetih let. Tabela P37 kot tiste, ki so v industrijo 

stopili v času pred letom 1910, prikazuje še potomce uradnikov in pravnikov, podjetniki iz 

drugih poklicnih kategorij pa so v industrijo stopili pozneje.

Za zaključek poglavja o družbenem poreklu podjetnikov je preostalo raziskati le še 

razmerje med družbenim poreklom in starostjo ob vstopu v industrijo. Vsebuje ga tabela 69. 

Kot prej sta tudi sedaj v Prilogi na voljo grafični prikaz za prve tri poklicne kategorije 

(grafikon P8) ter tabela P39 posvečena petim manj zastopanim poklicnim kategorijam 

podjetniških očetov.

Tabela 69: Razmerje med starostjo ob vstopu v industrijo in družbenim poreklom podjetnikov
Obrtnik Trgovec Industrialec Zemljiški posestnik Kmet

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AS %
11-20 0 0 0 0 2 14,4 0 0 0 0
21-30 8 20,5 6 24 3 21,4 2 20 0 0
31-40 16 41,1 3 12 7 50 2 20 4 44,4
41-50 8 20,5 7 28 1 7,1 4 40 0 0
51-60 5 12,8 4 16 1 7,1 2 20 1 11,1
61-70 2 5,1 5 20 0 0 0 0 3 33,4
71-80 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11,1
Skupaj 391 * *'5 100 25 100 14"4 100 10 100 9 100

Iz tabele je mogoče potegniti nekaj zaključkov in sicer, da so v industrijo najmlajši 

stopali sinovi industrialcev, kar je razumljivo, če se v ozir vzame dejstvo, da so bili večinoma 

namenjeni za naslednike očetovega podjetja. Otroci trgovcev so v industrijo vstopali malce 

starejši in precej enakomerno glede desetletij življenja. Pri podjetnikih iz obrtniških družin 

tega ni opaziti, saj je zaznavna težnja po vstopanju v industrijo med 31. in 40. letom starosti, 

torej v zgodnjih srednjih letih. Isto je opaziti tudi pri potomcih industrialcev ter kmetov. Pri 

slednjih je zanimivo, da ni noben v industriji pričel delovati pred 31. letom starosti. Razlog za 

to verjetno tiči v horizontalnem (in verjetno tudi vertikalnem) družbenem vzponu, ki so ga 

morali kmečki otroci opraviti preden so lahko pričeli delovati v industriji. Jasnejšo sliko o 

trendih vstopanja v industrijo glede na družbeno poreklo podjetnikov je mogoče razbrati iz 

tabele 69, ki prinaša povprečne starosti podjetnikov ob vstopu v industrijo glede na njihovo 

družbeno poreklo.

1 |J Za dva podjetnika rojena očetu obrtniku ni bilo mogoče ugotoviti starosti ob vstopu v industrijo.
114 Za dva podjetnika rojena očetu industrialcu ni bilo mogoče ugotoviti rojstne letnice.
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Tabela 70: Razmerje med družbenim poreklom podjetnikov in povprečno starostjo ob vstopu v 
industrijo
Družbeno poreklo Povprečna starost
Industrialec 32,6
Inženir 39
Obrtnik 39,9
Posestnik 41,4
Pravnik 42,6
Uradnik 42,6
Trgovec 46,8
Učitelj 47
Gostilničar 51,3
Kmet 55,1

Pričakovano so bili na prvem mestu sinovi industrialcev s skoraj deset let nižjo 

starostjo od povprečne (41,8 let). Rahlo podpovprečni starosti so izkazovali še otroci 

inženirjev in obrtnikov. Potomci trgovcev so v industrijo stopali povprečno nekoliko pozneje 

kot potomci iz drugih družbenih okolij. Nadpovprečno starost so izkazovali tudi otroci 

učiteljev in gostilničarjev, izstopajo pa zlasti podjetniki iz kmečkega okolja, ki so se 

najverjetneje morali najprej spopasti s težavami družbenega vzpona.

Čisto za konec bi želel predstaviti še korelacijo med družbenim in krajevnim poreklom 

podjetnikov. Zanimalo me je namreč kakšno je bilo družbeno zaledje podjetnikov rojenih v 

mestnem in vaškem okolju. Razdelitev naselij na dva osnovna tipa temelji na metodologiji 

predstavljeni v poglavju o prostorski mobilnosti podjetnikov. Pri obdelavi podatkov so bili 

upoštevani le podjetniki rojeni na Slovenskem.
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Tabela 71: Družbeno poreklo podjetnikov glede na tip naselja v katerem so bili rojeni
Mestni tip naselja Vaški tip naselja

AŠ % AŠ %
Trgovec 23 30,7 4 10
Obrtnik 22 29,3 11 27,5
Kmet 0 0 8 20
Industrialec 7 9,4 5 12,5
Pravnik 6 8 1 2,5
Uradnik 5 6,7 3 7,5
Zemljiški posestnik 4 5,3 5 12,5
Gostilničar 2 2,7 1 2,5
Inženir 2 2,7 0 0
Učitelj 0 0 2 5
Delavec 1 1,3 0 0
Knjigovodja 1 1,3 0 0
Lekarnar 1 1,3 0 0
Vrtnar 1 1,3 0 0
Skupaj 75"5 100 40* 116 100

V mestnih naseljih je bilo največ podjetnikov rojenih v trgovskih in obrtniških 

družinah. Očetje podjetnikov rojenih v mestnem okolju so imeli precej bolj raznoliko 

poklicno podobo kot tistih rojenih v vaških naseljih. Zlasti je zanimivo, daje bil večji relativni 

delež otrok industrialcev rojen v vaškem kot pa v mestnem tipu naselja, kar je verjetno 

mogoče pripisati prisotnosti industrije v nekaterih manjših kranjskih krajih. Relativni delež 

podjetnikov iz obrtniških družin je bil enakomerno razporejen med oba tipa naselij (podobno 

je bilo tudi pri otrocih gostilničarjev), kar pa ni mogoče trditi za nekatere druge poklicne 

kategorije; tako je bilo precej več podjetnikov očetom trgovcem rojenih v mestnih naseljih. 

Podobno velja za pravnike. V vaškem okolju je bilo rojenih relativno več bodočih podjetnikov 

očetom z naslednjimi poklici: kmet, zemljiški posestnik in učitelj.

2.1.5 Poklicno poreklo podjetnikov

Spremenljivka poklicno poreklo podjetnikov je nerazdružljivo povezana z zgoraj 

obdelano variablo družbeno poreklo. Če je bil namen uvedbe slednje ugotoviti 

medgeneracijsko horizontalno družbeno mobilnost podjetnikov, se s pomočjo analize 

poklicnega porekla skuša ugotoviti družbena mobilnost podjetnikov znotraj ene generacije

113 Podatke o družbenem poreklu je bilo mogoče dobiti le za 75 podjetnikov (od 100) rojenih v mestnih naseljih 
na Slovenskem.
116 Podatke o družbenem poreklu je bilo mogoče dobiti le za 40 podjetnikov (od 63) rojenih v vaških naseljih na 
Slovenskem.
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‘117*oziroma intrageneracijska mobilnost. Pri poklicnem poreklu podjetnikov se upošteva 

poklic, ki ga je podjetnik opravljal preden je zasedel podjetniški položaj v industrijskem 

podjetju. Trudil sem se, da bi pri ugotavljanju poklicnega porekla prišlo do čim manjše 

časovne diskrepance med poklicem in časom začetka podjetniškega delovanja, kar pomeni, da 

sem skušal ugotoviti posameznikov poslednji poklic preden je postal industrijski podjetnik. 

Pri tem so mi bili v veliko pomoč registri podjetij pri ljubljanskem trgovskem sodišču v katere 

so uradniki vpisali tudi poklic (oziroma stan) individuov, ki so v firmi zasedali podjetniške 

položaje. Toda kljub prizadevanju, točnega podatka za vse podjetnike nisem uspel ugotoviti, 

vendar je bilo kljub temu število posameznikov katerih poklic je bilo mogoče ugotoviti, večje 

kot pri raziskovanju družbenega porekla. Poseben metodološki izziv so predstavljali otroci 

industrialcev, zlasti tisti, ki so z industrijsko dejavnostjo v očetovem podjetju pričeli še precej 

mladi in jim je bilo potemtakem industrijsko podjetništvo že prvi poklic v življenju. Za to 

skupino sem ustvaril posebno poklicno kategorijo naslednik. Že ime pove, daje šlo za sinove 

industrialcev, ki so prevzeli podjetniški položaj v očetovem podjetju. Med naslednike nisem 

avtomatsko vključil vseh sinov industrialcev, ki so se kadarkoli v življenju pečali z 

industrijsko dejavnostjo, temveč le one, pri katerih med končanim šolanjem in začetkom 

podjetniške dejavnosti v industriji ni bilo zaznati vmesne stopnje opravljanja poklica. Kot pri 

analizi družbenega, tudi pri poklicnem poreklu rezultatov nisem združeval v poklicne razrede 

glede na uradno statistiko, temveč sem poklicne kategorije oblikoval tako, da se je ohranila 

njihova raznolikost. V tabeli 72 so podani rezultati kvantitativne analize poklicnega porekla 

podjetnikov v vzorcu.

117 Pichler, Zum Sozialprofil, str. 262-263, Teuteberg, Westfälische Textilunternehmer, str. 25-26, Kaeleble, 
Berliner Unternehmer, str. 38-39, Pierenkemper, Die westfälischen Schwerindustriellen, str. 46-47, Zunkel, Der 
rheinisch-westfälische Unternehmer, str. 27-29. Kot slovenski zgodovinopisni poskus obravnave problematike 
glej: Sunčič, Podjetništvo, str. 121-122. Kot primer popolnoma sociološke obravnave tematike skupaj z 
metodologijo naj navedem: Biermann, Die soziale Struktur, str. 82-83.
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Tabela 72: Poklicno poreklo podjetnikov v vzorcu
Poklic Število Odstotek

Trgovec 54 29
Obrtnik 39 21
Naslednik 19 10,2
Bančnik 13 7
Zemljiški posestnik 12 6,5
Pravnik118 12 6,5
Inženir119 120 11 5,9
Uradnik 8 4,3
Industrijski nameščenec129 5 2,7
Krošnjar 3 1,6
Profesor (srednješolski) 2 U
Profesor (univerzitetni) 2 1,1
Urednik 2 1,1
Znanstvenik 1 0,5
Novinar 1 0,5
Vajenec 1 0,5
Zasebnik 1 0,5
Skupaj 186 100
Neznano 8

Pri poklicni strukturi podjetnikov je najopaznejše dejstvo, da med njimi ni bilo 

nobenega, ki bi se bil preden je postal industrialec ukvarjal s kmetijstvom, oziroma ki bi 

predstavljal družbeni razred kmetov. Karierna pot industrialcev s kmečkim družbenim 

poreklom je potemtakem vedno potekala čez vmesno stopnjo delovanja v neagramem 

poklicu. Kljub izostanku poklicne kategorije kmet, je v tabeli 72 najti nekaj več poklicnih 

kategorij kot v tabeli 64, kije prikazovala družbeno poreklo podjetnikov. Splošni vtis pri obeh 

tabelah ostaja enak: na Kranjskem dejavni industrialci so večinoma izhajali iz v gospodarstvu 

dejavnih krogov, najsi bodi, da so že bili iz take družine ali pa jih je njihova poznejša poklicna 

pota zanesla v pridobitne dejavnosti. Zanimivo je, da sta se prvo in drugo mesto pri tabelah 64 

in 72 zamenjala: največ podjetnikov je bilo sicer rojenih v obrtniških družinah, a si jih je 

največ izbralo trgovski poklic. Pri takšnem rezultatu ima gotovo vlogo tudi pomanjkanje večje 

količine podatkov o družbenem poreklu podjetnikov, ki onemogoča pridobitev jasne slike, 

vendar o določeni privlačnosti trgovskega poklica priča podatek, da se je od 39 podjetnikov 

rojenih v obrtniških družinah, za katere je bilo mogoče ugotoviti tudi poklicno poreklo, zanj 

odločilo šest posameznikov ali 15,4. Za hojo po očetovih stopinjah v zvezi z izbiro poklica se

118 V to kategorijo sem uvrstil odvetnike in notarje.
119 V to poklicno kategorijo sem uvrstil vse inženirje delujoče v državnih ali javnih službah in tiste za katere 
nisem mogel točno ugotoviti, ali so poklicno delovali v industrijskih podjetjih. Vse inženirje zaposlene v 
industriji sem uvrstil v poklicno kategorijo industrijski nameščenec.
120 V to poklicno kategorijo sem štel vse, ki so bili v industrijskih podjetjih zaposleni kot uradniško osebje v 
tehničnem (proizvodnem) ali komercialnem sektorju. Delavstvo je bilo torej iz kategorije izključeno.
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je odločilo 20 ali 51,3 odstotka posameznikov iz obrtniških družin. Razlika je tako v 

absolutnih kot tudi relativnih številkah precejšnja, vendar je potrebno poudariti, da so si 

podjetniki iz obrtniških družin, vsaj dostopni podatki kažejo na to, izbirali precej raznolike 

poklice. Veliko potomcev obrtniških očetov je bilo uvrščenih v poklicno kategorijo naslednik 

(osem primerov ali 20,5 odstotka). Tuje šlo za podjetnike rojene v času, ko se njihov oče še 

ni podjetniško udejstvoval v industriji, v času, ko so sinovi odrasli, pa je že bil industrialec s 

podjetjem, ki gaje predal naslednikom. Kot zanimiveje mogoče izpostaviti še redke primere 

obrtniških sinov, ki so postali inženirji, pravniki in univerzitetni profesorji. Razmerje med 

družbenim in poklicnim poreklom je bilo mogoče ugotoviti za 26 podjetnikov iz trgovskih 

družin. Pri tej poklicni kategoriji je opaziti precej večjo stopnjo poklicne reprodukcije kot bi 

bilo mogoče imenovati pojav, da je otrok opravlja isti poklic kot oče. Poklicno poreklo 

trgovca je imelo tako kar 21 ali 80,8 odstotka podjetnikov rojenih v trgovskih družinah; precej 

izrazitejši pojav medgeneracijske poklicne reprodukcije kot pri obrtnikih torej. Ostali poklici 

trgovskih sinov so bili razpršeni med inženirje, industrijske nameščence, bančnike, pravnike 

in naslednike. Razmerje med spremenljivkama družbeno in poklicno poreklo nameravam 

predstaviti še za dve poklicni kategoriji in sicer za industrialce in kmete. Za kategorijo 

industrialec so podatki na voljo za 14 primerov, pri katerih je med sinovi seveda prevladoval 

poklic naslednika (10 primerov oziroma 71,4 odstotka). Na drugem mestu se nahajata dva 

sinova-inženirja, sinovi industrialcev pa so opravljali tudi poklica pravnika in industrijskega 

nameščenca. Zlasti je zanimivo vprašanje poklica pri podjetnikih rojenih kmečkim očetom. 

Žal je tozadevni podatek na voljo le za devet kmečkih potomcev. Na prvem mestu se, vsaka s 

tremi primeri ali 33 odstotki, nahajata dve poklicni kategoriji in sicer obrtnik in, presenetljivo, 

bančnik. Drugo mesto zasedata dva primera trgovcev (22 odstotkov). Eden od iz kmečke 

družine izhajajočih podjetnikov je bil po poklicu krošnjar. V tem odstavku predstavljeni 

rezultati preučevanja razmerja med družbenim in poklicnim poreklom deloma pojasnjujejo 

zakaj je bila pri poklicnem poreklu podjetnikov tako razširjena kategorija trgovec.

V kranjski industriji je potemtakem naložbe iskal predvsem trgovski kapital, obrtniški 

pa v malo manjši meri. Pri bančnikih je šlo v večini primerov za zastopnike interesov bank 

(bančnega oziroma finančnega kapitala) v industrijskih podjetjih. Že v poglavju o družbenem 

poreklu podjetnikov sem omenil na kako spolzek teren se raziskovalec poda, ko želi podatke o 

poklicnem poreklu aplicirati na kompleksno družbeno strukturo nekega obdobja, vendar je 

mogoče s precejšnjo mero gotovosti zatrditi, da je večina industrialcev (poklicno) izhajala iz 

višjih in srednjih družbenih slojev. Hipotezo je mogoče podati tudi negativno in zapisati, da 

zbrani podatki kažejo na to, da večina podjetnikov ni izhajala iz nižjih družbenih plasti, med





• 121katere je mogoče šteti npr. delavce, dninarje, posle, služinčad, hlapce in dekle. Gotovo bi 

bilo potrebno upoštevati tudi mnoge razlike znotraj poklicnih kategorij samih, saj je logično, 

da vsi trgovci, predvsem zaradi različnih ravni njihove premožnosti, niso mogli imeti enakega 

položaja v družbi, vendar se pri kvantitativni obdelavi podatkov vseeno zdi najbolj primerno 

vztrajati pri razporeditvi v enotne splošne poklicne kategorije.

Enako kot pri družbenem poreklu je potrebno za pridobitev celovite podobe rezultatov, 

ki jih nudi obdelava podatkov v vzorcu, narediti primerjavo s poklicno strukturo celotne 

slovenske oziroma kranjske družbe v obravnavanem času. Metoda bo enaka kot pri obravnavi 

družbenega porekla, tj. primerjava z rezultati opravljenih štetij prebivalstva. Slednji bodo iz 

dveh razlogov malce drugačni kot v prejšnjem poglavju; najprej zato, ker bodo zajeli celotno 

aktivno (in ne zgolj moško) prebivalstvo in zato, ker se bodo nanašali tudi na čas med 

svetovnima vojnama. Razlog za prvo razširitev primerjalnih podatkov je v tem, daje v vzorcu 

podjetnikov najti tudi nekaj oseb ženskega spola zaradi česar je zaradi ustreznosti primerjave 

upoštevati tudi žensko aktivno prebivalstvo. Upoštevanje medvojne poklicne strukture se je 

izkazalo potrebno, ker je bilo ravno to obdobje čas naj silovitejšega navala podjetnikov v

industrijo (glej tabelo 41). Informacije o poklicni strukturi prebivalstva sem povzel po Dragu
122Potočniku, ki jih je konec tridesetih let 20. stoletja izračunal za ozemlje Dravske banovine. 

Tabela 73 prikazuje poklicno strukturo podjetnikov v vzorcu glede na poklicne razrede. Pri 

vključevanje posameznih poklicnih kategorij v razrede sem enako kot prej industrialce, 

njihove naslednike uvrstil v razred B, med samostojno aktivno prebivalstvo.

121 Za nemški kontekst glej: Zunkel. Der rheinisch-westfalische Unternehmer, str. 23. Ernst Bruckmüller se v 
svoji socialni zgodovino Avstrije vprašanja kateri deli prebivalstva so pripadali nižjim slojem (Unterschichten) 
dotakne le bežno. Za mestno okolje kot predstavnike višjih slojev navede naslednjo mešanico družbenih in 
poklicnih skupin: plemstvo, uradništvo (v javnih službah), profesorji, učitelji, advokati, vsi meščani (tj. ljudje z 
uradnim statusom meščana), hišni posestniki, zemljiški posestniki, obrtni mojstri in tovarnarji. Trgovci v 
seznamu niso posebej navedeni, vendar jih je verjetno mogoče najti v skupinah vseh meščanov in hišnih 
posestnikov. Bruckmüller, Sozialgeschichte Österreichs, str. 305. Za podeželje navaja Bruckmüller naslednje 
nižjeslojne poklicne skupine: posli (hlapci in dekle), gozdni delavci in dninarji. Prav tam, str. 402. Med 
konkretnimi primeri poklicnih kategorij v tabeli 69 bi bilo mogoče med nižje sloje z gotovostjo uvrstiti le 
krošnjarje.
122 Drago Potočnik, Podatki poklicne statistike pri nas in drugod. V: Tehnika in gospodarstvo, letnik 6, 1940, št. 
7-8, str. 154 (dalje Potočnik, Podatki poklicne statistike). Metodološko podlago za izračun je Potočnik prevzel 
po Adolfu Vogelniku, Gradivo k poklicni statistiki, str. 17-23.
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Tabela 73: Poklicno poreklo v vzorec zajetih podjetnikov glede na poklicne razrede
Število Odstotek

A 0 0
B 64 34,4
C 70 37,6
D 39 21
E 13 7
Skupaj 186 100
Poklicni razredi so vključevali osebe zaposlene na tehle področjih:12' 
A: kmetijstvo, gozdarstvo, lov,
B: obrt in industrija,123 124 
C: trgovina in promet,12’
D: javna služba, svobodni poklici,126 
E: rentniki, Zavodniki.1'

Primerjava s tabelo 65, ki prikazuje družbeno poreklo podjetnikov glede na poklicne 

razrede, izpostavi predvsem premik težišča od razreda B (čeprav je slednji seveda še vedno 

igral zelo pomembno vlogo) na razreda C in D, vendar na slednjega le v manjši meri. Poklicni 

razred C je torej predstavljal najpomembnejše poklicno zaledje na Kranjskem dejavnih 

industrialcev. Zanimivo je tudi precejšnje število industrialcev, ki so prihajali iz raznih 

svobodnih poklicev in uradništva.128 Sedaj je potrebno pridobljene podatke primerjati še z 

splošno podobo poklicne strukture slovenske družbe. Tabela 74 prinaša podatke o poklicni 

strukturi aktivnega prebivalstva na ozemlju Dravske banovine v dinamičnem štiridesetletnem 

obdobju od leta 1890 do leta 1931.

123 Glej op. 96.
124 V poklicni razred B sem uvrstil naslednje poklicne kategorije iz tabele 71: 1. obrtnik, 2. naslednik, 3. 
industrijski nameščenec in 4. vajenec.
125 V poklicni razred C sem uvrstil naslednje poklicne kategorije iz tabele 71:1. trgovec, 2. krošnjar, 3. bančnik.
126 V poklicni razred D sem uvrstil naslednje poklicne kategorije iz tabele 71: 1. urednik, 2. profesor 
(srednješolski in univerzitetni), 3. uradnik, 4. pravnik, 5. inženir, 6. znanstvenik, 7. novinar.
127 V poklicni razred D sem uvrstil naslednje poklicne kategorije iz tabele 71:1. zemljiški posestnik, 2. zasebnik.
128 Tako v tabeli 72, kot tudi v tabeli 73 vsebovani podatki o poklicni strukturi podjetništva se v glavnih obrisih 
precej ujemajo z rezultati tujih raziskav navedenih v op. 117. Pregledno obravnavo te teme za slovenski prostor 
prinaša Janez Cvirn, Brez svoje gospode narod ne živi. V: Slovensko meščanstvo: od vzpona do nacionalizacije 
(1848-1948), Ljubljana 2008, predvsem str. 195-198.
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Tabela 74: Poklicna razdelitev aktivnega prebivalstva od leta 1890 do leta 1931 ter primerjava z 
vzorcem podjetnikov 129

Poklicni razred 1890 1900 1910 1921 1931130 Vzorec podjetnikov
A 77,21 75,53 68,71 64,09 60,53 0
B 9,73 10,16 12,4 17,26 19,92 34,4
C 3,83 4,27 5,5 7,95 7,42 37,6
D 2,79 3,73 4,45 5,41 5,37 21
E 6,43 6,31 9,2 5,28 6,76 7
Skupaj 100 100 100 100 100 100

Kot pri družbenemu poreklu podjetnikov (glej tabelo 66) je mogoče tudi za poklicno 

poreklo v vzorec zajetih podjetnikov ugotoviti njegovo izrazito odstopanje od družbe kot 

celote. Zlasti je to odstopanje od večinsko agrarnega prebivalstva opazno pri poklicnem 

razredu A, kar industrijsko podjetništvo naredi za izrazito urbani fenomen. Čeprav je čas od 

leta 1890 do 1931 zaznamovalo stalno upadanje zaposlenih v kmetijstvu na račun drugih 

razredov, predvsem poklicnega razreda B, relativni deleži zaposlenih v neagrarnih panogah še 

zdaleč niso dosegli poklicne strukture podjetništva. Približevanje vrednosti je, enako kot pri 

družbenem poreklu podjetnikov, opaziti le pri poklicnemu razredu E. Zapisano trditev o 

urbanem značaju poklicne strukture podjetništva, je mogoče, tako kot pri družbenem poreklu, 

tudi pri poklicnem preveriti s pomočjo primerjave s poklicno strukturo »Velike Ljubljane« 

(glej tabelo P40 v Prilogi). Kot pri družbenem je tudi pri poklicnem poreklu ugotoviti 

precejšnjo sorodnost med poklicno strukturo prebivalcev Ljubljane in podjetnikov, s to 

razliko, daje relativni delež pri podjetnikih najizraziteje prevagai v prid poklicnega razreda C. 

Razlike so precej opazne tudi v poklicnem razredu E. Podjetniki, oziroma bolje rečeno bodoči 

podjetniki, so glede svoje poklicne strukture v okvirih slovenske družbe brez dvoma 

predstavljali izjemo.

Tako kot doslej bo podpoglavje o poklicni strukturi podjetnikov tudi še naprej 

potekalo po istem kopitu kot prejšnje. Najprej je na vrsti obravnava razmerja med časom 

rojstva in poklicnim poreklom podjetnikov. Tabela 75 vsebuje tozadevne podatke za prvih pet 

najrazširjenejših poklicnih kategorij (za naslednjih pet so podatki na voljo v tabeli P41). 

Grafični prikaz gibanja rojstev prvih treh poklicnih kategorij je prav tako mogoče najti v 

Prilogi in sicer v grafikonu P9.

129 Številke povzete po: Potočnik, Podatki poklicne statistike, str. 154.
lj0 Rezultate štetja prebivalstva iz tega leta je skušal v slovensko družbeno strukturo prevesti Filip Uratnik. Prišel 
je do naslednjih rezultatov: 1. preužitkarji, upokojenci in ubožci - 6,8 odstotka, 2. delavci v poljedelstvu, obrti, 
industriji in rudarstvu - 29,7 odstotka, 3. javni nameščenci - 5,4 odstotka, 4. trgovci in obrtniki - 12,3 odstotka 
in 5. kmetje - 45,8 odstotka. Filip Uratnik, Pogledi na družabno in gospodarsko strukturo Slovenije, Ljubljana 
1933, str. 19.
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Tabela 75: Razmerje med časom rojstva in poklicnim poreklom podjetnikov
T rgovec Obrtnik Naslednik Bančnik Zemljiški posestnik

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
1791-1800 2 4,1 1 2,7 0 0 0 0 0 0
1801-1810 2 4,1 1 2,7 0 0 0 0 0 0
1811-1820 1 2 1 2,7 0 0 0 0 2 20
1821-1830 1 2 2 5,4 0 0 0 0 0 0
1831-1840 3 6,1 1 2,7 0 0 1 8,5 0 0
1841-1850 5 10,2 7 18,9 0 0 0 0 1 10
1851-1860 4 8,2 3 8,1 5 26,3 2 16,6 1 10
1861-1870 4 8,2 2 5,4 4 21 0 0 1 10
1871-1880 9 18,4 3 8,1 1 5,3 2 16,6 2 20
1881-1890 7 14,3 8 21,6 1 5,3 5 41,7 0 0
1891-1900 6 12,2 6 16,3 5 26,3 2 16,6 3 30
1901-1910 5 10,2 2 5,4 3 15,8 0 0 0 0
Skupaj 77^ 100  13237/ 100 19 100 12I,J 100 10134 100

Konec 18. in v prvi polovici 19. stoletja so bili rojeni predvsem posamezniki, ki so 

pozneje opravljali trgovski in obrtniški poklic. Precej manj konstantna so bila rojstva bodočih 

zemljiških posestnikov in bančnikov. Prva, ne ravno izrazita, koncentracija rojstev prihodnjih 

trgovcev-industrialcev je bila v štiridesetih, naslednja pa v sedemdesetih letih 19. stoletja. Na 

sploh je mogoče opaziti precej enakomerno razporeditev rojstev bodočih trgovcev. Položaj je 

malce drugačen pri bodočih obrtnikih, pri katerih se je prva močnejša koncentracija rojstev 

pojavila v štiridesetih, druga pa v osemdesetih in devetdesetih letih 19. stoletja. Med časom 

rojstev poklicnih kategorij trgovcev in obrtnikov tako ni opaziti kakšnih izrazitejših razlik v 

rezultatih. Podjetniki s tovrstnim poklicnim poreklom so se, ne glede na določena nihanja 

absolutnih in relativnih vrednosti, rojevali razmeroma enakomerno skozi celotni opazovani 

čas. Pri kategoriji naslednikov je zaradi specifične metode obdelave podatkov prišlo do 

nesorazmerja med tabelo 67, ki prikazuje razmerje med družbenim poreklom in časom rojstva 

ter zgornjo tabelo (75). Kakšni so bili kriteriji, da sem posameznika štel za otroka industrialca 

je bilo že razloženo, in iz tega razloga velika koncentracija rojstev naslednikov v petdesetih 

letih 19. stoletja ni razvidna tudi iz tabele 67. Očetje v 50. letih rojenih bodočih podjetnikov 

tedaj še niso bili industrialci, temveč še obrtniki in trgovci. Industrialci so postali šele pozneje. 

Zaradi drugačne obdelave podatkov nudi tabela 75 v toliko spremenjeno sliko, daje mogoče 

že petdeseta leta 19. stoletja imeti za čas, ko se je rodila druga generacija na Kranjskem 

aktivnih industrialcev. Naslednji veliki val rojstev naslednikov se je zgodil v devetdesetih 

letih 19. stoletja. Industrialci, ki so bili po poklicnem poreklu bančniki so se pričeli

131 Letnico rojstva je bilo mogoče ugotoviti za 49 od 54 podjetnikov s trgovskim poklicnim poreklom.
132 Letnico rojstva je bilo mogoče ugotoviti za 37 od 39 podjetnikov z obrtnim poklicnim poreklom.

Letnico rojstva je bilo mogoče ugotoviti za 12 od 13 podjetnikov s poklicnim poreklom bančnik.
134 Letnico rojstva je bilo mogoče ugotoviti za 10 od 12 podjetnikov s poklicnim poreklom zemljiški posestnik.
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množičneje rojevati v drugi polovici 19. stoletja, kar pomeni, daje udeležba bančnikov v 

industriji predstavljala predvsem fenomen novejše, medvojne, dobe. Podobno bi lahko trdil 

tudi za industrialce pravniškega in inženirskega poklicnega porekla, medtem ko je mogoče 

koncentracije rojstev bodočih zemljiških posestnikov, uradnikov, industrijskih nameščencev 

in krošnjarjev zaznati že v zgodnejših desetletjih 19. stoletja. Morda je potemtakem 

upravičeno govoriti o tradicionalnih in sodobnih poklicnih kategorijah podjetnikov, a se glede 

tega ne bi rad prenaglil preden ne predstavim razmerja med časom vstopa v industrijo in 

poklicnim poreklom, ki ga v prikazuje tabela 76. V Prilogi je najti grafični prikaz razmerja 

med poklicnim poreklom in časom vstopa v industrijo za prve tri poklicne kategorije 

(grafikon PIO) ter tabelo P42, ki prikazuje omenjeno razmerje za naslednjih pet poklicnih 

kategorij.

Tabela 76: Razmerje med časom vstopa v industri o in poklicnim poreklom podjetnikov
Trgovec Obrtnik Nas ednik Bančnik Inženir

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
1831-1840 0 0 1 2,7 0 0 0 0 0 0
1841-1850 1 2 1 2,7 0 0 0 0 0 0
1851-1860 0 0 5 13,6 0 0 0 0 0 0
1861-1870 4 8,2 0 0 0 0 0 0 1 8,4
1871-1880 4 8,2 0 0 0 0 1 8,4 0 0
1881-1890 1 2 3 8,1 3 15,8 0 0 0 0
1891-1900 1 2 2 5,4 3 15,8 0 0 0 0
1901-1910 3 6,2 6 16,2 1 5,3 0 0 0 0
1911-1920 8 16,3 1 2,7 2 10,5 5 41,6 4 33,4
1921-1930 19 38,8 11 29,7 8 42,1 6 50 5 41,6
1931-1940 8 16,3 7 18,9 2 10,5 0 0 2 16,6
Skupaj 49135 100 37136 100 19 100 12137 138100 12 100

V letih 1831-1860 so v industrijo vstopali zlasti obrtniki. Iniciativo so nato za dve 

desetletji prevzeli trgovci. Od osemdesetih let 19. stoletja so pripadniki obeh poklicev v 

industrijo vstopali simultano, s tem, da seje delež njihove relativne udeležbe skozi desetletja 

menjaval - enkrat je v industrijo vstopilo več trgovcev, enkrat obrtnikov - , vendar je mogoče 

zatrditi, da so obrtniki v industrijo vstopali prej kot trgovci, kar je razvidno tudi iz manjšega 

odstotka njihove industrijske udeležbe v medvojnih desetletjih. Tudi časovne zgostitve 

vstopov v industrijo so pri obrtnikih opazne v zgodnejši dobi. V času obstoja Habsburške 

monarhije izstopata predvsem desetletji 1851-1860 in 1901-1910. Pri trgovcih je prvo 

izrazitejše povečanje števila vstopov v industrijo opaziti v desetletju 1911-1920, pa še to je

135 Glej op. 131.
136 Glej op. 132.
137 Glej op. 133.
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najverjetneje šlo na račun udeležb po letu 1918. Vendar je za poklicni kategoriji obrtnik in 

trgovec mogoče trditi, da predstavljata temeljni vir kadrov za začetno fazo industrializacije, 

saj so iz njiju od predmarčne dobe naprej na področje industrijske proizvodnje neprestano 

prihajali podjetniki. Obenem ne gre pozabiti tudi na zelo pomemben delež podjetnikov iz teh 

dveh poklicnih skupin v času živahnega medvojnega izbruha industrijske dejavnosti. Trgovci 

in predvsem obrtniki so bili torej začetniki industrijskega podjetništva na Kranjskem. 

Nasledniki so se v industriji prvič začeli množičneje pojavljati v osemdesetih letih, kar se 

ujema z rezultati v tabeli 68, ki prikazuje razmerje med družbenim poreklom in časom vstopa 

v industrijo. Dvajseta leta so bila čas, ko so nasledniki v največjem številu prevzeli družinska 

podjetja, a do prvih menjav generacij industrialcev je na Kranjskem prišlo že 40 let prej. 

Podjetniki iz vrst bančnikov so bili na področju industrijskega podjetništva izrazito moderen 

pojav, saj so v industrijo vstopali predvsem po letu 1918, zato večina njihove udeležbe pade v 

desetletji 1911-1920 in 1921-1930. Zametke, a res le zametke, bančne udeležbe je mogoče 

opaziti že v sedemdesetih letih 19. stoletja, verjetno kot posledico gospodarske konjunkture, 

ki seje končala leta 1873. Enako kot za bančnike je mogoče tudi za inženirje zapisati, da so 

med industrijskim podjetništvom na Kranjskem ravno tako predstavljali sodoben element. K 

njim je mogoče prišteti še industrialce iz uradniških vrst, medtem ko so predstavniki drugih 

poklicnih kategorij v industriji delovali že prej, tako npr. predvsem zemljiški posestniki, 

krošnjarji, industrijski nameščenci in v precej manjši meri pravniki. Slednji so kljub občasni 

in precej maloštevilni industrijski dejavnosti pred letom 1918, v večjem številu v industriji 

pričeli delovati v medvojnem obdobju. Kaj je torej mogoče iz povedanega zaključiti? 

Predvsem to. da so v dolgem 19. stoletju v kranjsko industrijo vstopali zlasti posamezniki iz 

poklicev tesno zvezanih z gospodarsko sfero oziroma z neposrednim gospodarskim 

delovanjem. V medvojnem času so v industriji pričeli delovati nekateri predstavniki poklicev, 

ki niso bili zvezani z neposredno pridobitno dejavnostjo (npr. pravniki, uradniki in deloma 

inženirji) in predstavniki gospodarskih poklicev, tu mislim predvsem na bančnike, ki prej niso 

bili množičneje udeleženi v industrijskih podjetjih, a so jih v te vode zanesle strukturne 

spremembe na področju industrije po letu 1918. Opazen je tudi vstop višje izobraženega kadra 

v industrijo, a o tem bo več govora v naslednjem poglavju. Velik pomen za prodor bolj 

izobraženega in neposredni ekonomski dejavnosti oddaljenejšega podjetništva je imelo 

uveljavljanje novega formalnega organizacijskega tipa podjetij v obliki delniških družb. 

Obenem se zdi vstop ljudi s širšo paleto poklicnih porekel logična posledica privlačnostne sile 

razvijajoče se industrije. V tabeli 77 sledi primerjava spremenljivk poklicno poreklo in starost
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ob vstopu v industrijo (tabelo v uveljavljeni maniri dopolnjujeta grafikon Pl 1 in tabela P43 v 

Prilogi).

Tabela 77: Razmerje med starostjo ob vstopu v industrijo in poklicnim
T rgovec Obrtnik Nas ednik Bančnik Inženir

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
11-20 0 0 0 0 2 10,5 0 0 0 0
21-30 7 14,3 6 16,2 3 15,7 3 25 2 16,7
31-40 12 24,5 13 35,1 11 57,9 3 25 5 41,6
41-50 9 18,4 11 29,8 1 5,3 3 25 3 25
51-60 12 24,5 4 10,8 1 5,3 1 8,3 2 16,7
61-70 8 16,3 3 8,1 1 5,3 1 8,3 0 0
71-80 I 2 0 0 0 0 1 8,4 0 0
Skupaj 49138 100 37 100 19 100 12140 100 12 100

poreklom podjetnikov

V zvezi s trojico poklicev trgovec, obrtnik in naslednik je mogoče opaziti skoraj enake 

pojave kot pri razmerju med družbenimi porekli trgovec, obrtnik ter industrialec in starostjo 

ob vstopu v industrijo (glej tabelo 67 in predvsem grafikon P8). Prisotna je tendenca 

naslednikov in obrtnikov po začetku industrijske podjetniške dejavnosti v mlajših letih in 

težnja trgovcev, da so v industrijska podjetja vstopali starejši. Pri naslednikih je razlog za 

zgodnji vstop v industrijo jasen, saj že samo dejstvo, da niso v življenju opravljali nobenega 

drugega poklica kot industrijsko-podjetniškega, pove dovolj o tem katera je bila poklicna pot, 

ki so jim jo v življenju namenili njihovi očetje. Težje je razloge za relativno zgodnejši vstop v 

industrijo najti pri obrtnikih in obenem je prav tako težko pojasniti poznejši vstop trgovcev v 

industrijo. Pojasnilo se morda skriva v tem, da je bila za precej trgovcev industrija le 

dejavnost, ki so jo opravljali vzporedno s trgovsko in potemtakem ni predstavljala njihove 

osrednje aktivnosti, saj so večinoma obdržali svoje trgovske lokale. Pri obrtnikih je bil položaj 

drugačen, saj so bili postavljeni pred izbiro ali bodo opravljali obrtniško ali industrijsko 

dejavnost. Alternative ni bilo: ali svojo obrtniško delavnico spremeniti v industrijo ali ne in 

pri tem je bilo to potrebno storiti še v mlajših, oziroma zgodnjih srednjih letih. Primerov, da bi 

podjetnik obrtnega poklicnega porekla bil dejaven v industriji in obenem obdržal tudi svojo 

obrtno delavnico (razen če ni šlo za pomožni obrat povezan z osrednjim industrijskim 

podjetjem), ni bilo zaslediti. Trgovci so si po drugi strani lahko privoščili, da so pridobljeni 

kapital v industrijo naložili tudi v starejših letih. Pri bančnikih, pravnikih, zemljiških 

posestnikih, industrijskih nameščencih in inženirjih je opazna sorodna tendenca po začetku

138 Glej op. 131.
139 Glej op. 132.
140 Glej op. 133.
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podjetniškega delovanja v mlajših letih, oziroma nekako do 50. leta starosti. Po poznem 

vstopu v industrijo izstopajo predvsem pripadniki poklicne kategorije krošnjar, vendar je pri 

njih potrebno upoštevati okoliščino, da so na Kranjskem pričeli delovati šele po tem, ko so se 

podjetniško že uveljavili v drugih delih Habsburške monarhije. Tabelo 77 dopolnjuje 

naslednja tabela (78), ki prikazuje povprečne starosti ob vstopu v industrijo glede na poklicno 

poreklo.

Tabela 78: Povprečna starost ob vstopu v industrijo glede na poklicno poreklo
Poklic Povprečna starost

Naslednik 33,9
Industrijski nameščenec 35,4
Profesor (univerzitetni) 37,5
Urednik 37,5
Profesor (srednješolski) 39
Inženir 40
Zemljiški posestnik 41,6
Obrtnik 41,8
Pravnik 42,7
Uradnik 43,4
Bančnik 44
Trgovec 46
Krošnjar 58,3

Po pričakovanju so bili nasledniki ob vstopu v industrijo povprečno naj mlajši. Zgodnji 

vstop v industrijo je razumljiv tudi pri skupini industrijskih nameščencev, preseneča pa pri 

poklicnih skupinah kot so profesor in urednik. Pri vstopu slednjih v industrijo je verjetno 

najpomembnejšo vlogo igralo dejstvo, da so bili ob pravem času (tj. v času med svetovnima 

vojnama) na pravem mestu (tj. so pripadali medvojni meščanski eliti in so s svojim znanjem 

lahko pripomogli k vodenju industrijskih podjetij; šlo je večinoma za delniške družbe). Starost 

pripadnikov večine poklicnih kategorij se je ujemala s povprečno starostjo ob vstopu v 

industrijo (41,8 let). Med vsemi je bila ob vstopu v industrija najpovprečnejša ravno starost 

obrtnikov, čeprav ta rezultat po mojem mnenju ne spremeni zgoraj zapisanih trditev. 

Nadpovprečno stari so bili ob vstopu v industrijo bančniki, trgovci in krošnjarji. Razlogi zakaj 

je bilo temu tako so bili za zadnji dve poklicni kategoriji navedeni že zgoraj, preostanejo le še 

bančniki pri katerih je razlog tičal v nesorazmerju povzročenem z razmeroma poznim 

množičnejšim posegom bančnih ustanov v industrijo napram na področju poslovnega 

(univerzalnega) bančništva že dosežene zavidljive stopnje razvoja. Če se je slednje na 

Kranjskem oziroma na širšem slovenskem prostoru uveljavilo že v prvem desetletju 20. 

stoletja, je do odločnega (kapitalskega in podjetniškega) posega bank v industrijo prišlo šele 

po letu 1918. Potrebno je bilo torej določeno prehodno obdobje v katerem se je mlado
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bančništvo utrdilo in v tem času se je tudi visoki bančni kader, ki je pri tem procesu že od 

samega začetka sodeloval, postaral.

Enako kot pri družbenem je tudi pri poklicnem poreklu potrebno raziskati razmerje 

med njim in tipom naselja v katerem so se podjetniki rodili. Podatke prinaša tabela 79.

Tabela 79 : Poklicno poreklo podjetnikov glede na tip nasel ja v katerem so bili rojeni
Mestni tip naselja Vaški tip naselja

AŠ % AŠ %
Trgovec 33 35,5 15 23,8
Obrtnik 14 15,1 20 31,7
Naslednik 10 10,7 7 11,1
Inženir 7 7,5 oJ 4,8
Pravnik 7 7,5 5 7,9
Zemljiški posestnik 4 4,3 4 6,3
Bančnik 4 4,3 4 6,3
Uradnik 4 4,3 4 6,3
Industrijski nameščenec 3 3,1 0 0
Znanstvenik 1 1,1 0 0
Novinar 1 1,1 0 0
Profesor (srednješolski) 1 1,1 0 0
Profesor (univerzitetni) 1 1,1 0 0
Urednik 1 1,1 1 1,6
Vajenec 1 1,1 0 0
Zasebnik 1 1,1 0 0
Skupaj 93 100 63 100

Ob pogledu na tabelo je mogoče hitro ugotoviti nekaj temeljnih značilnosti: podjetniki 

rojeni v mestnem tipu naselij so imeli precej bolj raznolik poklicni izvor, ugotoviti je mogoče 

tudi polarizacijo med določenimi poklicnimi kategorijami. Tako je bilo v mestih rojenih več 

bodočih trgovcev kot na vasi. Pri obrtnikih je bil položaj ravno obraten: dvakrat večji relativni 

delež se jih je rodil na vasi kot v mestih. Že izračun razmerja med družbenim poreklom in 

tipom naselja (glej tabelo 69) je pri podjetnikih rojenih očetom-industrialcem pokazal 

precejšnje ravnotežje med obema tipoma naselij, ki v zgornji tabeli pri poklicni kategoriji 

naslednik pride še bolj do izraza. Tudi pri podjetnikih iz družin trgovcev so zgornji rezultati 

precej podobni izračunom razmerja družbenega porekla ter tipa naselja v katerem so bili 

podjetniki rojeni, medtem ko je pri obrtnikih ravnotežje pri poklicnem v primerjavi z 

družbenim poreklom porušeno. Drugih odstopanj med različnimi poklicnimi kategorijami v 

tabeli 79 ni zaznati.

Do tu je analiza poklicnega porekla potekala po istih tirnicah kot prej družbenega. V 

tem trenutku se bosta njuni poti ločili. Kot se bralec najverjetneje spomni, sem prejšnje 

poglavje zaključil s primerjavo med družbenim poreklom in tipom naselja v katerem so bili
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podjetniki rojeni. Pri poklicnem poreklu pa je mogoče v raziskavo pritegniti še dve drugi 

spremenljivki, ki z družbenim poreklom podjetnikov po mojem mnenju nista bili v neki 

relevantni povezavi. Omenjeni variabli sta: podjetniški položaj in industrijska stroka v kateri 

so se podjetniki udejstvovali. Izračun odnosa med spremenljivkama in poklicnim poreklom 

temelji na hipotezi, da je mogoče med njimi odkriti nekatere relevantne povezave. V 

nadaljevanju bom predstavil dobljene rezultate in skušal ugotoviti, če postavljena hipoteza 

drži. Preračunavanje razmerja med poklicnim poreklom in podjetniškim položajem ter 

poklicnim poreklom in industrijsko stroko je vsakokrat potekalo dvakrat. Čemu? Predvsem 

zaradi številnih pomnožitev podjetniških funkcij in industrijskih strok. Zato sem, z namenom 

dosege čim ustreznejših rezultatov, za vsako od razmerij naredil dva grafikona in sicer enega 

upoštevajoč pomnožitve in drugega v katerem sem uvedel kategoriji imenovani »več funkcij« 

in/ali »več strok«. Najprej bom predstavil rezultate izračuna relacije med položajem v 

podjetju in poklicnim poreklom. Tabela 80 predstavlja prvo različico tega prikaza in sicer 

tisto brez pomnožitev podjetniških položajev. (V tabeli 80 so prikazani rezultati za prvih pet 

najštevilčnejših poklicnih kategorij. Izračun za naslednjih pet poklicnih kategorij je na voljo v 

tabeli P44 nahajajoči se v Prilogi.)

Tabela 80: Razmerje med položajem v podjetju in poklicnim poreklom podjetnikov - prva 
različica

Trgovec Obrtnik Nas ednik Bančnik Zemljiški posestnik
AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %

Lastnik 13 24,1 22 56,4 8 42,1 0 0 8 66,6
Upravni odbornik 17 31,5 3 7,7 5 26,3 10 76,9 0 0
Poslovodja 8 14,8 6 15,4 2 10,5 0 0 2 16,7
Več funkcij 6 Ud 5 12,8 0 0 3 23,1 0 0
Javni družabnik 10 18.5 3 7,7 4 21,1 0 0 2 16,7
Skupaj 54 100 39 100 19 100 13 100 12 100

Pri analizi tabele se je potrebno osredotočiti predvsem na razlike, ki so se pojavile na 

relaciji med podjetniškimi položaji v posamičnih in družbenih firmah, oziroma bolj natančno 

na razmerje med najrazširjenejširna podjetniškima položajema, lastnikom in upravnim 

odbornikom (glej tabelo 37). Individualna lastniška podjetja so bila najbolj priljubljena med 

obrtniki v čemer se lepo odraža njihova pionirska funkcija na področju industrializacije, 

katere zgodnje faze so bile zaznamovane predvsem s posamičnimi firmami, in zemljiškimi 

posestniki, najmanj pa seveda med bančniki. Kot je razvidno iz številk so ti delovali zlasti v 

delniških družbah. Narava njihovega podjetniškega udejstvovanja kot zastopnikov bančnih 

interesov v industriji je bila taka, da so izmed vseh poklicnih kategorij najpogosteje zasedali 

tudi več funkcij. Lastniški položaj so imeli najraje še nasledniki in zemljiški posestniki. Pri
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naslednikih preseneča precejšnja udeležba v družabniških firmah, kar se da pojasniti s tem, da 

so imela nekatera družinska podjetja obliko tovrstnih podjetij, naj si bodi že od ustanovitve ali 

pa so jo dobila za časa svojega obstoja. V upravnih odborih so poleg bančnikov pogosto 

sedeli še pravniki, inženirji in predvsem uradniki. Med sodobnim tipom podjetnika, ki se je 

pojavil v času med svetovnima vojnama in je izhajal iz specifičnih poklicnih skupin 

(bančniki, inženirji, uradniki in pravniki), je bila delniška družba najpriljubljenejša formalna 

organizacijska oblika podjetniškega delovanja. Vsi našteti so prednost dajali predvsem 

družabniškim podjetjem. Morda je šlo že za novo generacijo profesionalnih industrijskih 

podjetnikov, ki jim je vodenje podjetja postalo služba? Ob tem je potrebno opozoriti, da so se 

inženirji deloma razlikovali od drugih sodobnih tipov po tem, da jih je razmeroma velik 

relativni delež imel lastna industrijska podjetja. Zelo interesantni so rezultati za podjetnike, ki 

so izvirali iz poklicne skupine trgovcev. Čeprav so bili skupaj z obrtniki pionirji industrije so, 

za razliko od slednjih, dajali prednost predvsem družabniškim podjetjem. Razlog za to 

verjetno tiči v že omenjeni okoliščini, da jim je bilo delovanje v industriji pogosto postranski 

oziroma vzporedni posel, s čimer jim je industrijska dejavnost predstavljala možnost za 

naložbo s trgovskimi posli pridobljenega kapitala. Podjetja v lasti več družabnikov so nudila 

idealno priložnost za uresničitev tovrstnih teženj. Dokončna sodba o tem katere poklicne 

skupine so predstavljale tradicionalen in sodoben tip podjetnika je torej taka: tradicionalno 

poklicno poreklo podjetnikov je obsegalo poklice kot trgovec, obrtnik, zemljiški posestnik, 

industrijski nameščenec in krošnjar. Iz katerih poklicev so bili sodobni podjetniki je bilo že 

našteto.

Na kratko se nameravam sedaj pomuditi še pri drugi različici tabele 80, ki obravnava 

razmerje med podjetniškim položajem in poklicnim poreklom, upoštevaje pomnožitve 

slednjih (dopolnjujejo tabela P45 v Prilogi).

Tabela 81: Razmerje med po ožajem v podjetju in poklicnim poreklom - druga različica
Trs ovec Obrtnik Bačnik Nas ednik Pravnik

AŠ % AŠ % AS % AŠ % AŠ %
Upravni odbornik 32 43,8 5 10,9 19 79,2 6 27,3 9 56,2
Lastnik 15 20,6 28 60,9 1 4,2 8 36,4 1 6,3
Poslovodja 12 16,4 6 13 4 16,6 2 9 5 31,2
Javni družabnik 14 19,2 7 15,2 0 0 6 27,3 1 6,3
Skupaj 73 100 46 100 24 100 22 100 16 100

Če je bil brez pomnožitev najpogostejši podjetniški položaj lastnik, ga je ob njihovem 

upoštevanju s prvega mesta izpodrinil upravni odbornik. Razen te spremembe kakih drugih
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odstopanj od prve različice tabele ni opaziti. Morda prej obratno: pomnožitev funkcij je v 

nekaterih primerih rezultate iz prve različice naredila še izrazitejše.

Čas je za prehod na predstavitev razmerja med industrijsko vejo v kateri so se 

industrialci udejstvovali in njihovim poklicnim poreklom. Tako kot pri podjetniških 

funkcijah, sem tudi tu sestavil dve različici tabel, od katerih se prva z zaporedno številko 82, v 

katero je bila vpeljana kategorija več strok, nahaja spodaj (dopolnilna tabela P46 za nadaljnjih 

pet poklicnih kategorij se nahaja v Prilogi).

Tabela 82: Razmerje med industrijska stroko in poklicnim poreklom- prva različica
T rgovec Obrtnik Naslednik Bančnik Zemljiški posestnik

AŠ % AS % AS % AŠ % AŠ %
Več strok 11 20,4 4 10,2 2 10,5 8 61,5 0 0
Kovinska 5 9,3 5 12,8 4 21,1 0 0 2 16,6
Gradbena 2 3,7 8 20,5 2 10,5 2 15,4 2 16,6
Tekstilna 13 24,1 0 0 2 10,5 2 15,4 0 0
Usnjarska 5 9,3 10 25,6 1 5,3 0 0 0 0
Lesna 4 7,4 3 7,7 1 5,3 0 0 3 25,1
Kemična 6 11,1 1 2,6 0 0 0 0 2 16,6
Papirna 4 7,4 2 5,1 2 10,5 1 7,7 0 0
Živilska 1 1,8 oJ 7,7 2 10,5 0 0 3 25,1
Tiskarska 2 3,7 1 2,6 0 0 0 0 0 0
Razno 0 0 1 2,6 1 5,3 0 0 0 0
Rudarstvo 1 1,8 1 2,6 2 10,5 0 0 0 0
Skupaj 54 100 39 100 19 100 13 100 12 100

Kot kaže tabela 82 je bilo delovanje v večjem številu različnih industrijskih strok 

priljubljenejše kot zgolj delovanje v eni. Največ podjetnikov v vzorcu katerih poklicno 

poreklo je znano je potemtakem v teku svoje podjetniške kariere delovalo na več področjih 

industrije. Daleč naj izrazitejše je bila ta tendenca izražena pri podjetnikih iz vrst bančnikov, 

kar je razumljivo glede na to, da so bile univerzalne banke neposredno udeležene pri precej 

široki paleti industrijskih podjetij.141 Po drugi strani so svojo podjetniško energijo najredkeje 

drobili obrtniki in nasledniki. Pri pripadnikih teh dveh poklicev je kot kaže največ veljala 

zvestoba enemu podjetju. Sedaj pa k posameznim industrijskim strokam. Opozoriti želim le 

na industrijske stroke v katerih so se v večji meri udejstvovali pripadniki določenih poklicnih 

kategorij. Najprej je opaziti, da so se pripadniki raznih poklicev osredotočili na precej različne 

industrijske stroke: trgovci so delovali zlasti v tekstilni stroki, obrtniki v gradbeni in usnjarski, 

nasledniki v kovinski, zemljiški posestniki v lesni in živilski, pravniki v kovinski, skoraj

141 V medvojnem obdobju so slovenske banke delovale v naslednjih industrijskih strokah: tekstilna, gradbena, 
kovinska, kemična, živilska in papirna. Mitja Sunčič, Bančna udeležba v slovenski industriji med svetovnima 
vojnama. V: Prispevki za novejšo zgodovino, letnik 50, št. 1, 2010,, str. 94-95.
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polovica inženirjev v vzorcu je delovala v gradbeni industriji, uradniki v grafični, industrijski 

nameščenci v papirni ter krošnjarji v kategoriji razno, tj. v slamnikarski industriji.

Preden se poglobim v prikazane rezultate je najprej potrebno preveriti ali se opisani 

trendi pojavljajo tudi v tabelah (83 in P47), ki upoštevata pomnožitve industrijskih strok v 

katerih so podjetniki delovali.

Tabela 83: Razmerje med industrijska stroko in poklicnim poreklom - druga različica
Trs ovec Obrtnik Bačnik Nas ednik Pravnik

AŠ % AS % AŠ % AŠ % AŠ %
Kovinska 1 1 15,1 7 15,2 4 16,6 6 27,3 3 18,7
Tekstilna 19 26 2 4,3 9 37,5 2 9,1 2 12,5
Gradbena 6 8,2 9 19,6 3 12,5 4 18,2 0 0
Kemična 11 15,1 2 4,3 0 0 0 0 2 12,5
Papirna 6 8,2 4 8,7 4 16,6 2 9,1 2 12,5
Živilska 6 8,2 4 8,7 1 4,2 2 9,1 3 18,7
Usnjarska 6 8,2 11 23,9 0 0 1 4,5 2 12,5
Lesna 4 5,5 3 6,6 0 0 1 4,5 2 12,5
Tiskarska 3 4,1 2 4,3 2 8,4 0 0 0 0
Razno 0 0 1 2,2 1 4,2 1 4,5 0 0
Rudarstvo 1 1,4 1 2,2 0 0 3 13,7 0 0
Skupaj 73 100 46 100 24 100 22 100 16 100

Pri obravnavi vprašanja katerim industrijskim strokam so pripadniki raznih poklicnih 

kategorij dajali prednost, sem v izogib zmedi in z namenom prikaza zgolj osrednjih teženj 

dobljenih rezultatov, upošteval le udeležbe v industrijskih strokah, presegajoče relativni delež 

20 odstotkov. Večinoma se podatki v prvi in drugi različici tabel ujemajo in kažejo podobne 

rezultate. Zlasti zanimivo in zagonetno je vprašanje tekstilne industrije v kateri so najraje 

delovali trgovci in bančniki. Razlog zakaj je ta veja industrije privlačila ravno ta poklicna 

podjetniška profila najverjetneje leži v njeni naravi. Kot odločilno bi izpostavil okoliščino, da 

tekstilna industrija od podjetnika ni zahtevala posebnih tehničnih ali praktičnih, ampak 

predvsem komercialna znanja in razpolaganje s kapitalom.142 Komercialno znanje pri katerem 

ni šlo za obvladovanje zgolj tehničnih aspektov trgovine, temveč je bilo potrebno širše 

poznavanje tržnih razmer povpraševanja in ponudbe ter prilagajanje nihanjem na trgu, so 

posedovali tako trgovci, kot tudi bančniki, glede kapitala pa so prvi razpolagali z lastnim, 

pridobljenim v teku svojega trgovskega delovanja, medtem ko so bančniki operirali s precej 

večjim tujim kapitalom akumuliranim v ustanovi na čelu katere so bili. Zadnja okoliščina je 

gotovo vplivala na velikost podjetij v katerih so bili aktivni predstavniki ene ali druge

142 Do podobnih ugotovitev v zvezi z ustanovitelji tekstilne industrije v Vestfaliji je prišel tudi Teuteberg, 
Westfälische Textilunternehmer, str. 27-28.

146





poklicne skupine. Podobno je bilo razmerje med zemljiškimi posestniki in lesno ter živilsko 

industrijo v katerih so bili najpogosteje podjetniško udeleženi, kajti pri izkoriščanju surovin 

(tako gozdov ali surovin za uporabo v živilski industriji nahajajočih se v njihovi lasti) jim ni 

bilo potrebno uporabiti nobenega specifičnega znanja izhajajočega iz narave njihovega 

poklica, morali so le presoditi ali tržne razmere industrijskemu podjetju, ki so ga nameravali 

ustanoviti, zagotavljajo dobičkonosnost in vanj vložiti prihranjeni kapital. Na podlagi tega 

katere industrijske stroke so si najraje izbirali, je mogoče zaključiti, da je igralo specifično 

(tehnično) znanje pri poklicnih skupinah obrtnik, naslednik in inženir drugačno vlogo. Največ 

obrtnikov je delovalo v usnjarski industriji, inženirjev v gradbeni (poudariti je potrebno, daje 

bila pri obrtnikih po pogostosti udeležbe na drugem mestu gradbena industrija, le da je v 

tabeli 83, za razliko od tabele 82, zdrsnila malce pod mejo dvajsetih odstotkov) in 

naslednikov v kovinski. Vse od teh industrijskih strok so zahtevale določeno specifično 

znanje, ki so ga obrtniki ali inženirji pridobili v teku opravljanja svojega poklica, nasledniki 

pa s prenosom znanja in izkušenj med generacijama (seveda pri očetih ne gre pozabiti na 

težnjo po tem, da so svojim sinovom zagotovili tudi ustrezno formalno izobrazbo). V 

dejavniku preko poklica pridobljenega specifičnega znanja torej vidim poglavitni element pri 

odločitvah pripadnikov posameznih poklicnih kategorij za številčnejšo udeležbo v nekaterih 

industrijskih strokah. Seveda je bila svoboda odločitve za industrijsko stroko pri naslednikih 

precej omejena. Navedena razmerja med poklicnim poreklom in industrijsko stroko so se mi 

zdela najpomembnejša in vredna omembe. S tem zaključujem odsek o razmerju med 

poklicem in podjetniškim položajem ter industrijsko stroko z ugotovitvijo, da seje hipoteza o 

povezanosti omenjenih variabel izkazala kot pravilna.

Za zaključek poglavja o poklicnem poreklu podjetnikov bom s primerjavo med 

družbenim in poklicnim poreklom podjetnikov skušal prikazati družbeno mobilnost na ravni 

prehoda iz družbenega okolja v katerem so bili podjetniki rojeni, v svet odraslosti oziroma 

družbene zrelosti, ki naj jo v pričujočem primeru simbolizira začetek opravljanja pridobitne 

dejavnosti oziroma poklica. V središču pričujoče razprave se nahajajo posamezniki, ki so 

enkrat v poteku svojega življenja zasedali podjetniški položaj v industrijskem podjetju in jih 

je zato mogoče označiti kot industrialce. Temeljna predpostavka seje glasila, da so z dosego 

statusa industrialca pridobili tudi položaj v višjih družbenih slojih. Na tej domnevi je temeljilo 

celotno poglavje o družbenem poreklu podjetnikov. Pri primerjavi med družbenim in 

poklicnim poreklom pa meje zanimala ravno družbena stopnja, ki sojo posamezniki dosegli

l4j Podatki o velikem deležu obrtniške udeležbe v usnjarski in gradbeni industriji potrjujejo tezo o visoki stopnji 
razvoja teh industrijskih panog iz obrti.
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pred statusom industrialca, torej neka predstopnja, predhodnica dokončnega družbenega 

položaja podjetnika okoli katerega se vrti celotna disertacija. Ob pomanjkanju objektivnih 

meril, ki bi določala parametre družbenega vzpona v obravnavanem času in prostoru, sem se 

bil prisiljen zateči k arbitrarnemu presojanju horizontalne (ne)mobilnosti obravnavanih 

posameznikov. Variabli družbeno in poklicno poreklo je bilo mogoče ugotoviti za 127 

posameznikov. Rezultati poskusa preračunavanja prisotnosti družbene mobilnosti na njuni 

podlagi so na voljo v tabeli 84.

Tabela 84: Poskus preračunavanja prisotnosti družbene mobilnosti s pomočjo primerjave med 
družbenim in poklicnim poreklom
Prisotnost družbene mobilnosti Število Odstotek
Da 24 18,9
Ne 103 81,1
Skupaj 127 100
Neznano 67

Horizontalna družbena mobilnost med industrialci rojenimi na Kranjskem v obdobju 

od rojstva do pričetka poklicne dejavnosti ni bila ravno visoka. Bodoči podjetniki so 

večinoma torej ostajali v okvirih sloja v katerega so se rodili. V Prilogi je najti tabeli P48 in 

P49, ki prikazujeta čas rojstva družbeno mobilnih in nemobilnih posameznikov. Namen tabel 

je bil raziskati generacijsko pogojenost družbene mobilnosti. Model naj bi pomagal pri 

prepoznavanju obdobij, ko so se pripadnikom določenih generacij v večji meri odškrnila 

vrata, ki so posameznikom iz nižjih slojev preprečevala prehod v zgornje plasti družbe. Način 

kako identificirati ta obdobja je bil v primerjavi relativnih deležev rojstev horizontalno 

mobilnih in nemobilnih podjetnikov. Tovrstna primerjava kot izstopajoči izpostavi generaciji 

rojeni v desetletjih 1881-1890 in 1891-1900, zlasti generacijo rojeno v osemdesetih letih. Čas 

ob koncu 19. in začetku 20. stoletja, je potemtakem posameznim industrialcem v vzorcu, ki so 

tedaj pričeli opravljati poklic, nudil boljše možnosti za družbeni vzpon.

2.1.6 Izobrazbena struktura podjetnikov

Tudi posvečanje izobrazbeni strukturi spada na področje raziskovanja družbene 

mobilnosti industrijskega podjetništva. Vendar to ni edini namen, saj izobrazbena struktura 

pove marsikaj tudi o stanju industrije v kateri so industrialci delovali. Če raziskovanje 

družbenega in poklicnega porekla izhaja iz domneve o povečani družbeni mobilnosti kot 

posledici individualizacije družbe v dobi meščanstva in kapitalizma, osnovno idejno podlago
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pri zanimanju za podjetniško formalno izobrazbo predstavlja domneva o njeni progresivno 

napredujoči stopnji in večanju njenega pomena v družbi kot celoti. Po eni strani se torej 

izobrazba podjetnikov obravnava kot delček širšega procesa modernizacijskih strukturnih 

sprememb, ki so v obravnavanem času zajele celotno družbo, po drugi strani pa kot specifičen 

fenomen sfere kapitalistične proizvodnje, ki je od podjetnikov zahtevala vedno več 

formalnega znanja. To poglavje se bo skušalo posvetiti obema, med seboj zvezanima, platema 

problematike. Ob tem se postavlja tudi vprašanje o tem v kakšni meri so industrijski 

podjetniki ustrezali meščanskim predstavam o izobrazbi kot vrednoti in obenem kako so 

sooblikovali družbeni profil meščanstva kot verjetno najbolj izobraženega dela družbe.144

Tako kot pri drugih spremenljivkah, sem bil tudi pri izobrazbi soočen s celo paleto 

raznolikosti in individualnih posebnosti, ki jim je bilo potrebno najti skupni imenovalec in jih 

uvrstiti v enotne kategorije. Odločil sem se, da bom zbrano gradivo uredil s pomočjo 

aplikacije moderne razdelitvene sheme izobraževalnega sistema na primami, sekundarni in 

terciarni nivo. Tako so nastale tri temeljne izobrazbene kategorije v katere sem nato uvrščal 

podjetnike. Preden sem lahko s tovrstno dejavnostjo pričel, je bilo seveda potrebno še določiti 

kateri izobrazbeni profili spadajo v katero kategorijo. V kategorijo primarna izobrazba sem 

štel osnovnošolsko izobrazbo ne glede na to katero s časom se spreminjajočo vrsto osnovne 

(oziroma ljudske) šole je podjetnik obiskoval, in obrtno ali trgovsko vajeništvo. Podjetniki v 

vzorcu so osnovnošolsko izobrazbo začenjali, sodeč po njihovih rojstnih letnicah, približno od 

začetka 19. stoletja do konca Habsburške monarhije oziroma zaključka prve svetovne vojne. 

Za podjetnike v vzorcu potemtakem v ozir ne pridejo spremembe na področju osnovnega 

šolstva izvedene v medvojnem času, kar pomeni, da so industrialci v vzorcu obiskovali enega 

od dveh sistemov osnovnih šol, ki sta obstajala za časa Habsburške monarhije. Naj najprej v 

kronološkem zaporedju orišem temeljne značilnosti prvega sistema. Šolsko obveznost je leta 

1774 uvedla razsvetljena vladarica Marija Terezija (1717-1780). Prvotna organizacija 

osnovnega šolstva je bila precej zapletena, saj je obsegala tri tipe šol: štirirazredne normalke 

so bile najredkejša oblika osnovnih šol, saj je bila v vsaki deželi ustanovljena le ena. Imele so 

najobsežnejši učni program. Drug tip osnovne šole so bile glavne šole, katerih mreža naj bi 

bila gostejša, saj naj bi bila v vsakem okrožju ustanovljena vsaj ena. Najširše ljudski sloje naj 

bi zajele enorazredne trivialke, ki so svoje učence opremile z najosnovnejšim znanjem branja, 

pisanja in računanja. Šolska obveza je zajela vse otroke od šestega do dvanajstega leta.

144 Referenčne tuje študije, ki prinašajo analizo izobrazbene strukture podjetništva so naslednje: Schäfer, 
Familienunternehmen und Unternehmenfamilien, str. 40M1, Pichler, Zum Sozialprofd, str. 261-262, Teuteberg, 
Westfalische Textilunternehmer, str. 29-30, Pierenkemper, Die westfälischen Schwerindustriellen, str. 48—61. 
Kot slovenski poskus glej: Sunčič, Podjetništvo, str. 122—123.
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Čeprav je bil začetek težak in počasen, so šole s časom dosegle vedno širši krog 

prebivalstva.14’

Takšno stanje se je obdržalo vse do leta 1869, ko je bil sprejet nov osnovnošolski 

zakon, ki je prinesel precejšnje spremembe. Temeljna od teh je bila združitev prejšnjih treh 

različnih tipov v enotno osnovno šolo imenovano ljudska. Ker je ta obsegala osem razredov, 

je trajalo obvezno osnovno izobraževanje sedaj osem, namesto prejšnjih šest let. Nov zakon je 

spodbudil pomnožitev števila osnovnih šol, ki naj bi dosegle čim večje število otrok, kar je 

povečalo delež prebivalstva z osnovno izobrazbo. Spremembe je doživel tudi učni program, ki 

ni obsegal več le štirih osnovnih predmetov (pisanje, branje, računanje in verouk), ampak se 

je razširil z vključitvijo temeljev naravoslovja, zgodovine, zemljepisa, glasbe in telesne 

vzgoje.143 * * 146 Ta zakon je bil v veljavi do leta 1929, ko so osnovne šole razdelili na dva nivoja, 

nižjega in višjega,147 kar pa podjetnikov v vzorcu, razen morda kot očetov, ni več zadevalo 

(bralca naj spomnim, da se je poslednji podjetnik v vzorcu rodil leta 1911). Z metodološkega 

vidika primarni nivo izobrazbe torej ni predstavljal tršega oreha.

Zato pa je bilo določanje mej in obsega srednje ali sekundarne izobrazbene stopnje 

veliko težavnejše opravilo, saj je bilo potrebno upoštevati precej širok razpon različnih šol iz 

katerih je bilo nato mogoče oblikovati osnovno razdelitev na srednje in strokovne. Osrednja 

tipa srednjih šol sta bila v obravnavanem obdobju gimnazija in realka. Ena od glavnih 

značilnosti, ki je ločevala srednje od strokovnih šol je bila ta, da so tistim, ki so jih zaključili, 

omogočale nadaljevanje študija na naslednji, terciarni, stopnji izobraževalnega sistema. 

Realke so se v 19. stoletju pojavile kot nov tip srednje šole, ki je dajal prednost 

naravoslovnim vedam in praktičnemu znanju, ki so ga dijaki lahko uporabili v trgovini, obrti 

in industriji. Realke so kot simbol sodobne v praktičnem duhu zasnovane izobrazbe 

predstavljale opozicijo do gimnazij, posvečenih predvsem posredovanju klasičnega 

humanističnega znanja. Po letu 1849 so bile gimnazije v Habsburški monarhiji preoblikovane 

iz šestletnih v osemletne šole. Z reformo so dobile funkcijo splošnoizobraževalnih ustanov, ki 

so svoje učence pripravljale na univerzitetni študij. Vendar je lahko na terciarni stopnji

143 Vlado Schmidt, Zgodovina šolstva in pedagogike na Slovenskem, knjiga 1, Ljubljana 1963, str. 165-167,
178-183 in 251-262. Bogo Grafenauer, Podržavljenje šolstva in splošna šolska obveznost. V: Zgodovina
Slovencev, Ljubljana 1979, str. 379-381.
146 Peter Vodopivec, Razvoj šolstva na Slovenskem. V: SNZ, knjiga 1, 2005, str. 61 (dalje Vodopivec, Razvoj 
šolstva).
147 Ervin Dolenc, Izobraževanje. V: SNZ, knjiga 1,2005, str. 424 (dalje Dolenc, Izobraževanje).
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šolanje nadaljeval le maturant gimnazije, ki je slednjo obiskoval osem let. Gimnazija je bila 
148namreč razdeljena na nižjo in višjo, od katerih je vsaka trajala štiri leta.

Šolanje na realkah je sprva trajalo krajši čas kot na gimnazijah, toda po letu 1870 seje 

pričela uveljavljati osemletna realka, ki je svojim maturantom zagotavljala enakopravnost s 

tistimi iz gimnazije in s tem možnost študija na univerzi. V Sloveniji so osemletne realke 

uvedli šele po prvi svetovni vojni, vse dotlej pa je v glavnem mestu Kranjske, Ljubljani, 

delovala šestletna realka, ki jo je obiskovalo precej podjetnikov v vzorcu. Ustanovljena je bila 

leta 1852. Sprva je obsegala le tri razrede, leta 1865 pa je postala šestletna. Šestletne realke so 

bile, prav tako kot gimnazije, razdeljene na nižje in višje, s tem, daje vsaka stopnja obsegala 

po tri letnike. Končana nižja realka je mlademu človeku omogočila vpis v razne poklicne šole, 

medtem ko je končan šestletni program abiturentu sicer preprečeval študij na univerzi, a se je 

le-ta lahko vpisal na visoke tehnične ali trgovske šole. Tudi realka je potemtakem omogočala 

nadaljevanje šolanja na terciarni ravni.148 149 150 151

Drugo glavno skupino šol na sekundarnem nivoju so predstavljale trgovske in obrtne 

strokovne šole. Država je pričela večjo pozornost izobrazbi trgovcev in obrtnikov posvečati v 

osemdesetih letih 19. stoletja. Na Kranjskem je bila leta 1888 ustanovljena prva Državna 

obrtna šola. Strokovne trgovske šole so imele na Kranjskem daljšo tradicijo, izstopala je 

predvsem zasebna Mahrova trgovska šola ustanovljena že leta 1834. Leta 1910 ji je družbo v 

Ljubljani pričela delati še državna trgovska strokovna šola.b0 Te skupini strokovnih šol sta 

izredno močno zaznamovali izobrazbeni profil industrialcev v vzorcu za katere je bilo 

mogoče pridobiti podrobne podatke o stopnji izobrazbe, kar je popolnoma razumljivo, če se 

upošteva obdobje v katerem so bili obravnavani podjetniki rojeni. Večina je namreč izobrazbo 

prejela še v času obstoja Habsburške monarhije, ko še ni bil tako široko razširjen tip 

meščanske šole, ki se je razmahnil predvsem v medvojnem obdobju. Tedaj je strokovno 

šolstvo z ustanovitvijo Tehnične srednje šole in dveh trgovskih akademij (v Ljubljani in 

Mariboru) doseglo novo kvalitativno stopnjo razvoja.IM

Podobno kot primarni je bil tudi terciarni nivo izobraževanja metodološko manj 

zahteven zalogaj kot pisani svet srednjega šolstva. Terciarni nivo so sestavljale univerze in

148 Vodopivec, Razvoj šolstva, str. 59, ES, knjiga 10, Ljubljana 1996, str. 126-127, Vlado Schmidt, Zgodovina 
šolstva in pedagogike na Slovenskem, knjiga 3, Ljubljana 1966, str. 135-136.
149 Magda Prevc, Ljubljanska realka skozi čas, Ljubljana 2009, str. 21-58, Festschrift zur Feier des 
fünfzigjährigen Bestandes 1852-1902, Ljubljana 1902, str. 7-30.
150 Aleksandra Serše, Strokovno šolstvo v osrednji Sloveniji do leta 1941, Ljubljana 1995, str. 30-65 (dalje 
Serše, Strokovno šolstvo), Spominska knjiga 1888-1938. Ob 50 letnici izdala Državna tehniška srednja šola v 
Ljubljani, Ljubljana 1938, str. 7-62, Mihael Presi, Namen, razvoj in organizacija obrtnega in strokovnega šolstva 
drugod in pri nas, Ljubljana 1920, str. 26-36.
151 Dolenc, Izobraževanje, str. 426^128.
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šole, ki bi jih bilo mogoče poimenovati za višje. Glavni dejavnik, ki je tako ene kot druge 

delal za posebne, in ki je zahteval vzpostavitev posebne kategorije je bil ta, da je bilo 

potrebno za vpis nanje imeti končan točno določen tip srednje šole. Kot je bilo zapisano že 

zgoraj, to niso bile strokovne šole, temveč so študij na terciarni ravni zagotavljale le 

gimnazije in realke. Vendar izbira študija, ki je bila na voljo po uspešno opravljenem 

zaključku ene ali druge srednje šole, ni bila enaka. Gimnazijska matura je omogočala vpis na 

univerzitetno raven, medtem ko je zaključena realka odprla vrata visokih tehničnih ali 

trgovskih šol.* 152 Podjetniki v vzorcu so se na primarnem in sekundarnem nivoju šolali 

večinoma še v času obstoja Habsburške monarhije. Na terciarni ravni je bila situacija malce 

drugačna, saj so nekateri industrialci v vzorcu študirali in doštudirali že v prvi Jugoslaviji. 

Zaradi tega bo potrebno predstaviti položaj v visokem šolstvu pred in po spremembah 

prevratnega leta 1918. Na področju terciarnega šolstva bi bilo dejansko ustrezneje izpostaviti 

naslednje leto 1919, ki ga zaznamuje ustanovitev pet fakultet obsegajoče Univerze v 

Ljubljani,153 med katerimi je bila za razvoj in kadrovsko »slovenizacijo« industrije 

najpomembnejša Tehniška fakulteta. Leta 1919 je bila torej končno udejanjena večletna 

zahteva slovenskega narodnega gibanja. Pred tem dogodkom so bili ukaželjni študentje iz 

slovenskih dežel prisiljeni obiskovati univerze v Gradcu, na Dunaju in Pragi (ustanovljena v 

zgodnjih osemdesetih letih 19. stoletja). Do reforme avstrijskih univerz je prišlo po letu 1848. 

Filozofske fakultete, ki so tedaj začele vključevati tudi matematiko in razne naravoslovne 

vede, so postale temelj celotne univerze. Pomemben je podatek, da je reorganizirani sistem 

višje izobrazbe vključil tudi visoke tehnične šole.154 Po tej kratki predstavitvi metodologije in 

zgodovinskega konteksta, ki jo je oblikoval, je na vrsti predstavitev izobrazbene strukture 

podjetnikov v vzorcu. Podobno kot pri variabli družbeno poreklo, je bilo tudi o izobrazbi 

industrialcev razmeroma težko pridobiti podatke, saj so bili v virih precej slabo prisotni. Kljub 

navedenim težavam je bilo informacijo o stopnji dosežene izobrazbe mogoče najti za 121 

podjetnikov. Rezultat v obliki razdelitve na tri stopnje izobrazbe je mogoče najti v tabeli 84.

152 Osrednje mesto med trgovskimi šolami na terciarnem nivoju je zasedala Eksportna akademija na Dunaju 
ustanovljena leta 1898. Alois Brusatti, Die Entwicklung der Wirtschaftswissenschaften und der 
Wirtschaftsgeschichte. V: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, knjiga 1, Dunaj 1973, str. 619.

Dolenc, Izobraževanje, str. 428 429.
IM Vodopivec, Razvoj šolstva, str. 60-61.
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Tabela 85: Izobrazbena struktura v vzorec zajetih podjetnikov'
Stopnja izobrazbe Število Odstotek
Terciarna 56 46,3
Sekundarna 38 31,4
Primarna 27 22,3
Skupaj 121 100
Neznano 73

Ob pogledu na tabelo 84 se najprej opazi dejstvo, daje imel največji delež podjetnikov 

(skoraj polovica) v vzorcu najvišjo možno stopnjo izobrazbe. Izračun torej kaže, da je bilo 

industrijsko podjetništvo na Kranjskem precej visoko izobraženo. Glavno vprašanje, ki se 

glede predstavljenih rezultatov oblikuje je v kakšni meri so slednji ustrezni oziroma 

reprezentativni za kranjsko oziroma slovensko industrijsko podjetništvo kot celoto. Pri 

usmerjanju podatkov v zgoraj predstavljeno smer sta najpomembnejšo vlogo igrali dve med 

seboj nerazdružljivo zvezani okoliščini: prva je bila že omenjena tendenca večje dostopnosti 

podatkov o izstopajočih podjetnikih in z njo povezana okoliščina, da so ravno ti podjetniki 

pogosto imeli višjo izobrazbo. Prav tako je v različnih biografskih virih podjetnikova 

izobrazba navedena pogosteje, če je bila visoka kot če je bila nižja. Delna rešitev 

predstavljenega problema bi bila v tem, da bi se raziskovalo šole, oziroma sezname učencev, 

ki so jih končali in tako pridobljene podatke nato primerjalo z seznamom podjetnikov. Ni 

potrebno poudarjati kako zamuden in dolgotrajen proces bi tovrstna dejavnost predstavljala. 

Kljub omenjenemu sumu o popačenju rezultatov, je potrebno ugotoviti, da so bili industrialci 

na Kranjskem povprečno precej dobro izobraženi (podjetniki s terciarno stopnjo so 

predstavljali okoli 30 odstotni delež 194 podjetnikov), kar se sklada z ugotovitvami nekaterih 

tujih tovrstnih raziskav.1'76

Enako kot pri predstavitvi družbenega in poklicnega porekla podjetnikov, bi bila tudi 

pri obravnavi njihove izobrazbene strukture na mestu primerjava z izobrazbeno strukturo 

celotne kranjske oziroma slovenske populacije. Ta postopek bi dodatno osvetlil zgoraj 

predstavljene rezultate in jih postavil v kontekst, vendar je ta cilj skorajda nedosegljiv, saj 

popisi prebivalstva v obravnavanem obdobju kot spremenljivke niso upoštevali dosežene 

stopnje izobrazbe, temveč le pismenost prebivalstva. Potemtakem si je pri primerjavi med 

vzorcem podjetnikov in celotno populacijo mogoče pomagati le s tem podatkom in številkami 

o šolskem obisku, ki so na voljo v literaturi. A tudi brez izvajanja primerjave je mogoče že

155 Upoštevane so bile seveda le končne (in ne tudi vmesne) izobrazbene stopnje, ki sojih podjetniki dosegli.
156 Pichler, Zum Sozialprofil, str. 262 in Pierenkemper, Die westfälischen Schwerindustriellen, str. 51.
157 Prvi statistični podatki o izobrazbeni strukturi slovenskega prebivalstva izhajajo iz časa po drugi svetovni 
vojni in kažejo na povprečno nizko, pretežno osnovnošolsko, stopnjo izobrazbe. Težko je presoditi koliko sta na 
številke vplivali druga svetovna vojna in komunistična revolucija, zaradi česar je k njihovi aplikaciji na
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v naprej zatrditi, da se izobrazbeni profil industrijskega podjetništva kot je prikazan v tabeli 

84, ni skladal s splošno izobrazbeno strukturo prebivalstva Kranjske oziroma Slovenije in je 

bil v primerjavi s slednjo gotovo nadpovprečen. O tem je mogoče sklepati že na podlagi 

predstavljene poklicne strukture večinsko kmečke družbe, katere najštevilčnejši del 

prebivalstva gotovo ni čutil potrebe po stopnji izobrazbe višji od osnovnošolske. Strukturne 

spremembe v smeri moderne kapitalistične družbe so bile na obravnavanem območju sicer 

prisotne, a v obdobju na katerega se razprava osredotoča niso bile pretirano hitre ali 

revolucionarne. Kot dejavnika, ki bi v večji meri vplivala na zvišanje splošne izobrazbene 

stopnje, je gotovo potrebno omeniti urbanizacijo in napredujočo industrializacijo. Slednja 

procesa sta bila sicer prisotna, a nista napredovala s tako hitrostjo kot v državah zahodne 

Evrope ali nekaterih delih Habsburške monarhije. Vendar povedano ne pomeni, da mreža 

osnovnih šol. ki so skrbele za posredovanje temeljnih znanj med najširše sloje prebivalstva, na 

Kranjskem oziroma Slovenskem ni bila razmeroma dobro razširjena.1’8 To potrjujejo podatki 

o pismenosti iz leta 1921 nastali ob popisu prebivalstva prve jugoslovanske države, ki so 

kazali visoko stopnjo pismenosti slovenskega življa vključenega v novo državno tvorbo. Le-ta 

je bila z 90 odstotki najvišja v Kraljevini SHS. Leta 1931 je delež pismenih med 

prebivalstvom Dravske banovine napredoval še za nekaj odstotkov (znašal je 94,4 

odstotka).1’9 Na nivoju srednjega šolstva so slovenske dežele pred ostalimi deli Jugoslavije 

prednjačile po razvitosti strokovnega šolstva, medtem ko so bile gimnazije tudi v drugih delih 

države precej razširjene. Število študentov na 1000 prebivalcev je bilo leta 1931 blizu 

jugoslovanskemu povprečju in se je vrtelo okoli 1,1. Hiter izračun pokaže, da je bil delež

predvojni čas treba postopati z določeno rezervo, vendar podatki brez dvoma opozarjajo na slovenske 
izobrazbene trende. Stanje je bilo leta 1948 naslednje.
Stopnja izobrazbe %
Univerzitetna 0,8
Višja srednja šola 3,1
Nižja srednja šola 7,8
Osnovna šola 85,3
Brez izobrazbe 3
Skupaj 100
Podatki vzeti iz: Žarko Lazarevič, Plasti prostora in časa. Iz gospodarske zgodovine Slovenije prve polovice 20. 
stoletja, Ljubljana 2009, str. 403 (dalje Lazarevič, Plasti prostora in časa).
138 Glej predvsem: Janez Sagadin, Kvantitativna analiza razvoja osnovnega šolstva na Štajerskem, Koroškem, 
Kranjskem in Primorskem po uveljavitvi osnovnošolskega zakona iz leta 1869 ter kvantitativni prikaz osnovnega 
šolstva v poznejši Dravski banovini. V: Osnovna šola na Slovenskem 1869-1969 (zbornik), Ljubljana 1970, str. 
84-85 in 152-153 in Fran Erjavec, Slovensko šolstvo. V: Misel in delo, letnik 3, 1924, str. 235.
159 Ervin Dolenc, Kulturna razvitost v Jugoslaviji. V: : SNZ, knjiga 1, 2005, str. 415 (dalje Dolenc, Kulturna 
razvitost).
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studentov med prebivalstvom celotne Dravske banovine 0,1 odstotka.1(1,1 Osnovno šolo je 

obiskoval precej večji delež prebivalstva, tako npr. leta 1931 11,89 odstotka.160 161 Podatek o 

številu učencev, ki so obiskovali različne oblike srednjih šol (vključno z meščanskimi 

šolami), sem izračunal na podlagi podatkov za šolsko leto 1937/38 objavljenih v Spominskem 

zborniku Slovenije.162 Izračun je pokazal, da je leta 1938 srednje šole obiskovalo približno 2,2 

odstotka prebivalstva Dravske banovine.163 Udeležba prebivalstva v šolstvu na sekundarnem 

nivoju je bila torej precej množičnejša kot na terciarnem. Zgoraj našteti podatki žal 

predstavljajo le številke o šolskem obisku v določenem trenutku, ne podajajo pa diahrone 

podobe o akumulaciji izobraženstva skozi čas. Kljub tako neustreznim primerjalnim 

podatkom je mogoče zatrditi, da so bili terciarne izobrazbe v obravnavanem času deležni le 

redki prebivalci Kranjske oziroma slovenskega ozemlja. Podatki o številu študentov za čas 

pred letom 1918 so bili še nižji kot za leto 1931, a se je časovno kazala tendenca po 

povečevanju števila študirajočih,164 kar je verjetno pomenilo tudi večanje deleža študentov 

med celotnim prebivalstvom. Industrialci delujoči na Kranjskem so imeli torej v primerjavi z 

okoljem v katerem so bili aktivni, nadpovprečno izobrazbo. Tudi pri spremenljivki izobrazba 

se torej kaže nesorazmerje med industrialci in večinsko populacijo. Stopnja izobrazbe 

predstavlja dodaten dokaz o izjemnosti in specifičnosti družbenega položaja industrialcev.

Primerjava med podjetniki v vzorcu in kranjsko oziroma slovensko družbo je s tem 

končana. V nadaljevanju se bom posvetil zlasti analizi samih rezultatov o podjetniški 

izobrazbi in njihovemu odnosu z drugimi spremenljivkami. Najprej pride na vrsto analiza 

razmerja med časom rojstva in izobrazbo podjetnikov. Rezultate prinašata tabela 86 in 

grafikon P12 v Prilogi.

160 Upoštevajoč, daje leta 1931 na ozemlju Dravske banovine živelo 1,146.088 prebivalcev. Podatek pridobljen 
v: France Kresal, Jurij Perovšek, Razvoj prebivalstva. V: SNZ, 2005, str. 179 (dalje Kresal, Perovšek, Razvoj 
prebivalstva).
161 Dolenc, Kulturna razvitost, str. 415.
162 Josip Turk, Šolstvo. V: Spominski zbornik Slovenije, Ljubljana 1939, str. 181-194.
163 Podatke o številu prebivalcev v tem letu sem pridobil iz: Kresal, Perovšek, Razvoj prebivalstva, str. 179.
164 Podatke o vpisu Kranjskih študentov na dunajsko univerzo od leta 1849 do leta 1918 prinaša Cindrič: »V 
prvem desetletju po revoluciji seje vpis zmanjševal, dvigovati pa seje pričel v šestdesetih letih ter je v letu 1870 
presegel vpis iz šolskega leta 1849/50. Povečana rast nastopi sredi devetdesetih let ter se z enakim trendom 
nadaljuje do zadnjih predvojnih let. Število imatrikuliranih študentov s Kranjske je od leta 1849 do prve 
svetovne vojne naraslo približno za dvakrat in pol.« Alojz Cindrič, Struktura študentov s Kranjske na dunajski 
univerzi 1848-1918: doktorska disertacija, Ljubljana 2008, str. 68-69 (dalje Cindrič, Struktura študentov).
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Tabela 86: Razmerje med časom rojstva in izobrazbo
Primarna Sekundarna Terciarna
AŠ % AŠ % AŠ %

1791-1800 2 7,4 0 0 0 0
1801-1810 2 7,4 0 0 0 0
1811-1820 1 3,7 1 2,7 1 1,8
1821-1830 1 3,7 0 0 2 3,6
1831-1840 0 0 oJ 7,9 1 1,8
1841-1850 5 18,5 3 7,9 1 1,8
1851-1860 5 18,5 4 10,5 3 5,3
1861-1870 2 7,4 2 5,3 6 10,6
1871-1880 5 18,5 8 21 10 17,8
1881-1890 3 11,2 8 21 19 34
1891-1900 1 3,7 5 13,2 7 12,5
1901-1910 0 0 4 10,5 5 9
1911-1920 0 0 0 0 1 1,8
Skupaj 27 100 38 100 56 100

Tabela 86 omogoča jasen zaključek: izobrazbena stopnja podjetnikov se je z 

minevanjem 19. stoletja brez dvoma višala. Vendar ni mogoče opazovati le povečevanja 

rojstev bodočih podjetnikov s sekundarno in terciarno izobrazbo, prisoten je tudi negativni 

trend upadanja deleža podjetnikov z zgolj primarno izobrazbo. Vzroki za to bodo na kratko 

navedeni v naslednjem odseku posvečenem razmerju med izobrazbo in časom vstopa v 

industrijo. Zlasti od sedemdesetih let 19. stoletja naprej so se zgostila rojstva podjetnikov, ki 

so v prihodnosti dosegli sekundarno ali terciarno stopnjo izobrazbe. Nasprotno je v 

osemdesetih letih 19. stoletja opazen precejšnji padec deleža rojstev podjetnikov, ki so dosegli 

le primamo izobrazbo. Kdaj so obravnavani podjetniki nato vstopali v industrijo prikazuje 

naslednja tabela 87 (in spremljevalni grafični prikaz v grafikonu P13).
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Tabela 87: Razmerje med časom vstopa v industrijo in stopnjo izobrazbe
Primarna Sekundarna Terciarna
AS % AŠ % AŠ %

1821-1830 0 0 0 0 1 1,8
1831-1840 1 3,7 0 0 0 0
1841-1850 2 7,4 0 0 0 0
1851-1860 0 0 0 0 0 0
1861-1870 3 11,2 4 10,5 2 3,6
1871-1880 2 7,4 1 2,6 1 1,8
1881-1890 2 7,4 3 7,9 2 3,6
1891-1900 1 3,7 1 2.6 2 3,6
1901-1910 4 14,8 2 5,3 2 3,6
1911-1920 6 22,2 6 15,8 9 16,5
1921-1930 6 22,2 16 42,2 24 43,7
1931-1940 0 0 5 13,1 12 21,8
Skupaj 27 100 38 100 55IM 100

V tabeli 87 je opaziti enako razvojno usmeritev kot v prejšnji: stopnja izobrazbe seje 

pri podjetnikih z leti večala. Zanimivo je, da so celotno dolgo 19. stoletje, torej čas do konca 

prve svetovne vojne, v industrijo relativno najmnožičneje vstopali podjetniki s primarno 

izobrazbo. V nekaterih desetletjih so bili izenačeni s podjetniki, ki so premogli srednješolsko 

izobrazbo, medtem ko je bil delež posameznikov s terciarno izobrazbo cel čas zelo obroben. 

Zgodnje faze industrializacije so potemtakem vodili slabše izobraženi podjetniki, z 

napredovanjem industrializacije pa se je nivo izobrazbene strukture podjetništva vedno bolj 

večal. Tako so v obdobju naj živahnejšega razvoja industrija na Kranjskem, v dvajsetih letih 

20. stoletja, večinoma delovali že bolje izobraženi podjetniki. Vzroka za tovrstni progresivni 

napredek podjetniške izobrazbe, ki so ga opazili tudi drugi raziskovalci,165 166 sta po mojem 

mnenju dva in med seboj nerazdružljivo zvezana: po eni strani so na vedno višjo izobrazbo 

podjetnikov vplivale strukturne spremembe, ki jih je v kapitalizmu doživljala celotna družba 

in od katerih je bila ena tudi napredujoči šolski sistem, odraz zmagovitega pohoda 

institucionalizacije posameznikovega življenja. Večanje izobrazbene stopnje so zahtevale 

vedno zapletenejše in bolj zbirokratizirane razmere v gospodarskem življenju, za upravljanje 

katerega je bilo potrebno vedno več formalnega znanja. Po drugi strani je sam proces 

industrijske proizvodnje postajal vedno bolj tehnološko zapleten in zahteven. Vendar se ni 

spremenil le tehnološki vidik industrijske produkcije, temveč je napredoval tudi njen 

komercialni del. Podjetja so postajala vedno bolj zapletena v mreže različnih komercialnih in 

bančnih povezav. V poslovnem življenju je vedno pomembnejše postajalo tudi poznavanje

165 Za enega od podjetnikov s terciarno izobrazbo ni bilo mogoče ugotoviti časa vstopa v industrijo.
166 Schäfer, Familienunternehmen und Unternehmenfamilien, str. 40, Pichler, Zum Sozialprofil, str. 261, 
Teuteberg, Westfalische Textilunternehmer, str. 29, Pierenkemper, Die westfälischen Schwerindustriellen, str. 
60-61.
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pravnih okvirov v katerih je industrijsko podjetje lahko manevriralo. Vse te okoliščine so 

pripeljale do tega, da so postali za vodenje podjetij potrebni bolje izobraženi podjetniki. 

Zahteve po vedno formalnejšem, ali morda bolje rečeno po vedno abstraktne)šem, znanju, so 

zmanjšale število podjetnikov oboroženih zlasti s praktičnim znanjem, vizijo in podjetniškim 

nagonom, ki jih je bilo pogosto mogoče srečati med začetniki industrije na Kranjskem. 

Spontanost in ustvarjalnost pionirjev industrializacije sta se morali umakniti formalnim 

postopkom, delitvi dela, specializaciji in kolektivnemu odločanju v sodobnih, bolj 

zbirokratiziranih in organizacijsko zapletenejših podjetjih najizraziteje utelešenih v delniških 

družbah. Poleg teh sistemskih okoliščin, je pri naraščanju izobrazbene stopnje podjetnikov 

vlogo igral tudi vrednostni sistem meščanstva, ki je posameznikovi izobrazbi pripisovalo 

precejšnjo pomembnost.167 Zlasti to velja za sinove industrialcev, ki so jim očetje večinoma 

skušali zagotoviti višjo stopnjo izobrazbe kot sojo imeli sami.168

Sklop posvečen relaciji med rojstnimi podatki podjetnikov in njihovo izobrazbo se 

končuje s tabelo 88 posvečeno razmerju med starostjo ob pričetku zasedbe podjetniškega 

položaja in stopnjo izobrazbe (grafični prikaz je najti v grafikonu P14).

Tabela 88: Razmerje med starostjo ob vstopu v industrijo in stopnjo izobrazbe
Primarna Sekundarna Terciarna
AŠ % AŠ % AŠ %

11-20 0 0 0 0 2 3,6
21-30 4 14,8 9 23,7 6 10,9
31-40 10 37,1 13 34,2 25 45,5
41-50 5 18,5 10 25,6 13 23,6
51-60 oJ 11,1 4 10,5 6 10,9
61-70 5 18,5 1 2,6 o

J 5,5
71-80 0 0 1 2,6 0 0
Skupaj 27 100 38 100 55169 100

Presenetljivo je, da so podjetniki z nižjo stopnjo izobrazbe v industrijo vstopali starejši 

kot tisti z višjo. Pri tem so prednjačili industrialci s sekundarno izobrazbo pri katerih je prvo 

koncentracijo vstopov v industrijo zaznati že med 21. in 30. letom starosti (tabela 40 kot 

relativni delež vseh podjetnikov, ki so v tem desetletju življenja vstopili v industrijo, navaja

16,3 odstotka; delež podjetnikov s sekundarno izobrazbo je bil potemtakem nadpovprečen), in

167 Jürgen Kocka, Das europäische Muster und der deutsche Fall in Ernst Bruckmüller, Hannes Steki, Zur 
Geschichte des Bürgertums in Österreich. V: Jürgen Kocka (ur.), Bürgertum im 19. Jahrhundert, knjiga 1, 
Göttingen 19952, str. 18 in 167—170 (dalje Bruckmüller, Steki, Zur Geschichte).
168 Za Zagreb glej: Iskra Iveljić, Očevi i sinovi. Privredna elita Zagreba u drugoj polovini 19. stoljeća, Zagreb 
2007, str. 306 (dalje Iveljić, Privredna elita). Za avstrijske podjetnike: Mentschl, Das Österreichische 
Unternehmertum, str. 269.
169 Za enega od podjetnikov s terciarno izobrazbo ni bilo mogoče ugotoviti starosti ob vstopu v industrijo.
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oni s terciarno izobrazbo, ki so svoje podjetniške kariere najbolj množično pričenjali med 31. 

in 40. letom (relativni delež vseh podjetnikov v vzorcu, kot ga prinaša tabela 40 je bil 34,8; 

kot zgoraj pri podjetnikih s sekundarno, je bila tudi pri podjetnikih s terciarno izobrazbo 

prisotna nadpovprečna vrednost). V tem življenjskem obdobju je sicer v industriji začel 

delovati relativno največji delež pripadnikov vseh treh izobrazbenih kategorij. Pri kategoriji 

primarna izobrazba najbolj izstopa precej velik delež podjetnikov, ki so v industrijo vstopili 

razmeroma pozno in sicer šele med 61. in 70. letom (relativni delež vseh podjetnikov je bil 

sicer kar za deset odstotkov nižji, in sicer je znašal 8,7 odstotka; podatek je najti v tabeli 40). 

To je bilo najverjetneje povezano z dejavnikom družbenega porekla oziroma družbenega 

vzpona, ki je bil za podjetniki iz določenih (nižjih) družbenih slojev, dolgotrajnejši proces. 

Zgornje rezultate dopolnjuje tabela 89, ki prinaša podatke o povprečni starosti podjetnikov ob 

vstopu v industrijo. Povprečno najmlajši so v industrijo vstopali podjetniki s sekundarno 

izobrazbo. Kaže, daje bila srednja izobrazba optimalna za zgodnji pričetek udejstvovanja na 

področju industrije. Tudi podjetniki s terciarno stopnjo izobrazbe so v industrijo vstopali rahlo 

prej kot je bilo povprečje, medtem ko je bila povprečna starost pri podjetnikih s primarno 

izobrazbo nadpovprečna in obenem od vseh treh tudi najbolj izstopajoča v razmerju do 

povprečne vrednosti za vse industrialce v vzorcu (41,8 let).

Tabela 89: Razmerje med stopnjo izobrazbe in povprečno starostjo ob vstopu v industrijo
Stopnja izobrazbe Starost
Primarna 44,3
Terciarna 40,1
Sekundarna 39,9

V naslednjih odstavkih bodo predstavljeni različni vidiki razmerja med izobrazbo in 

horizontalno ter vertikalno mobilnostjo podjetnikov. Začel bom z analizo razmerja med 

vertikalno družbeno mobilnostjo podjetnikov in izobrazbo. Najprej je na vrsti predstavitev 

razmerja med stopnjo izobrazbe in družbenim poreklom. Kombinacijo podatkov o družbenem 

poreklu in izobrazbi je bilo mogoče zbrati za 90 podjetnikov v vzorcu. Rezultati izračune 

razmerja so razdeljeni na dve tabeli in sicer na tabelo 90 v kateri je zastopanih pet 

najpogostejših poklicev očetov podjetnikov in tabelo P50 v kateri so podatki za nadaljnjih pet 

najrazširjenejših kategorij družbenega porekla.
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Tabela 90: Razmerje med stopnjo izobrazbe in družbenim poreklom
Obrtnik Tre ovec Industrialec Uradnik Kmet Skupaj

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ
Primarna 13 43,4 2 14,3 0 0 2 22,2 4 50 21
Sekundarna 12 40 7 50 2 22,2 1 11,2 3 37,5 26
Terciarna 5 16,6 5 35,7 7 77,8 6 66,6 1 12,5 24
Skupaj 30 100 14 100 9 100 9 100 8 100 71

Iz obeh tabel, zlasti pa iz zgornje (90), je razvidno zelo jasno razmerje med družbenim 

poreklom in izobrazbo: nižje kot je bilo posameznikovo družbeno poreklo, nižja je bila tudi 

stopnja njegove izobrazbe. Največji relativni deleži podjetnikov s primarno izobrazbo so tako 

izšli iz obrtniških, kmečkih in gostilničarskih družin. Ob tem se samo od sebe zastavi 

vprašanje ali je bila nižja izobrazba podjetnikov iz tega družbenega okolja posledica 

gmotnega položaja družin v katerih so se rodili, ali izobrazba v obrtniških, kmečkih in 

gostilničarskih krogih preprosto ni predstavljala pomembnejše vrednote? Morda seje od sinov 

pričakovalo, da bodo po prejemu osnovne izobrazbe nadaljevali s tradicijo družinske 

ekonomske dejavnosti za katero ni bilo potrebno imeti višje stopnje izobrazbe? Odgovor na to 

vprašanje se deloma skriva v relativnih deležih podjetnikov s sekundarno izobrazbo. Očetje 

obrtniki, kmetje in gostilničarji so torej svojim sinovom omogočali sekundarno izobrazbo 

predvsem praktičnega značaja (o tem več pozneje), ki je omogočala pridobitev znanj za 

strokovnejše opravljanje poklica za katerega so bili otroci predvideni. Relativno najmanj 

podjetnikov s terciarno izobrazbo je bilo iz gostilničarskih in kmečkih družin, medtem ko je 

študiralo nekaj več obrtniških sinov. Že izobrazbeni profili trgovskih sinov se od teh treh 

skupin precej razlikujejo. Opazen je večji poudarek na doseganju višje izobrazbene stopnje. Je 

mogoče po tem soditi, da so v kranjski industriji delovali podjetniki iz premožnejših trgovskih 

družin, ali seje življenjski slog in vrednostni sistem trgovstva razlikoval od obrtniškega ali 

kmečkega? Tudi v trgovskih družinah so precejšnji poudarek dajali na sekundarno 

izobraževanje, ki je bilo gotovo zelo pomembno za uspešno opravljanje družinskega poklica v 

neprestano spreminjajočih se časih. Pri podjetnikih iz preostalih kategorij družbenega porekla 

je zaznati izrazito tendenco po tem, da se potomcem zagotovi visoka oziroma višja izobrazba. 

Sinovi industrialcev so bili tako deležni najmanj sekundarne, v večini primerov pa terciarne 

izobrazbe. Preseneča znaten relativni delež podjetnikov z zgolj primarno formalno izobrazbo 

iz uradniških družin. Verjetno je pri tem vlogo igrala precejšnja razslojenost, ki se skriva za 

enotno kategorija uradnik, in s tem povezane gmotne težave nižjih slojev uradništva. 

Zemljiški posestniki so, podobno kot industrialci, poskrbeli za dobro izobrazbo svojih otrok. 

Med bodočimi industrialci rojenimi očetom za katere bi bilo mogoče trditi, da so pripadali
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gospodarskim slojem, je torej glede izobrazbe zaznati razkorak med dvema skupinama. V 

prvo je mogoče uvrstiti potomce obrtnikov, gostilničarjev in kmetov, v drugo pa otroke 

trgovcev, industrialcev in zemljiških posestnikov. Kot glavni dejavnik, ki je ločeval eno 

skupino od druge, je verjetno mogoče izpostaviti premoženje. Podjetniki iz bogatejših družin 

so potemtakem imeli boljšo možnost za pridobivanje višje izobrazbe. Na končuje potrebno 

omeniti še kategorije družbenega porekla s 100 odstotno terciarno izobrazbo. To so bile 

družine (inženirske, pravniške in učiteljske) v katerih je imel visoko izobrazbo že oče 

bodočega podjetnika. Tu vzpostavljena povezava med očetovo in sinovo izobrazbo osvetljuje 

problematiko izobrazbenih poti otrok iz gospodarskih slojev še z ene plati. Kot je bilo že 

omenjeno, so imeli potomci industrialcev večinoma visoko, medtem ko so imeli njihovi očetje 

pogosto nizko izobrazbo. To pomeni, da so očetje aktivno težili k temu, da bi svojim otrokom 

zagotovili boljšo izobrazbo kot je bila njihova. In ravno v tem momentu se pokaže 

pomembnost dejavnika premoženja, kajti industrialci so šele s pridobitvijo premoženja svojim 

otrokom lahko omogočili šolanje.

Po analizi razmerja med družbenim poreklom in izobrazbo, je sedaj na vrsti obravnava 

razmerja med stopnjo izobrazbe in poklicnim poreklom v dveh tabelah (tabeli 91 in P51). Obe 

spremenljivki je bilo mogoče najti v 112 primerih, torej za okoli 20 posameznikov več kot pri 

družbenem poreklu.

Tabela 91: Razmerje med stopnjo izobrazbe in poklicnim poreklom
Trgovec Obrtnik Bančnik Nas ednik Inženir Skupaj
AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ

Primarna 12 48 14 60,9 0 0 1 8,4 0 0 27
Sekundarna 9 36 9 39,1 8 66,6 5 41,6 0 0 31
Terciarna 4 16 0 0 4 33,4 6 50 11 100 25
Skupaj 25 100 23 100 12 100 12 100 11 100 83

Predstavljeni podatki so zaradi svoje predvidljivosti manj zanimivi kot oni v zvezi z 

družbenim poreklom. Že sam poklic podjetnikov namreč da slutiti kakšna je bila njihova 

izobrazba. Pri nekaterih poklicnih kategorijah kot so bili pravniki, inženirji in profesorji, ni 

niti potrebno poudarjati, da so imeli vsi predstavniki teh kategorij terciarni nivo izobrazbe. 

Zaradi tega se bom posvetil predvsem pripadnikom poklicnih kategorij pri katerih je bilo 

izobrazbeno strukturo težje predvideti. V tabeli 91, ki vsebuje najštevilčnejše poklicne 

kategorije, je najprej opaziti majhna deleža terciarno izobraženih podjetnikov med obrtniki in 

trgovci. Obe poklicni skupini sta imeli precej nizko stopnjo izobrazbe, še zlasti s svojim 

visokim deležem podjetnikov s primarno izobrazbo izstopa poklicna kategorija obrtnikov.
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Izobrazbena struktura podjetnikov s trgovskim poklicnim poreklom je bila sicer nekoliko 

boljša, saj se je del njenih pripadnikov, za razliko od obrtnikov, šolal na terciarnem nivoju. 

Zanimivo je, da so bili relativni deleži podjetnikov obeh kategorij na sekundarnem nivoju bolj 

ali manj izenačeni. Primerjava relativnih vrednosti v tabelah 90 in 91 za poklicni kategoriji 

obrtnik in trgovec pokaže, daje bil njun nivo izobrazbe v prvi tabeli višji. To kaže na večjo 

medgeneracijsko kot intrageneracijsko izobrazbeno mobilnost in obenem na pomemben delež 

očetov, ki so industrialci postali šele po otrokovem rojstvu (mišljeni so pripadniki kategorij 

trgovec in obrtnik v tabeli 90) in so poskrbeli, daje le-ta prejel dobro izobrazbo. Obenem je 

na rezultat vplivala tudi dostopnost večje količine podatkov. Ti okoliščini sta zaznamovali 

kategorijo naslednikov, ki imajo v tabeli 91 drugačno, nižjo, izobrazbeno strukturo kot 

podjetniki iz družin industrialcev v tabeli 90. Bančniki so imeli predvsem srednjo izobrazbo. 

Uradniki, industrijski nameščenci in zemljiški posestniki, ki so postali industrialci, so vsi 

imeli najmanj sekundarno izobrazbo. Tudi pri poklicnem poreklu podjetnikov se je 

potemtakem glede izobrazbe zarisala precej jasna ločnica med boljše in slabše izobraženimi 

poklicnimi kategorijami. Slednje so predstavljali predvsem trgovci in obrtniki, ki, kot kaže, 

niso polagali takšne pomembnosti na formalno izobrazbo, temveč bolj na praktično poslovno 

znanje.

Predstavitev zveze med izobrazbo in vertikalno družbeno mobilnostjo podjetnikov je s 

tem zaključena, v nadaljevanju pa se bom na kratko posvetil še horizontalni mobilnosti 

podjetništva. Tabela 92 tako prinaša podatke o razmerje med doseženo izobrazbeno stopnjo in 

tipom naselja v katerem so bili podjetniki v vzorcu rojeni. Oba podatka je bilo mogoče najti 

za 106 podjetnikov v vzorcu.

Tabela 92: Razmerje med stopnjo izobrazbe in tipom naselja na Slovenskem v katerem so bili 
podjetniki rojenimi 

Mestni tip Vaš d tip
AS % AŠ %

Primarna 13 19,7 12 30
Sekundarna 21 31,8 12 30
Terciarna 32 48,5 16 40
Skupaj 66 100 40 100

Ob pogledu na zgornjo tabelo hitro postane jasna razlika v izobrazbi podjetnikov glede 

na tip rojstnega kraja. Predvsem na osi primarne in terciarne izobrazbe je razvidno, daje bila 

izobrazbena stopnja podjetnikov rojenih v mestih višja kot onih iz vaškega okolja. Na 

področju sekundarne izobrazbe ni bilo večjih razlik med bodočimi podjetniki rojenimi v enem 

ali drugem tipu naselij. Vzroki za opisane trende so povezani z, v prejšnjih poglavjih
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predstavljenimi, razmerji med družbenim in poklicnim poreklom podjetnikov ter tipom kraja 

v katerem so se rodili. Ker sem razpolagal tudi s podatki o izobrazbi 15 industrialcev rojenih 

izven slovenskih področij, sem se odločil posebej analizirati tudi njihovo izobrazbeno 

strukturo. Rezultate vsebuje tabela 93 iz katere je razvidno, da je na Kranjsko prihajal 

predvsem visoko izobraženo podjetniško osebje. Morda je bilo to deloma povezano tudi s 

pomanjkanjem kvalificiranega slovenskega tehničnega kadra v kranjski industriji.

Tabela 93: Izobrazbena struktura podjetnikov rojenih izven NS
Število Odstotki

Primarna 2 13,4
Sekundarna 5 33,3
Terciarna 8 53,3
Skupaj 15 100

Sledi pregled razmerja med izobrazbo in industrijsko stroko ter podjetniškim 

položajem. Pri preračunavanju razmerja med omenjenimi variablami sem upošteval 

pomnožitve tako industrijskih strok v katerih so posamezni podjetniki delovali, kot tudi 

podjetniških položajev. Rezultate kvantitativne primerjave med industrijsko stroko in stopnjo 

izobrazbe je mogoče najti v tabeli 94.

Tabela 94: Razmerje med industrijsko stroko in stop njoizobrazbe
Primarna Sekundarna Terciarna
AŠ % AŠ % AŠ %

Kovinska 4 11,8 12 22,6 16 21,6
Gradbena 6 17,6 1 1 20,8 12 16,2
Tekstilna 6 17,6 10 18,9 11 14,9
Kemična 4 11,8 O

J 5,7 6 8,1
Živilska 4 11,8 4 7,5 4 5,4
Papirna 3 8,8 4 7,5 8 10,8
Grafična 3 8,8 4 7,5 5 6,7
Usnjarska 2 5,8 2 3,8 2 2,8
Lesna 1 3 2 3,8 9 12,2
Rudarstvo 1 3 0 0 0 0
Razno 0 0 1 1,9 1 1,3
Skupaj 34 100 53 100 74 100

Razen pri kovinski in lesni industriji nekih izrazitih korelacij med stopnjo izobrazbe in 

industrijsko stroko ni bilo mogoče ugotoviti. Pri obeh omenjenih industrijskih strokah so v 

večji meri delovali podjetniki z višjo izobrazbo. Pri kovinski industriji je potreba po bolje 

izobraženih podjetnikih zaradi nepretrganega tehničnega napredka, ki ga je ta veja 

industrijske proizvodnje v obravnavanem obdobju doživljala, popolnoma razumljiva. Pri 

večinoma ekstenzivni in precej primitivni kranjski lesni industriji je tovrsten trend precej
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manj razumljiv. Velik delež podjetnikov s terciarno izobrazbo je šel v tej stroki na račun 

inženirjev. Kot nadaljnja dejavnika, ki sta pripomogla k visoko izobraženemu podjetniškemu 

profilu lesne industrije, je potrebno navesti še težnjo po vključitvi najmodernejših in največjih 

podjetij te stroke v vzorec ter težavo pri pridobivanju podatkov o izobrazbi velikega števila 

neizstopajočih podjetnikov.

Morda bo večjo stopnjo korelacije mogoče zaznati v razmerju med podjetniškim 

položajem in stopnjo izobrazbe, kije prikazano v tabeli 95.

o izobrazbeTabela 95: Razmerje med položajem v podjetju in stopn
Primarna Sekundarna Terciarna
AŠ % AŠ % AŠ %

Upravni odbornik 7 20,6 28 52,8 39 52,7
Lastnik 13 38,2 11 20,8 16 21,6
Poslovodja 3 8,8 10 18,9 12 16,2
Javni družabnik 11 32,4 4 7,5 7 9,5
Skupaj 34 100 53 100 74 100

Že če oko le bežno ošvrkne tabelo 95 postane jasno, daje obstajalo med položajem v 

podjetju in stopnjo izobrazbe jasno razvidno razmerje. To pride do izraza predvsem pri zelo 

specifičnem vzorcu po katerem so podjetniške položaje zasedali podjetniki s primarno 

izobrazbo. Pri onih s sekundarno in terciarno namreč ni v razdelitvi podjetniških položajev 

skoraj nobenih razlik. Podjetniki z nižjo izobrazbo so dajali prednost predvsem položajema 

lastnika in javnega družabnika, v čemer se delno odraža njihov pionirska vloga pri razvoju 

industrije na Kranjskem. To velja predvsem za javne družbe, medtem ko so posamične firme 

nastajale skozi celotno obravnavano obdobje, kar napeljuje na zaključek, da so obstajali neki 

tipi podjetij (in podjetniških položajev), ki so bili posebno priljubljeni pri določenih 

izobrazbenih tipih podjetnikov. Posamična firma je potemtakem za podjetnike z nižjo 

izobrazbo gotovo predstavljala privlačno izbiro, ali pač ravno obratno: pomanjkanje izbire. 

Morda se slabše izobraženi podjetniki niti niso mogli prebiti v upravne odbore delniških 

družb, na kar kaže njihov, v primerjavi z bolje izobraženimi podjetniki, precej majhen 

relativni delež v vodilnem organu tega sodobnega tipa podjetij.

V poslednjem delu poglavja o izobrazbeni strukturi podjetnikov, se bo pozornost 

osredotočila na podrobnejšo analizo vsake od izobrazbenih stopenj posebej. Najprej bo 

raziskan primarni nivo podjetniške izobrazbe za katerega je bila značilna končana osnovna 

šola. Vendar je bil konec formalne izobrazbene poti bodočega industrialca ponavadi šele 

začetek praktične poklicne izobrazbe v obliki vajeništva pri obrtniku ali trgovcu. Sčasoma je 

to (starodobno) obliko pridobivanja potrebnega znanja za opravljanje obrtniškega ali

164





trgovskega poklica napredujoča institucionalizacija kapitalistične družbe zamenjala z 

različnimi vrstami strokovnega šolstva, a v času v katerem je svojo šolsko pot opravil del 

podjetnikov v vzorcu, so bile stare oblike vajeniškega učenja za obrtni ali trgovski poklic še 

močno prisotne, zato ne preseneča, da mi podatka o vrsti opravljenega vajeništva ni uspelo 

dobiti le za enega podjetnika s primarno izobrazbo. Vrste primarne izobrazbe predstavlja 

tabela 96.

Tabela 96: Pojavne oblike primarne izobrazbe
Število Odstotek

Obrtno vajeništvo 17 65,4
Trgovsko vajeništvo 9 34,6
Skupaj 26'™ 100

Večina podjetnikov s primarno izobrazbo je po končani osnovni šoli začela obrtniško 

vajeništvo. Število trgovskih vajencev je bilo precej manjše. Zakaj so prevladovali obrtniški 

vajenci pojasnjuje tabela P52 posvečena družbenemu poreklu podjetnikov s primarno 

izobrazbo. Večina jih je bila potomcev obrtnikov in kmetov, kar pomeni, da je pri prvih 

opazna jasna težnja po medgeneracijski poklicni reprodukciji, medtem ko so si kmečki sinovi, 

ki so pozneje postali industrialci, najpogosteje najprej izbrali obrtniški poklic.

Sedaj je na vrsti obravnava sekundarnega nivoja podjetniške izobrazbe. Že zgoraj sem 

zapisal, da sem za namen raziskave srednjo izobrazbeno stopnjo razdelil na tri osrednje 

sklope, in sicer na gimnazije, realke in skupino različnih strokovnih šol. In ravno slednje so 

bile, kot je mogoče videti v tabeli 97, za bodoče industrialce najprivlačnejša in daleč 

najpogostejša izbira. Znanje pridobljeno na strokovnih šolah je potemtakem potencialnim 

industrialcem prišlo prav pri bodoči industrijski dejavnosti. Zanimivo je, daje realke končalo 

le majhno število bodočih podjetnikov. Vendar to ne pomeni, da le-ti realk niso obiskovali v 

večjem številu. Vzrok za njihov majhen delež je v tem, da je večina posameznikov, ki so 

obiskovali realko, šolanje nadaljevala na terciarnem nivoju. Podoben prehoden značaj je v 

tabeli 97 mogoče opaziti tudi v zvezi z gimnazijami.

Tabela 97: Pojavne oblike sekundarne izobrazbe
Število Odstotek

Strokovna šola 26 68,4
Gimnazija 7 18,4
Realka 5 13,2
Skupaj 38 100

170 Za enega podjetnika je bilo mogoče izvedeti le to, daje končal osnovno šolo.
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Natančnejša analiza vsakega od treh sklopov srednje izobrazbe je predstavljena v 

tabeli 97a. Podjetniki v vzorcu so se šolali na dveh temeljnih oblikah strokovnih šol, na 

trgovskih in obrtnih, pri čemer so prevladovali dijaki trgovskih strokovnih šol. Vzrok za to 

razliko je verjetno v tem, da se je strokovno šolstvo trgovske smeri na Kranjskem (mišljena je 

seveda Mahrova trgovska šola), razvilo prej kot obrtno, zaradi česar je prišlo do v tabeli 96 

prikazanega pojava, da so se morali bodoči obrtniki svojega poklica naučiti na tradicionalen 

način, preko institucije vajeništva. V tem obenem morda tiči vzrok za nižje število trgovskih 

vajencev med bodočimi podjetniki. Pri gimnazijah in realkah (pri slednjih sicer malo manj 

izrazito) je opazna težnja po obiskovanju višjih razredov. Namen v gimnazije in realke 

vpisanih bodočih podjetnikov (ali njihovih staršev) je bil nadaljnji študij na univerzitetnem ali 

višješolskem nivoju.

Tabela 97a: Pojavne oblike sekundarne izobrazbe 2
Število Odstotek

Strokovna šola

Trgovska 17 65,4
Obrtna 9 34,6
Skupaj 26 100

Gimnazija

Višja 5 71,4
Nižja 2 28,6
Skupaj 7 100

Realka

Višja 3 60
Nižja 2 40
Skupaj 5 100

Tabele od P53 do P56 vsebujejo podatke o družbenem poreklu podjetnikov, ki so bili 

deležni sekundarne izobrazbe. Analizo teh rezultatov je mogoče malce poživiti s pomočjo 

zanimive primerjalne analize. Obstajajo namreč uradni statistični podatki o družbenem 

poreklu dijakov različnih srednjih šol v Dravski banovini zbrani konec tridesetih let.171 

Družbeno poreklo gimnazijcev/bodočih podjetnikov v vzorcu je bilo močno razpršeno in 

raznoliko (glej tabelo P53), tako da v primeru industrialcev ni mogoče govoriti o izstopanju 

kakšnih določenih poklicnih kategorij ali, če le-te prevedem v družbeno strukturo, o 

preferenci potomcev višjih slojev za obiskovanje gimnazij. Drugačne podatke prinaša uradna 

statistika, ki je izračunala, da so osrednjo kategorijo družbenega porekla med gimnazijci 

predstavljali uradniki (kar 48,3 odstotka).172 Deleži otrok iz družin, ki so pripadale 

pridobitnim in kmečkim krogom, so bili nasprotno precej majhni. Gospodarski krogi torej

171 Statistični pregled šolstva in prosvete v Dravski banovini za šolsko leto 1939/40, Ljubljana 1941.
172 Prav tam, str. 52.
I7j Prav tam, str. 52. Tako je bilo npr. gimnazijcev iz kmečkih družin 13,7 odstotka, iz družin obrtnikov in 
industrialcev 9,6 odstotka in iz trgovskih družin 6,6 odstotka.
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gimnazij niso kaj prida cenili, kar pojasnjuje razpršenost in raznolikost poklicnih kategorij v 

tabeli P53. Obenem je bralca zopet potrebno opozoriti, da gre v predstavljenih rezultatih le za 

primere, kjer je predstavljala gimnazija dokončno in ne zgolj prehodno stopnjo v izobrazbeni 

karieri. Morda je specifično družbeno strukturo tabele P53 delno pogojevala okoliščina, daje 

šlo za dijake, katerih starši niso bili dovolj premožni, da bi jim omogočili nadaljnje šolanje na 

univerzi. Sliko o družbenem poreklu gimnazijcev bodo zato dopolnili in razjasnili pozneje 

predstavljeni podatki o družbenem poreklu študentov na univerzitetni ravni. Za razliko od 

gimnazijcev, je mogoče pri dijakih realk opaziti veliko izrazitejšo koncentracijo določenih 

poklicnih kategorij, saj so kar 80 odstotkov učencev predstavljali potomci obrtnikov. 

Preostalih 20 odstotkov je pripadlo otrokom industrialcev (glej tabelo P54). Za razliko od 

gimnazij, so bile realke torej za predstavnike meščanstva po premoženju precej privlačne. 

Zanimivo, da so konec tridesetih let 41,6 in 48,1 odstotka dijakov v strokovnih šolah trgovske 

ter tehnične smeri predstavljali otroci iz družin uradnikov, torej skoraj enak, in v primeru 

tehničnih strokovnih šol celo višji, delež kot pri gimnazijah.174 Mogoče se je družbena 

struktura dijakov od časa, ko so tovrstne šole obiskovali podjetniki v vzorcu, spremenila, ali 

pa niso otroci uradništva nikoli v tolikšni meri postajali industrialci kot otroci trgovcev in 

obrtnikov. K visokemu deležu obrtniških sinov v vzorcu je verjetno pripomogla tudi 

okoliščina, da je šlo za otroke iz družin, ki niso imele gmotnih sredstev, da bi po končani 

realki svoje otroke poslale na višje šole (ali tega pač niso hotele). Tudi na strokovnih šolah je 

bila prisotna številčna premoč otrok iz obrtniških in trgovskih družin. Deleža potomcev 

obrtnikov in trgovcev sta bila skoraj enaka, čeprav so prednjačili sinovi obrtnikov (glej tabelo 

P55). Z oblikovanjem tabele P56 sem skušal prikazati družbeno poreklo podjetnikov glede na 

trgovsko ali obrtno smer v strokovnem šolstvu. Rezultati so pri obrtnikih in trgovcih pokazali 

na visoko stopnjo medgeneracijske poklicne reprodukcije. Podoben vzorec je mogoče 

zaslediti tudi v uradni statistiki nastali konec tridesetih let 20. stoletja: potomci trgovcev so v 

nekoliko večjem številu obiskovali strokovne šole trgovske smeri, medtem ko so bili v 

strokovnih srednjih šolah tehnične usmeritve precej maloštevilni.175

Na koncu preostane še natančnejša analiza terciarnega izobrazbenega nivoja. Na srečo 

mije uspelo za vse podjetnike, ki so študirali, pridobiti podatke o tem kaj so študirali, oziroma 

katere vrste visokih ali višjih šol so obiskovali. Rezultate v tabeli 98 sem razdelil po 

kategorijah študija, ki so ga obravnavani podjetniki končali. Postopek je pripeljal do 

oblikovanja osmih kategorij visoke oziroma višje izobrazbe, čeprav so bile le tri kategorije

174 Prav tam, str. 81.
175 Prav tam, str. 81.
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pomembnejše, medtem ko so bile druge bolj obrobnega značaja. Na sploh so se študijski 

trendi pri bodočih industrialcih v grobem ujemali s splošnimi tendencami izbire študija 

slovenske mladine (od začetka 20. stoletja naprej je rasla priljubljenost prava in tehnike;176 177 od 

druge polovice 19. stoletja do leta 1918 so se kranjski študentje najraje vpisovali na pravno, 

fdozofsko, medicinsko, najmanj pa na teološko fakulteto dunajske univerze ).

Tabela 98: Pojavne oblike terciarne izobrazbe
Vrsta terciarne izobrazbe Število Odstotek
Pravna 23 41,1
Tehnična178 23 41,1
Trgovska179 5 8,8
Filozofska 1 1,8
Teološka 1 1,8
Ekonomska 1 1,8
Naravoslovna180 1 1,8
Veterinarska 1 1,8
Skupaj 56 100

Kljub precej pisani paleti študijskih smeri, ki so sijih izbrali in tudi doštudirali bodoči 

podjetniki v vzorcu, je mogoče zatrditi, da so bile relevantne le tri, ali še bolje rečeno, le prvi 

dve, pravna181 in tehnična. Obe se zelo ujemata s profdom potencialnega bodočega 

industrialca. Za študente prava in tehničnih ved je potemtakem v obravnavanem obdobju 

veljala naj večja verjetnost, da se bodo enkrat v teku svoje kariere udejstvovali v industriji. 

Podjetnik s pravniškim znanjem je prišel prav vsaki firmi na skoraj vseh področjih njenega 

delovanja: v stiku z vsemi segmenti zunanjega sveta (lokalno oblastjo, različnimi državnimi 

organi itd.), v urejanju internih odnosov zaposlenih in med zaposlenimi v podjetju, ter v 

odnosu podjetja z raznimi drugimi gospodarskimi subjekti (industrijskimi podjetji, dobavitelji 

in distributerji). To so bili nekateri od vzrokov, da so imela številna večja podjetja, zlasti 

delniške družbe, med svojim vodilnim osebjem skoraj praviloma pravnike. Če so bili slednji 

zadolženi in usposobljeni za navigacijo po zapleteni mreži vedno bolj formaliziranih

176 Vodopivec, Razvoj šolstva, str. 60.
177 Cindrič, Struktura študentov, str. 79. Zanimivo je, daje bilo mogoče podoben trend zaznati že v predmarčni 
dobi: »(...) seje v tem obdobju največ študentov s Kranjske odločalo za pravno fakulteto - okoli 60 odstotkov, 
sledila je medicinska s slabimi 20 odstotki, na tretjem mestu je bila filozofska fakulteta s slabimi devetimi 
odstotki, na zadnjem mestu pa je pristala teološka fakulteta z dvema odstotkoma.« Alojz Cindrič, Študenti s 
Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848, Ljubljana 2010, str. 67.
178 Tu gre za posameznike, ki so končali višjo tehnično šolo in so s tem prejeli naziv inženir.
179 Šlo je za posameznike, ki so končali višje trgovske šole na terciarnem nivoju.
180 Šlo je za posameznike, ki so končali katero od naravoslovnih smeri študija (v konkretnem primeru je bila to 
kemija) v okviru filozofske fakultete.
181 V zvezi s študijem prava sta njegovo priljubljenost med gospodarskim meščanstvom poudarila tudi 
Bruckmüller in Steki, ki sta ocenila, da sta pravo študirali dve tretjini potomcev tega dela družbe. Bruckmüller, 
Steki, Zur Geschichte, str. 169.
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družbenih odnosov, je bila prva skrb podjetnikov-inženirjev predvsem tehnična plat 

produkcijskega procesa. A, ker je pri inženirjih v vzorcu večkrat šlo za lastnike posamičnih 

firm, so morali svoje poznavanje tehnične plati industrijske produkcije kombinirati tudi s 

trgovsko stranjo podjetniške dejavnosti. In ravno to plat naj bi, vsaj akademsko, do obisti 

poznali podjetniki s končanimi višjimi trgovskimi šolami, najpogosteje trgovskimi 

akademijami. Zanimivo je, daje bilo v kranjski industriji dejavnih precej več podjetnikov z 

višjo tehnično kot z višjo trgovsko izobrazbo. Vzrok za ta pojav leži v okoliščini, da trgovske 

družine kot kaže niso pripisovale pretirane pomembnosti najvišji možni stopnji trgovske 

izobrazbe, na kar zelo lepo kažejo številke zbrane v tabeli P58, ki išče povezave med 

družbenim poreklom in tremi najpomembnejšimi študijskimi smermi. Presenetljiv je rezultat, 

da niti en trgovčev sin, ki je pozneje postal industrialec, ni študiral na višji trgovski šoli, 

temveč raje pravo ali, še pogosteje, tehniko. Glede družbenega porekla študentov-poznejših 

podjetnikov, predstavljenega v tabeli P57, je mogoče zapisati, da se od shem poklicnih 

porekel podjetnikov s primarno in sekundarno izobrazbo razlikuje po večjem številu poklicnih 

kategorij, ki bi se jih dalo uvrstiti v višje družbene razrede. Družbeno poreklo je torej igralo 

vlogo pri tem kdo je lahko študiral. Sicer pa je bil študij prava najpriljubljenejši pri otrocih 

uradnikov, pravnikov in trgovcev. Višje tehnične izobrazbe so bili deležni bodoči podjetniki 

iz družin obrtnikov, trgovcev in industrialcev (od zadnjih presenetljivo v najmanjšem 

relativnem številu). Pridobitni gospodarski krogi so torej dajali prednost tehnični izobrazbi. 

Precej velik delež sinov industrialcev je končal študij na višjih trgovskih šolah. V družinah 

industrialcev so potemtakem poznali pomembnost tako dobrega tehničnega, kot tudi 

trgovskega znanja.

2.2 Analiza spremenljivk opredeljujočih posameznike po začetku 

podjetniškega delovanja v industriji

2.2.1 Javno delovanje podjetnikov

Prejšnja poglavja so bila posvečena dvema vrstama družbene mobilnosti industrijskih 

podjetnikov, in sicer horizontalni ter vertikalni. Pričujoče poglavje in dve, ki mu sledita, pa 

uvajajo določen odmik od tovrstne tematike in pomenijo pričetek posvečanja družbenemu 

položaju in družbeni integriranosti industrialcev. Če je bila pozornost prej usmerjena 

predvsem na različne spremenljivke, ki so zaznamovale posameznike v času preden so postali
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industrialci in so bile potemtakem osredotočene na proces njihovega formiranja, se naslednja 

poglavja ukvarjajo s tem kaj so te posamezniki počeli, ko so enkrat že postali industrialci. 

Pozornost bo tako veljala njihovi javni dejavnosti, družinskim strategijam ter različnim 

državnim odlikovanjem, ki so jih prejeli. Žarometi zgodovinopisnega raziskovanja se bodo 

torej v nadaljevanju usmerili na industrialce kot igralce na odru meščanske družbe 19. in prve 

polovice 20. stoletja. Najprej bo govora o njihovem javnem delovanju.

Kljub v naprej izdelani sistematiki obdelave zbranih podatkov, so bili vseeno slednji 

tisti, ki so narekovali dokončno podobo pričujočega poglavja. Izhajajoč torej iz zbranega 

gradiva, sem javno delovanje podjetnikov razvrstil v tri večje skupine: v prvo, najštevilčnejšo, 

skupino je spadala strokovno-interesna, v drugo politična in v tretjo splošna javna dejavnost 

podjetnikov. Vsaka od njih vsebuje široko paleto različnih tipov aktivnosti. A, o tem več 

pozneje, najprej pa k predstavitvi strokovno-interesne javne dejavnosti podjetnikov v vzorcu.

2.2.1.1 Strokovno-interesna javna dejavnost podjetnikov

Ne preseneča, daje bilo mogoče med podjetniki v vzorcu največje zanimanje ugotoviti 

ravno za skupek dejavnosti, ki sem jih združil pod enotnim pojmom strokovno-interesnega 

javnega delovanja. Te dejavnosti so se namreč v najneposrednejši obliki dotikale njihovega 

vsakdanjega pridobitnega delovanja, zato so bile gospodarskemu življenju posvečene 

organizacije tiste, ki so industrialcem najbolj odgovarjale pri posredovanju med njihovimi 

potrebami in željami ter preostalo družbo oziroma državo. Ugotoviti je bilo mogoče, daje bilo 

od 194 podjetnikov 60, torej 30,9 odstotka, dejavnih v različnih vrstah strokovno-interesnih 

organizacij. Pri tem je potrebno opozoriti na to, daje pri nekaterih organizacijah, ki so imele 

namen zajemati vse predstavnike gospodarstva, torej tudi vse industrialce, pod pojmom 

delovanje mišljeno predvsem udejstvovanje v vrhovnih telesih teh organizacij. Izbrani 

industrialci predstavljajo torej neke vrste vodje kranjske, in pozneje (v času prve Jugoslavije) 

celotne slovenske, industrije, saj so delovali v razmerju do države in tudi širše javnosti kot 

nosilci njenih interesov. Vrste strokovno-interesnih dejavnosti katere je bilo v zbranem 

gradivu najti, so bile številne in precej raznolike. Tabela 99 prikazuje to raznolikost 

strokovno-interesnega javnega delovanja industrialcev.
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Tabela 99: Pojavne oblike strokovno-interesnega delovanja industrialcev
Tip dejavnosti Število Odstotek

Članstvo v strokovnih društvih 30 24,6
Delovanje v interesnih združenjih 26 21,4
Delovanje v organizacijah industrialcev 15 12,3
Delovanje pri Ljubljanski borzi ali Ljubljanskem velesejmu 13 10,6
Delovanje v zadružnih organizacijah 13 10,6
Ukvarjanje s strokovno publicistiko 10 8,2
Zavzemanje za napredek strokovnega šolstva 10 8,2
Delavsko-zaščitna 2 1,6
Izumiteljska 2 1,6
Sodnik-laik pri Ljubljanskem trgovinskem sodišču 1 0,9
Skupaj 122 100

Ugotoviti je bilo mogoče 122 primerov udejstvovanja v strokovno-interesnih 

dejavnostih. Tak rezultat je seveda možen le z upoštevanjem pomnožitev dejavnosti 

posameznikov. Potemtakem sta na enega podjetnika prišli približno dve strokovno-interesni 

dejavnosti. Pri industrialcih, ki so bili javno dejavni na tem področju, je bilo opaziti precejšnjo 

stopnjo raznolikosti in širine delovanja. Vendar je to le povprečna slika. Med podjetniki so 

bili namreč taki, ki so za časa svojega življenja opravljali izredno veliko število funkcij v 

različnih dejavnostih na strokovno-interesnem področju. Za nekatere posameznike je bilo 

tovrstno delovanje verjetno pomembno za družbeni prestiž, pri čemer je veliko vlogo igrala 

tudi iskrena želja po izboljšanju splošnih gospodarskih razmer. Z javnim delovanjem so se 

izpostavljali zlasti največji in najpomembnejši industrialci, zaznati pa je mogoče tudi že 

zametke poklicnih borcev za interese gospodarstva, pri katerih je bilo celo sodelovanje v 

vrhovnih telesih industrijskih podjetij le posledica izpostavljenosti in uveljavljenosti v 

interesno-strokovnih organizacijah.182 Pri večini drugih podjetnikov je bila pot v strokovno- 

interesne organizacije ravno obratna, saj so vanje vstopili že kot uveljavljeni 

gospodarstveniki.

Pri rezultatih v tabeli 99 je zanimivo zlasti dejstvo, da so industrialci v naj večjem 

številu sodelovali v strokovnih društvih, ki so bila skoraj izključno obrtnega in predvsem 

trgovskega značaja. Del pojasnila zakaj je bilo temu tako prinaša tabela P59 iz katere je 

razvidno, da so med podjetniki v vzorcu največji del članov strokovnih društev predstavljali 

oni s trgovskim in obrtniškim poklicnim poreklom. Trgovci, ki so v vzorcu predstavljali 

najštevilčnejšo skupino poklicnega porekla podjetnikov (glej tabelo 72), kljub udejstvovanju v 

industriji pogosto niso opustili trgovske dejavnosti. Še več, slednja je velikokrat še naprej 

predstavljala osrednje področje njihovega delovanja. Zato ne preseneča, da so si javno

182 Najizrazitejši primer tovrstnega podjetnika je predstavljal Fran Windischer, ki se je uveljavil predvsem z 
delom v Trgovski in obrtni zbornici za Kranjsko. SBL, knjiga 14, Ljubljana 1986, str. 699.
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prizadevali za strokovno izpopolnjevanje in napredek trgovske stroke. Podjetniki z obrtniškim 

poklicnim poreklom se sicer od takrat, ko so prešli na industrijski, niso več vračali na obrtni 

način proizvodnje, so pa zato obrtništvu iz katerega so izšli ostajali zvesti na simbolni ravni z 

zavzemanjem za njegovo uspešno prilagoditev kapitalističnim razmeram. Ker sem iz 

kategorije strokovnih društev izključil združenja industrialcev, je mogoče na podlagi tabele 99 

še jasneje razbrati močno navezanost na trgovsko in obrtno dejavnost iz katere je izšla večina 

kranjskih industrijskih podjetnikov v vzorcu. Po številčnosti je bilo na drugem mestu 

delovanje v različnih interesnih združenjih. Kot je razvidno iz tabele 100, je šlo zlasti za 

delovanje v različnih vrstah zborničnih organizacij in, bolj obrobno, v dveh oblikah združenj 

(konzorciju in sindikatu) z izrazito gospodarsko-interesnim obeležjem. Prvo mesto je 

zavzemala Zbornica za TOI v Ljubljani (kategorija zajema tudi njeno predhodnico Trgovsko 

in obrtno zbornico v Ljubljani).

Tabela 100: Vrste delovanja v interesnih združenjih
Tip dejavnosti Število Odstotek

Delovanje v Zbornici za TOI 20 77
Delovanje v drugih oblikah zbornic ' 3 11,5
Delovanje v konzorciju* 184 185 2 7,7
Delovanje v sindikatu184 1 3,8
Skupaj 26 100

Pregled poklicnega porekla podjetnikov prikazanega v tabeli P59 poda sliko o precej 

podobni sestavi članov strokovnih in interesnih organizacij, s to razliko, da je bilo v slednjih 

udeležen večji relativni delež obrtnikov ter naslednikov in pravnikov. Ti dve poklicni 

kategoriji si delita tretje mesto. Zgoraj sem omenil, daje pri industrialcih v vzorcu, ki so se 

udejstvovali v nekaterih strokovno-interesnih združenjih, katerih cilj je bil združitev vseh 

gospodarskih krogov nekega področja, šlo za udeležbo v samem organizacijskem jedru 

tovrstnih institucij. Zbornice namreč niso bile prostovoljne organizacije gospodarskih krogov, 

ampak »prisilne korporacije«.186 Povedano nameravam v naslednjih odstavkih ilustrirati z 

podrobnejšo predstavitvijo delovanja gospodarskih zbornic.

Najprej bi se rad na kratko pomudil pri samem fenomenu zbornic. V literaturi je 

mogoče najti razmeroma obsežne in za namene pričujoče disertacije popolnoma zadovoljive

l8j Dva od podjetnikov v vzorcu sta delovala v Odvetniški, dva pa v Inženirski zbornici.
184 Konzorcij: začasno združenje dveh ali več industrialcev, podjetij, bank zaradi uspešnejšega (finančnega) 
poslovanja. SSKJ, knjiga 2, Ljubljana 1975, str. 423.
185 Sindikat: združenje podjetij, organizacij zaradi uspešnejšega nastopanja na trgu. SSKJ, knjiga 4, Ljubljana 
1985, str. 667.
186 Bruckmüller, Sozialgeschichte Österreichs, str. 412.
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predstavitve nastanka, namena in vloge zbornic.187 Jedrnata opredelitev zbornic se glasi 

takole: »Trgovske in obrtniške zbornice so zakonite zastopnice koristi industrije, trgovine in 

obrti. Poverjena so jim posebna uradna opravila. Varovati jim je komercialne, obrtne in 

prometne interese iniciativno in na uradni poziv.«188 Podrobneje je o pojavu in značilnostih 

gospodarskih zbornic mogoče brati v avstrijskem slovarju državnih ved: »Ker naj bi bila 

moderna država, ki jo upravlja uradništvo, pravična do vseh državljanov, in naj ne bi dajala 

prednost nobenemu stanu ali poklicni skupini, potrebuje njena vlada strokovnih nasvetov iz 

krogov interesentov, ki morajo imeti možnost izražanja svojih specifičnih želja. To velja 

zaradi njune pomembnosti za uspešnost in moč države zlasti za trgovino in obrt, katerih 

razmer uradniki ne morejo presojati sami. Od teh poklicnih krogov potemtakem vlada 

pričakuje: 1. mnenja in ekspertize o ukrepih in odločitvah, ki jih namerava sprejeti, 2. 

predloge temelječe na obstoječih potrebah in željah, 3. poročila o rezultatih njenih ukrepov,

4. podatke o dejanskih razmerah na posameznih področjih ali pridobitnih panogah, ki bi lahko 

dali povod za državne akcije. Te naloge lahko izpolnjuje le telo sestavljeno in vodeno od 

pripadnikov krogov trgovcev in obrtnikov. Tozadevni organi morajo zato imeti naslednje 

značilnosti: 1. sestavljeni morajo biti iz predstavnikov trgovine, industrije in obrti celotnega 

cesarstva, oziroma iz področij, ki ga sestavljajo; 2. v vsakem od teh področij morajo pri 

volitvah svojih predstavnikov sodelovati vsi trgovci in obrtniki (torej tako mali trgovci in 

obrtniki, kot tudi industrialci in veletrgovci); 3. specifične gospodarske značilnosti območja se 

morajo odražati v značilnostih zastopstva (za posamezne izstopajoče gospodarske veje in 

glavne skupine - torej za veletrgovino, industrijo, rudarstvo, malo trgovino, malo obrt - je 

potrebno oblikovati posebna volilna telesa); (...). Tovrstna svetovalna telesa predstavljajo v 

Avstriji trgovske in obrtne zbornice, ki so jim zaupane tudi številne administrativne 

naloge.«189

Zbornice so torej nastale kot kombinacija dveh značilnih novoveških pojavov: večanja 

vpliva države kot institucije in zmanjševanja vloge cehov kot regulatorjev gospodarskega 

življenja. Viktor Murnik je leta 1920 podal tole strnjeno zgodovino gospodarskih zbornic: 

»Misel osnove trgovskih zbornic je nastala na Francoskem. Tam se je najprvo začelo

187 Pri predstavitvi se bom oprl zlasti na dve deli in sicer: Österreichisches Staatswörterbuch (dalje ÖS), knjiga 2, 
Dunaj 1906, str. 687-690, geslo Handels- und Gewerbekammem. Podatke iz tega spisa večinoma povzema 
Viktor Murnik v članku O organizaciji in delokrogu trgovskih in obrtniških zbornic. V: Narodnogospodarski 
vestnik, št. 20 in 21, letnik 17, 15. 11. 1920, str. 171-173 (dalje Murnik, O organizaciji). Pomemben vir za 
zgodovino zbornice v Ljubljani je tudi spis, ki ga je Ivan Mohorič napisal kot historiat fonda Zbornice za 
trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani in se nahaja v Arhivu republike Slovenije.
188 Fran Windischer, Naša trgovina in obrt ter trgovske in obrtniške zbornice. V: Narodnogospodarski vestnik, št. 
8, letnik 16, 1.8. 1919, str. 66 (dalje Windischer, Naša trgovina in obrt).
189 ÖS, str. 687.
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pojavljati krepkejše poseganje države v gospodarsko življenje. Naravna posledica temu je bila 

potreba vsestranske in dobre informacije države in njenih organov, na drugi strani pa težnja 

udeleženih krogov, da se to poseganje in državno podpiranje gospodarskega razvoja ne vrši, 

ne da bi se za mnenje ali nasvet vprašali udeleženci sami in se mogli izjaviti o nameravanih 

ukrenitvah, ker bi se sicer utegnilo zgoditi, da bi kakšna taka ukrenitev, četudi dobro mišljena, 

bila brezpomembna ali imela morda celo škodljive posledice. In tako je živa želja interesentov 

in pa živa potreba državne uprave same rodila institucijo zbornic. Prva se je ustanovila v 

Marseillu leta 1650 na podlagi komisije trgovcev, ki jo je za trgovske zadeve ustanovil mestni 

svet že leta 1599. Po njenem zgledu so se izza leta 1770 ustanovile zbornice tudi v drugih 

važnih trgovskih mestih Francije.«190

V Habsburški monarhiji je moralo, preden seje v prvi polovici 19. stoletja oblikovala 

ideja o vpeljavi gospodarskih zbornic, v času razsvetljenega absolutizma najprej priti do 

reform v smeri sodobne vseprisotne države ter do prodiranja kapitalističnega gospodarstva in 

nastajanja meščanske družbe. Prelomnico je predstavljalo leto 1848: »Že v predmarčni dobi 

so zahtevali gospodarski krogi ustanovitev trgovskih komor kot javnopravnih interesnih 

zastopstev gospodarstva, pri čemer so za vzor veljale tovrstne ustanove na italijanskem 

območju cesarstva191 in v Franciji. Odločneje so bile te zahteve izražene marca 1848. 

Posledično je vlada oktobra istega leta izdala provizorične odločbe o ustanovitvi trgovskih 

komor, ki jim je decembra sledil še odgovarjajoči zakon. Organizacija trgovskih komor je 

torej očiten in neposreden uspeh velikomeščanskih sil v revolucionarnem letu. Za razliko od 

obrtnih združenj so bile komore uradna interesna zastopstva sestavljena iz 21 članov voljenih 

iz vrst večjih industrialcev in trgovcev.«192 193 Vendar je bila komora do leta 1850, ko je bila 

mreža teh organizacij razširjena na celotno monarhijo, omejena le na Dunaj. Trgovska m 

obrtna zbornica za Kranjsko je bila ustanovljena leta 1850, a so priprave na ustanovitev 

potekale že prej: »Zbornica je bila osnovana na podlagi začasnega zakona z dne 26. marca 

1850 (...) ter seje konstituirala 12. januarja 1851. Zakon iz leta 1850 ni odrejal konkretno kje 

naj bodo sedeži zbornic, niti koliko zbornic naj se osnuje v poedinih kronovinah. Pa že pred 

tem zakonom je bila izdana nesankcionirana uredba o zbornicah z dne 15. decembra 1848, 

drž. zakonik št. 27/49, na podlagi katere je c. kr. ilirska gubernija začela s predpripravami za 

osnovanje zbornic. Predvsem seje preko kresij (...) razpisala anketa, kje naj bi se zbornice

190 Murnik, O organizaciji, str. 171.
191 V Lombardiji in Benečiji so bile komore uvedene že za časa Napoleona leta 1811 in so se obdržale tudi še v 
času, koje to področje zopet postalo del Habsburške monarhije. ÖS, str. 687.
192 Bruckmüller. Sozialgeschichte Österreichs, str. 412.
193 ÖS, str. 687.
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osnovale in s kakšnim okolišem. (...) Pripravljalni odbor za osnovanje zbornice, ki je bil 

sestavljen iz ljubljanskih trgovcev in podjetnikov, je vodil pripravo za osnovanje zbornice 

nekako od septembra 1850 dalje.«194 195

Čas, ko so v zbornici delovali v vzorec zajeti podjetniki, zajema obsežno, skoraj 

stoletno obdobje od njene vzpostavitve do začetka druge svetovne vojne. V tem času je 

delovanje zbornice urejalo več zakonskih predpisov od katerih je bil najpomembnejši zakon iz 

leta 1868, ki je na Slovenskem veljal vse do sredine dvajsetih oziroma začetka tridesetih let. 

»Po tem zakonu so trgovske in obrtniške zbornice javnopravne in obvezne naprave, obvezne v 

tem smislu, da mora zanje prispevati vsak trgovec, industrijalec in obrtnik, ki plačuje določeni 

znesek pridobninskega davka. Na drugi strani pa ti trgovci, industrialci in obrtniki prosto 

volijo korporacije ter se njih stroški pokrivajo iz lastnih dohodkov in prispevkov volilcev. 

Zbornice so potemtakem glede svoje sestave in glede svojih financ samostojne in neodvisne. 

Vladna pravica nadzorstva se omejuje na pravico potrditve predsednika in podpredsednika ter 

na kontrolo vsakoletnega proračuna in računskega zaključka. Zbornico sestavljajo izvoljeni 

zbornični člani, ki volijo izmed sebe vsako leto predsednika, podpredsednika in provizomega 

predsednika.«193 In ravno med te izvoljene zbornične člane so spadali podjetniki v vzorcu. 

Nekateri od njih so bili tudi predsedniki ali podpredsedniki zbornice. Zakon iz leta 1868 je za 

Kranjsko predvidel naslednji volilni red: »Zbornica v Ljubljani obstoji (...) iz 24 pravih 

članov, ki so razdeljeni na dva odseka in sicer na trgovinski odsek z 10 člani in na obrtni 

odsek, h kateremu pripadajo tudi rudarstvene zadeve, s 14 člani.« Volilci so bili razdeljeni na 

skupine glede na višino pridobninskega davka, ki so ga plačevali: »Trgovinski odsek ima tri 

volilne kategorije: prva obstoji iz trgovcev, ki plačujejo najmanj po 350 K (kron - op. a.) 

pridobnine na leto in voli dva člana v zbornico; druga obsega trgovce s 30 do 350 K 

pridobnine in voli štiri člane; tretja obsega ostale trgovce, ki plačujejo najmanj po pet K 

pridobnine in voli štiri člane. Obrtni odsek ima štiri volilne kategorije: prva obstoja iz 

obrtnikov (z njimi razume zakon tudi industrialce) z najmanj 450 K pridobnine in voli dva 

člana; druga: 30 do 450 K pridobnine in voli 5 članov; tretja pet do 30 K pridobnine in voli 

pet članov; četrta obsega rudniške podjetnike, ki od rudarjenja plačujejo vsako leto vsaj 5 K 

pridobnine in voli dva člana.«196 Po prvi svetovni vojni seje pristojnost zbornice razširila na 

celotno slovensko ozemlje v jugoslovanski državi. Zato je predvsem zaradi štajerskih

194 ARS, AS 448, Ivan Mohorič, Informativni podatki o arhivu Zbornice za trgovino, obrt in industrijo v 
Ljubljani, 1948 (dalje Mohorič, Informativni podatki).
195 Murnik, O organizaciji, str. 171.
196 Prav tam, str. 171.
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gospodarstvenikov Narodna vlada že leta 1919 odredila povečanje števila zborničnih članov 

na 48.

Industrialci v prvotni sestavi zbornic torej niso bili upoštevani kot samostojen del 

pridobitnega prebivalstva. To se je spremenilo v letu 1927, ko je bila izdana Uredba o 

reorganizaciji in volilnem redu zbornice za trgovino, obrt in industrijo.197 Novo veljavo, ki so 

jo pridobili industrialci, je nakazovalo že preimenovanje iz Trgovske in obrtne zbornice v 

Ljubljani, v Zbornico za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani (ali na kratko Zbornico za 

TOI). Drugo pomembno spremembo je predstavljala ustanovitev novega, tretjega, 

industrijskega odseka,198 ki seje pridružil tradicionalnima trgovskemu in obrtnemu odseku. 

Uredba je sledila smernicam Narodne vlade, saj je vsak od odsekov štel 16 članov, kar 

pomeni, daje zbornico sestavljalo skupaj 48 članov. Volitve so potekale ločeno po odsekih. 

Volilni kandidati so bili, enako kot prej, po odsekih razporejeni v skupine glede na višino 

pridobitnega davka, ki so ga plačevali. Med vsemi tremi odseki, so industrialci plačevali 

največ pridobnine. Razporeditev volilnih kandidatov v industrijskem odseku glede na višino 

plačane pridobnine je bila takšna: »L šest kandidatov in šest namestnikov izmed volilcev, ki 

plačujejo do 500 dinarjev, 2. pet kandidatov in pet namestnikov izmed volilcev, ki plačujejo 

500 do 8000 dinarjev, 3. pet kandidatov in pet namestnikov izmed volilcev, ki plačujejo 8000 

ali več dinarjev pridobnine na leto.«199 200

Leta 1928 je izšel tiskani Poslovnik Zbornice za trgovino, obrt in industrijo v 

Ljubljani, ki je razširil prejšnjo sestavo zborničnih organov. Slednji so bili: predsednik, 

predsedstvo, trije odseki, plenum zbornice in odbori/00 Število »pravih članov« je bilo še 

naprej 48, njihove dolžnosti pa so bile: »Zbornični pravi člani morajo prisostvovati sejam, 

izdelovati poročila, ki se jim dodele, ter sprejemati izvolitve v odbore, dolžni so oddajati svoje 

mišljenje v zborničnih poslih na povabilo predsednika ter načelnikov odseka ali odbora. 

Odsotnost mu opravičijo samo nujni posli ali bolezen.«201 Od ustanovitve zbornice v letu 

1851, do leta 1941, ko se zaključi obdobje, ki ga ta raziskava obravnava, se delo članov nikoli 

ni plačevalo. Vračali so se le morebitni potni stroški, ki jo je slednjim povzročila zbornična

197 Uredba o reorganizaciji in volilnem redu zbornice za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, Ljubljana 1927.
198 Pravila so določala, da so v industrijski odsek spadala: »a) podjetja produktivnih obrtov, ki so sodno 
registrirana in imajo obenem značaj industrijskega obrta; b) podjetja, ki so sodno registrirana in ki se bavijo z 
obdelovanjem ali predelovanjem premičnih stvari za druge, kakor apreturni zavodi, tvornice za tiskanje 
tekstilnega in podobnega blaga, tiskarne, če ni obseg njih obrata obrten; c) gradbena podjetja, ki so sodno 
registrirana; d) rudniška podjetja in topilnice (plavži). Če je v primeru od a) do c) značaj podjetja dvomljiv, je 
odločilno to, ali zaposluje podjetje najmanj 20 delavcev.« Prav tam, str. 6.
199 Prav tam, str. 10 in 18.
200 Poslovnik Zbornice za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, Ljubljana 1928, str. 4.
201 Prav tam, str. 8.
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dejavnost. V kontekstu raziskovanja javnega delovanja industrialcev je naj zanimivejši del 

Poslovnika tisti, ki določa delokrog industrijskega odseka, v katerega so spadale tele zadeve: 

»tovarniška produkcija in tehnika, rudarstvo, plavži, industrijske koncesije, rudarske 

koncesije, karteli, zaščita industrijske svojine, industrijski kredit, industrijska socialna 

zakonodaja, zaščita industrije, javne dobave, industrijske davčne in pristojbinske stvari, 

industrijsko šolstvo, štrajki, izprtja, carinske tarife, carinske olajšave, trgovinske pogodbe, 

prometna vprašanja, valorizacija industrijskih podjetij, industrijske obveznice, industrijske 

korporacije in društva, pospeševanje tehničnega napredka in električne naprave.«' Področje 

delovanje zbornice je bilo torej izredno široko in se je dotikalo vseh aspektov industrijske 

produkcije. V nadaljevanju bom, sicer le na kratko in bežno, skušal prikazati razpon 

konkretnega delovanja industrijskega odseka zbornice.

Po zgornjem pregledu zgodovine in organizacije gospodarskih zbornic je sedaj napočil 

čas, da se posvetim njihovemu delovanju. Österreichisches Staatswörterbuch kot naloge in 

kompetence zbornic navaja, opirajoč se predvsem na zakon iz leta 1868, tale širok razpon 

dejavnosti: »1. Na splošno (...) morajo trgovske in obrtne zbornice obravnavati vse želje in 

predloge o vseh trgovskih in obrtnih zadevah, obveščati oblasti o svojem razumevanju potreb 

trgovine in obrti, o stanju prometnih sredstev, tako na poziv ministrstev ali deželnih oblasti, 

kot tudi iz lastne iniciative. Podati morajo svoje mnenje o zakonskih predlogih dotikajočih se 

trgovskih ali obrtnih interesov, preden jih vlada predloži zastopniškim telesom v ustavno 

presojo, o ustanavljanju ali reorganizaciji javnih ustanov za pospeševanje trgovine in obrti. Na 

vladni poziv morajo komore med seboj voditi skupna posvetovanja. 2. Konkretno imajo 

nalogo voditi sezname volilcev (volilne registre), zbirati dokumente o protokoliranih firmah 

in vseh drugih trgovskih, obrtnih in prometnih podjetjih na svojem področju in podatke 

potrebne za vodenje trgovske in obrtne statistike. Dodeljena jim je funkcija uradov za 

registracijo zaščitnih znamk in vzorcev, vplivajo na imenovanje strokovnih sodnikov-laikov 

pri trgovskih sodiščih (...). Izdajajo spričevala o ustreznosti ponudnikov za državne dobave, 

(...) potrdila o domačem izvoru blaga pri carinskem postopku, legitimacije trgovskih 

potnikov itd. Na podlagi posebno odobrenega pravilnika imajo kot posebna razsodišča 

pravico odločati v sporih o trgovskih in obrtnih zadevah. Vsako leto morajo trgovinskemu 

ministru poročati o stanju obrti, trgovine in prometa na svojem področju in vsakih pet let 

izdati poročilo o stanju celotnega narodnega gospodarstva na svojem področju. Komore so 

neposredno podrejene trgovskemu ministru, izpolnjujejo njegove naredbe in morajo v

202 Prav tam, str. 12.
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primeru, da to zahtevajo, tudi drugim ministrstvom in oblastvom na svojem področju dajati 

informacije, obenem pa so ji vsa oblastva, zadruge, podjetja, ustanove, kot tudi posamezni 

trgovci in obrtniki na območju zbornice, obvezani podati na njeno zahtevo potrebne podatke, 

dokazila in zbornico sploh brezpogojno podpirati. Številna določila obrtnih zakonov 

predpisujejo v katerih konkretnih primerih je potrebno pritegniti zbornico in njen delokrog se 

na podlagi specialne zakonodaje neprestano širi.« Komore so imele tudi pravico do 

medsebojnih stikov in organiziranja skupnih posvetovanj in delegiranja svojih članov v razne 

državne organe: državni železniški svet, industrijski svet, carinski sosvet, v sosvete za 

obdavčevanje piva, žganja, mineralnega olja in sladkorja, v deželne pridobninske komisije, 

komisije obrtnih šol in druge kolegije.203 Viktor Murnik je k zgornjim zakonsko predpisanim 

nalogam leta 1920 dodal še tole: »Dasi v zakonu ni izrecno navedena, vendar daje zbornicam 

veliko dela informacija posameznih interesentov in informacijska služba.«204 205

Leta 1868 predpisani zbornični delokrog je veljal vse do leta 1933, ko so v okviru 

poenotenja zakonodaje za celotno jugoslovansko državo izšla nova Pravila Zbornice za 

trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani. Tretji člen pravil, ki se začne s splošnimi določili,20'3 je 

v 18 točkah določal naloge zbornice: »L proučuje iz lastne pobude ali na zahtevo državnih 

oblastev ali samoupravnih teles vsa vprašanja, ki se nanašajo na gospodarske panoge 

zastopane v zbornici; spremlja vse pojave gospodarskega življenja in ocenja njih učinek na 

gospodarstvo svojega področja; 2. podaja po teh vprašanjih pristojnim državnim oblastvom in 

samoupravnim telesom svoja mnenja in predloge; 3. oddaja svoja mnenja o načrtih zakonov, 

uredb in pravilnikov, ki utegnejo biti pomembni za gospodarstvo; 4. zbira in obdeluje 

statistične podatke o stanju gospodarstva na svojem področju in jih priobčuje pristojnim 

oblastvom obenem s svojimi opazkami; 5. vodi register vseh podjetij na svojem področju, ki 

spadajo h gospodarskim panogam zastopanim v zbornici; 6. sestavlja in vodi zbornik 

trgovinskih običajev (uzanc) svojega področja in izdaja o njih potrdila; 7. izdaja potrdila o 

izvoru blaga, izkaznice trgovskim potnikom in druga potrdila in izjave z zborničnega 

področja; 8. osnavlja, vzdržuje in upravlja ali sodeluje pri osnavljanju, vzdrževanju in 

upravljanju ustanov, zavodov in razstav za pospeševanje gospodarskih panog zastopanih v 

zbornici, in ustanov za vzgajanje pripadnikov in podmladka dotičnih gospodarskih panog,

203 ÖS, str. 688. Trgovske in obrtne zbornice so bile nekaj desetletij tudi posebno volilno telo, a o tem bo več 
govora v poglavju o političnem javnem delovanju podjetnikov.
204 Murnik, O organizaciji, str. 173.
205 »Naloga Zbornice je zastopati, ščititi in pospeševati trgovino, industrijo in obrt, vpoštevajoč pri tem obče 
koristi narodnega gospodarstva na svojem področju, kakor tudi na področju cele države. (...) Zbornica deluje v 
okviru poslov, ki so ji poverjeni po odredbah zakona o obrtih, uredbe o trgovinskih, industrijskih in obrtnih 
zbornicah in teh pravil ter ostalih zakonov s katerimi so zbornici poverjeni posebni posli.« Pravila Zbornice za 
trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani, Ljubljana 1933, str. 4.
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kakor tudi gospodarskih podjetij obče koristi; 9. sestavlja in vzdržuje stalna razsodišča za 

razpravljanje sporov gospodarskega značaja; 10. predlaga sodnike laike izmed obrtnikov, 

trgovcev in industrijcev za trgovska sodišča, kadar ta to zahtevajo; 11. imenuje po veljavnih 

predpisih revizorje trgovinskih knjig; 12. predlaga na zahtevo strank ali oblastev izvedence in 

strokovnjake za oddajo izvedeniških mnenj; 13. prireja ankete gospodarstvenikov na svojem 

področju zaradi preučevanja vprašanj gospodarskega značaja; 14. predlaga oblastvom vloge in 

pritožbe zaradi zaščite gospodarstva; 15. sodeluje z vsemi gospodarskimi in drugimi 

zbornicami in podobnimi ustanovami v državi zaradi zaščite in pospeševanja gospodarstva; 

16. pošiljajo po posebnih predpisih svoje odposlance v stalne ali občasne odbore, v komisije, 

zbore ali svete in podobne ustanove, ki jih osnavljajo ali sklicujejo državna oblastva ali 

samoupravna telesa; 17. predlaga ministrstvu za trgovino in industrijo letna poročila o svojem 

delovanju in o gospodarskem stanju svojega področja; 18. vrši nadzorstvo nad delovanjem 

strokovnih organizacij osnovanih po zakonu o obrtih, v mejah svoje pristojnosti.«206 Leta 

1933 določeni delokrog zbornic je bil torej vsebinsko skoraj popolnoma enak kot oni iz leta 

1868. V tako začrtanih zakonskih mejah so se torej morali gibati industrialci dejavni kot 

»pravi člani« ljubljanske zbornice.

A zgolj prepisovanje zakonsko določenih pravil zaradi njihove preobsežnosti in 

prevelike splošnosti ni moglo zadovoljivo odgovoriti na vprašanje o tem, kaj konkretno so 

počeli člani kranjske in pozneje slovenske trgovske in obrtne zbornice. Odgovor so lahko 

nudili le zapisniki zborničnih sej, pri čemer sem si pomagal zlasti z zapisniki sej objavljenimi 

v gospodarskem časopisju. Ker so bile medvojne zbornične seje deloma že obdelane, sem 

se odločil osredotočiti na zgodnejše obdobje. Zaradi pomanjkanja časa za poglobljeno analizo 

raztezajočo se čez daljšo časovno periodo, sem se raje odločil za manj obsežni časovni odsek 

med letoma 1901 in 1903. Deset precej izčrpnih poročil o sejah zbornice iz tega obdobja je 

javnosti priobčil Narodnogospodarski vestnik, glasilo trgovstva, obrti in industrije, ki ga je 

tedaj pričelo izdajati še mlado ljubljansko trgovsko društvo Merkur. Pri obravnavi delovanja 

industrialcev v zbornični organizaciji nastopi problem zaradi izredno širokega področja 

gospodarskega delovanja zbornice in obenem zaradi njenega položaja ustanove, ki ni bila 

zgolj interesna, temveč ji je država naložila tudi opravljanje številnih administrativnih nalog. 

Zaradi teh okoliščin je prišlo delovanje v interesu industrije le redko do izraza, četudi je pri 

sejah zbornice pogosto sodeloval kak od pomembnih kranjskih industrialcev. Vendar zbornice * 207

2(16 Prav tam, str. 4-6.
207 Damjana Flajnik, Zbornica za Trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani. Njeno delovanje v letih 1925-1941 (po 
zapisnikih sej predsedstva), diplomska naloga, Ljubljana 1993.
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navsezadnje niso bile zasnovane kot platforma za partikularne interese posameznih 

gospodarskih vej, temveč kot »skupno in sestavno zastopstvo industrije, obrta in trgovine. 

(...) V trgovski in obrtniški zbornici pa je sinteza, središče in zbirališče zastopnikov 

industrije, trgovine in obrta. Kupčij ski stanovi vseh vrst imajo svoje skupne interese v velikih 

gospodarskih vprašanjih, kakor npr. varovanje interesov delodajalcev kot takih, vprašanje 

carinskih tarif in trgovinskih pogodb, prometna vprašanja, železnice, pošta, telefon, strokovno 

šolstvo, trgovinski zakonik, obrtni red, vprašanje socialne preskrbe, starostno, bolezensko, 

nezgodno zavarovanje. (...) taka centralna skupščina more pač najstvarneje presojati sporna 

vprašanja, jih pravično odločevati ali predlagati pravično odločitev pristojnemu mestu.« 

Naj bodo Windischerjeve besede popotnica podrobnejši obravnavi delovanja zbornice v 

začetku 20. stoletja.

Prva od preučenih sej seje odvijala marca 1901. Že na začetku je treba poudariti, da so 

med na seji prisotnimi svetniki precejšen delež zavzemali v vzorec te raziskave zajeti 

industrialci. Marca 1901 je bilo tako od 12 svetnikov šest, ali polovica, takih, ki so vključeni v 

vzorec pričujoče doktorske naloge. Položaj je bil podoben tudi na naslednjih sejah v letih 

1901 in 1902. V izogib pretiranemu dolgovezenju se bom v nadaljevanju omejil le na 

omembo osrednjih tematskih sklopov, ki so se jih svetniki na zasedanjih lotevali/09 

Komunikacija med zbornico in državnim aparatom je, kot je to predvideval zakon, potekala 

dvosmerno; po eni strani so oblastni organi različnih stopenj na zbornico naslavljali prošnje za 

podajo strokovnega mnenja o raznolikih gospodarskih vprašanjih, po drugi strani pa so 

zbornični člani na lastno ali na pobudo svojih volilcev, oblastvom pošiljali prošnje, predloge 

in želje. Potekala je tudi izmenjava informacij in ekspertiz z drugimi zbornicami v 

cislajtanskem delu monarhije. Na zbornico so se z različnimi vprašanji obračala ministrstva, 

deželna vlada, okrajna glavarstva in mestni magistrat. Zastopan je bil torej celotni obseg 

oblastnih stopenj od najnižje do najvišje. Med volilci, ki so svoje prošnje pošiljali zbornici je 

zaslediti zlasti trgovce in obrtnike (stika z zbornico ponavadi niso iskali kot posamezniki, 

temveč preko svojih stanovskih organizacij), temeljna gospodarska sloja katerih interese je 

zbornica zastopala, industrialce pa v veliko manjši meri. Med zadnjimi sem uspel najti le 

primer tržiškega usnjarja Karla B. Mally-a, ki je v imenu svojega podjetja kranjsko zbornico 

prosil naj se obrne na trgovsko in finančno ministrstvo s »pozivom naj intervenira v prilog

208 Windischer, Naša trgovina in obrt, str. 66.
209 Naslednje vrstice temeljijo na gradivu, ki gaje bilo najti v Narodnogospodarskem vestniku, letnik 1, 10. 5.
1901, št. 1-2, 10. 7. 1901, št. 4, 10. 8. 1901, št. 5, 10. 9. 1901, št. 6, 10. 10. 1901, št. 7, 10. 1. 1902, št. 10, 10. 2.
1902. št. 11. letnik 2, 15.6. 1902, št. 3, 15.7. 1902, št. 4, 15.8. 1902, št. 5, 15. 11. 1902, št. 8, 15. 1. 1903, št. 10, 
15.2. 1903, št. II, 15.3. 1903, št. 12.
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avstrijskih komisijskih skladišč na Ogrskem, katera so v zadnjem času ogrska finančna

oblastva docela neopravičeno in, v očividnem nasprotju z obstoječimi pogodbami, kruto

obdavčila«.210 Na sploh so zadeve, ki jih je zbornica na svojih sejah obravnavala, segale od

visokoletečih vprašanj zadevajočih gospodarsko življenje celotne monarhije kot npr.

obravnava načrtov splošne carinske tarife za Avstro-Ogrsko, ki ga je zbornici posredoval

trgovinski minister, ter sprememb določenih delov obrtnega reda iz leta 1859, ali razprava o

smernicah državnih trgovinskih pogodb s sosednjimi deželami, vse do tako banalnih zadev, ki

so bile za vsakdanje gospodarsko življenje na Kranjskem verjetno pomembnejše od zgoraj

naštetih, kot je bilo razpravljanje o vprašanju ali so bili peki upravičeni do prodaje kruha od

kraja do kraja,211 ter o poizvedbi ljubljanskega mestnega magistrata, če »smejo ljubljanski

steklarji, ki so upravičeni trgovci s podobami, prodajati tudi okvire za podobe in zrcalna

stekla brez podob in brez vdelanega zrcalnega stekla«. Magistratu je obrtni odsek zbornice 
• "212odgovoril, da steklarjem nima smisla odrekati te pravice.

Pomemben del delovanja kranjske trgovske in obrtne zbornice je predstavljala skrb na

napredek strokovnega šolstva. Zato je v predstavljenem obdobju začela s široko zastavljeno 

akcijo za ustanovitev trirazredne trgovske akademije v Ljubljani. Poudarek je bil na njenem 

slovenskem značaju, kar ni naletelo na dober odziv ne pri nemški opoziciji v zbornici sami, ki 

stajo zastopala svetnika Karl Luckmann in Ivan Baumgartner, ne pri dunajski vladi na katero 

so zbornični svetniki naslavljali prošnje za ustanovitev trgovske akademije v Ljubljani, kajti v 

njene klopi so bodoči trgovci sedli šele 20 let pozneje (v šolskem letu 1920/21) torej v času 

precej spremenjenega zemljevida Srednje Evrope. Razen za to šolo je zbornica deželni vladi 

posredovala tudi prošnje lokalnih oblasti za ustanavljanje nižjih, dveletnih, trgovskih šol. Na 

seji marca 1901 so se svetniki npr. odločili, da se bodo zavzeli za ustanovitev tovrstne šole v 

Postojni. Ostali niso le pri podpori na manifestativni ravni, ampak so sklenili, da bo zbornica 

prispevala 10 odstotno vsoto ustanovitvenih stroškov. Za dosego nekaterih konkretnih nalog 

je vodstvo zbornice ustanavljalo posebne odseke. V obravnavanem času sta bila imenovana 

ravno odseka za ustanovitev trgovske akademije in za poslovenjenje poklicnih nazivov, ki jih 

je pri popisih prebivalstva uporabljala avstrijska statistična služba (to nalogo je zbornica 

sprejela na poziv kranjske deželne vlade).

210 Narodnogospodarski vestnik, letnik 2, 15.8. 1902, št. 5, str. 72.
211 Obrtni odsekje z interpretacijo zakona prišel do zaključka, »da so peki upravičeni do prodaje svojih izdelkov 
tako v obratu, kot tudi od hiše do hiše ali na ulicah v občini svojega stajališča in pa kvečjemu še v sosednjih 
vaseh in selih«. Narodnogospodarski vestnik, letnik 1, št. 7, str. 100.
212 Prav tam, str. 102.
2lj Serše, Strokovno šolstvo, str. 85.
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Člani zborničnega vodstva so bili neprestano imenovani v različne državne organe na

deželni in centralni ravni. Ti organi so bili: obrtni šolski svet pri deželni vladi, deželna

pridobninska komisija, carinski svet pri trgovinskem ministrstvu, državni železniški svet,

državni industrijski svet, komisije za obravnavo primernosti ponudnikov vojaških dobav,

odbori raznih kranjskih obrtno-nadaljevalnih šol, kuratorij kmetij sko-kemičnega

preizkuševališča in centralna komisija za zadeve obrtnega pouka. Iz vrst »pravih članov« je

zbornica imenovala tudi sodnike-laike pri deželnem sodišču v Ljubljani. Pomemben del

zbornične aktivnosti je predstavljalo presojanje primernosti prosilcev za odprtje lastne obrti.

Tudi dodeljevanje sejemskih pravic občinam-prosilkam je bila redna točka zborničnih sej.

Leta 1902 je na poziv z Dunaja kranjska zbornica sodelovala pri vsedržavnem obrtnem štetju.

Široko in raznoliko področje delovanja sta predstavljala promet in komunikacije. Pri prometu

je šlo zlasti za ukvarjanje z železnicami posvečeno splošni državni železniški politiki,213 eno 
•••216osrednjih vprašanj pa je predstavljalo vprašanje železniških tarif. Vendar se zahteve 

gospodarskih krogov niso omejevale zgolj na splošna in načelna vprašanja v zvezi z 

železniškim prometom, temveč so bile izražene predvsem tudi zelo konkretne želje v zvezi z 

voznimi redi na določenih kranjskih progah. In ravno v zvezi z železnicami je bilo mogoče 

zaslediti edino, če ob strani pustim omenjeni Mallyev dopis, prošnjo, ki so jo izrazito 

oblikovali interesi kranjskih industrialcev. Njihovemu odzivu, donečemu iz Tržiča, edinega 

kranjskega mesta, ki bi ga bilo v začetku 20. stoletja mogoče razglasiti za industrijski center, 

je dal povod poziv deželne vlade gospodarskim slojem naj prispevajo sredstva za izgradnjo 

bohinjske in karavanške železnice.214 * 216 217 Zbornični svetnik Andrej Gassner, tudi sam lastnik 

velike tržiške tekstilne tovarne, je prebral izjavo tržiških industrialcev v kateri so zapisali, »da 

ne morejo prispevati za to železnico od katere ne bodo imeli koristi, da pa so pripravljeni za 

znatne žrtve, ako se vlada odloči za zgradbo železnice, ki bi vezala Tržič s Kranjem ali s kako 

drugo pripravno točko državne železnice«.218 Delovanje v zvezi z razvojem komunikacijskih 

sredstev je bilo posvečeno zlasti potegovanju za izboljšanje in zgoščanje komunikacijskega

214 K močni prisotnosti zborničnih svetnikov v šolskih odborih obrtno-nadaljevalnih šol na Kranjskem je 
prispevala tudi tale okoliščina: »Zbornica podpira vse te šole od leta do leta in ima zategadelj pravico voliti 
posameznike v posamezne šolske odbore.« Slovenski trgovski vestnik, letnik 3, št. 1, str. 7.
2,5 O delovanju kranjske zbornice na tem področju v drugi polovici 19. stoletja je mogoče več prebrati v: Peter 
Vodopivec, Južna železnica in industrializacija. V: Žarko Lazarevič, Aleksander Lorenčič (ur.), Podobe 
modernizacije, Ljubljana 2009, str. 67-73.
216 Prizadevanja kranjskih podjetnikov pod tem vprašanjem pri centralnih oblasteh niso naletela na razumevanje. 
Tako je junija 1902 Karl Luckmann o svojem delovanju v državnem železniškem svetu v usodo vdan poročal: 
»Glede tarifov v tovornem prometu je ponovil stare prošnje, ki so že 40 let neuslišane.« Narodnogospodarski 
vestnik, letnik 2, št. 4, str. 56.
2,7 Glej op. 115 v drugem sklopu disertacije.
218 Narodnogospodarski vestnik, letnik 1, 10. 9. 1906, št. 6, str. 84. Železniška povezava med Tržičem in 
Kranjem je bila za promet odprta leta 1908. Glej op. 124 v drugem sklopu disertacije.
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omrežja na območju zbornice, in se je nanašalo tako na klasično pošto, kot tudi na tedaj novi 

komunikacijski sredstvi telegraf in telefon. Zbornica je imela v večini primerov vlogo 

posrednika med željami lokalnih skupnosti ter volilcev in merodajnimi državnimi organi.

Druga pomembna univerzalna vprašanja s katerimi seje v letih 1901 in 1902 morala 

pečati ljubljanska zbornica, so bile davčne zadeve, ter socialna problematika uvedbe 

nedeljskega počitka in pokojninskega zavarovanja zasebnih uslužbencev. Pomembno orodje s 

katerim je zbornica izvedela kaj o teh zadevah menijo široki gospodarski sloji njenega 

področja so bile ankete. Ob koncu naj kot stalnico zborničnih sej omenim še dobrodelno 

dejavnost izraženo v podeljevanju raznovrstnih denarnih podpor, ki so jih bili deležne obrtne 

šolske ustanove, nadebudni študenti dunajske eksportne akademije, »onemogli obrtniki« in 

»uboge vdove kranjskih obrtnikov«.

Omenil se že, da se dejavnosti zbornice med svetovnima vojnama nisem podrobneje

posvečal, saj je njen delokrog, kljub spremenjenim okoliščinam, ostal načeloma

nespremenjen. Vendar dejstva, daje bil od leta 1927 njen sestavni del tudi industrijski odsek,

pri obravnavi javnega delovanja industrialcev preprosto nisem mogel zaobiti in sem zato zbral

nekaj v javnih občilih izšlih poročil o njegovem delovanju. Odsekov zakonsko določeni

delokrog je bil naveden že zgoraj, zato bom prešel kar k predstavitvi problematike s katero se

je dejansko ukvarjal. Predstavitev temelji na skromnem vzorcu treh poročil o sejah odseka, 
219javnosti predstavljenih v Trgovskem listu, ki so se odvijale v letih 1930, 1931 m 1934. 

Menim, da predstavlja vzorec (ali pač bolje rečeno vzorček) kljub svojem skromnem obsegu 

in časovni razkropljenosti, ustrezno sliko dela odseka, ki se je, kot bo lepo razvidno iz 

nadaljnjega teksta, ko pride na vrsto predstavitev delovanja Zveze industrijcev in Centrale 

industrijskih korporacij, ukvarjal s skoraj enakimi vprašanji kot druge organizacije 

industrialcev v prvi Jugoslaviji, zaradi česar postane podrobnejša predstavitev delovanja 

industrijskega odseka pri Zbornici za TOI po mojem mnenju odvečna. V nekaterih zadevah se 

je delovanje odseka ujemalo z delovanjem zbornice, tako npr. glede trgovinskih pogodb s 

tujino, carinskih in davčnih vprašanj, železniških tarif, le daje bil pristop k tem vprašanjem 

zaznamovan s perspektivo industrialcev. Podobno je bilo tudi pri socialni problematiki, kot 

npr. pri vprašanju uvedbe minimalnih mezd in sanacije bratovskih skladnic. V odseku so do 

besede prišli združeni pripadniki posameznih industrijskih strok (lesne, tekstilne, gradbene 

itd.), ki jim je bila dana možnost predstavitve specifične problematike. Razprave so se vrtele 

tudi okoli izrazito industrijskih tem kot je bila npr. zakonodaja o kartelih. Industrijski odsek

219 TL, 6. 12. 1930, letnik 13, št. 142,5.9. 1931, letnik 14, št. 101, str. 2 in 11.9. 1934, letnik 17, št. 102, str. 1.
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Zbornice za TOI je v javnosti organiziral tudi različne akcije, npr. za omiljenje stagnacije v 

lesni industriji in glede oddaje javnih dobav za državne železnice domačim podjetjem. S tem 

seje zaključila predstavitev gospodarskih zbornic. Zgornje, industrijskemu odseku posvečene, 

vrstice se bodo logično nadaljevale v predstavitvi organizacij industrialcev, ki sledi.

Naj bralca spomnim, da zavzema kategorija »delovanje v organizacijah industrialcev« 

v tabeli 99 tretje mesto. Organizacije namenjene posebej industrialcem so za pričujočo 

razpravo še posebno zanimive in relevantne, zaradi česar se jim nameravam v nadaljevanju 

podrobneje posvetiti. A naj najprej v tabeli 101 predstavim vrste dejavnosti kranjskih oziroma 

slovenskih industrialcev v tovrstnih organizacijah.

Tabela 101: Vrste delovanja v organizacijah industrialcev
Tip dejavnosti Število Odstotek

Delovanje v Zvezi industrijcev v Ljubljani 12 80,2
Delovanje v Centrali industrijskih korporacij v Beogradu 1 6,6
Delovanje v Društvu industrijcev in veletrgovcev v Ljubljani 1 6,6
Delovanje v Zvezi avstrijskih industrialcev 1 6,6
Skupaj 15 100

Podobno kot pri gospodarskih zbornicah, je tudi v primeru organizacij industrialcev 

pojem delovanje razumeti oziroma enačiti z delovanjem v vodstvenih organih teh ustanov. To 

okoliščino je zlasti pomembno upoštevati pri Zvezi industrijcev, ki se je v začetku tridesetih 

let 20. stoletja preobrazila iz prostovoljne v obvezno organizacijo zajemajočo vse industrialce 

na področju Dravske banovine. Rezultati zgornje tabele kažejo na izrazito koncentracijo 

interesnega delovanja v vzorcu zajetih industrialcev v eni sami organizaciji, ki si zato v 

nadaljevanju zasluži pozornejšo obdelavo. V nasprotju z Zvezo industrijcev je mogoče druge 

tri kategorije označiti za precej obrobne in nepriljubljene med kranjskimi oziroma 

slovenskimi industrialci. Zanimiva je bila zlasti majhna, skoraj neznatna, udeležba slovenskih 

industrialcev v avstrijskih (panožnih in/ali splošnih) organizacijah industrialcev. Ta rezultat je 

v veliki meri mogoče pripisati tudi pomanjkljivosti biografskih virov na katere seje raziskava 

opirala, saj je bila glede na to, da je mogoče v virih večkrat zaslediti podatek, da so bili 

kranjski industrialci za časa Habsburške monarhije vključeni v cislajtanske zveze 

industrialcev,22” udeležba v tovrstnih organizacijah gotovo večja kot je mogoče sklepati na * 184

220 Leta 1919 je bilo mogoče v zvezi z ustanovitvijo Zveze industrijcev v Narodnogospodarskem vestniku 
prebrati tole: » (...) do preobrata so bili naši industrijci včlanjeni v nemške industrijske zveze (...).« 
Narodnogospodarski vestnik, 15. 4. 1919, letnik 16, št. 4, str. 1. Ivan Mohorič je glede organiziranja kranjskih 
industrialcev za časa Habsburške monarhije zapisal tole: »Težka industrija z zborničnega področja je bila pod 
Avstrijo včlanjena v državnih strokovnih zvezah (Reichsfachverbände), ki so obstajale za vsako važnejšo panogo 
industrijske delavnosti na Dunaju ter je tam uveljavljala pretežno svoje želje in zahteve. Posamezni zbornični
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podlagi tabele. So pa najverjetneje rezultati ustrezni v tolikšni meri v kateri se v njih odražata 

revolucionarna kvalitativna premika na industrijskem področju, ki sta nastopila po razpadu 

Habsburške monarhije: hitro povečanje števila industrijskih podjetij in industrialcev.

Pri Zvezi industrij cev je potrebno razlikovati dve obdobji njenega obstoja: v prvem je 

bila zveza prostovoljna, v drugem pa obvezna organizacija. Organizacija z nazivom Zveza 

industrijcev na slovenskem ozemlju je bila ustanovljena na začetku leta 1919. Na izjemnost 

in novost tega društva je kmalu po njegovi ustanovitvi opozoril Fran Windischer: »Slovenski 

industrialci v celoti pod starim režimom niso imeli svoje organizacije. (...) Nekateri so bili v 

splošno avstrijski organizaciji Bund der Industriellen. Le za mlinarje je obstajala društvena 

organizacija Zveza kranjskih mlinov ter za tesarsko stroko Slovensko tesarsko društvo v 

Ljubljani. V Jugoslaviji se je takoj pokazala potreba tudi lastne industrialne organizacije. 

Osnovala se je Zveza industrijcev na slovenskem ozemlju s sedežem v Ljubljani, ki je takoj 

začela živahno delovati.«* 221 222 223 Organizacija slovenskih industrialcev je bila torej rezultat 

poprevratne dobe, časa utrjevanja položaja, naglega razvoja in demarginalizacije slovenske 

industrije. V arhivu Zbornice za TOI v Ljubljani je mogoče najti tri tiskane brošure vsebujoče 

pravila Zveze industrijcev. Prva, iz leta 1930, temelječa na pravilih iz leta 1921, izvira še iz 

časa, koje bila Zveza prostovoljno združenje, medtem ko sta drugi dve iz let 1932 in 1937 že 

iz časa, ko je članstvo v Zvezi postalo obvezno za vse industrialce na slovenskem področju 

Kraljevine Jugoslavije.

Omenjena pravila omogočajo vpogled v formalno plat delovanje te organizacije. 

Statuti se med seboj razlikujejo v nekaterih določilih, a njihove načelne vsebinske postavke so 

ostajale nespremenjene, zaradi česar bom predstavitev začel s pravili iz leta 1930. Četrti 

člen opredeljuje namen zveze, kije bil »vsestransko varovati in pospeševati interese industrije 

na svojem področju, pri čemer naj podpira druge gospodarske korporacije in organizacije v 

smeri splošnega narodno-gospodarskega napredka ter sodeluje v vseh zadevah gospodarske 

politike«. Peti člen je opredelil način na katerega je zveza dosegala svoje cilje: »Da doseže 

svoj namen, se Zveza vobče poslužuje vseh zakonitih sredstev. V pospeševanje svojega 

delovanja ustanavlja Zveza strokovne odseke in po potrebi tudi krajevne skupine. Zlasti se 

Zveza tudi združuje in sporazumlja z Zbornico za trgovino, obrt in industrijo v Ljubljani in z

člani so bili ugledni funkcionarji teh slobodnih strokovnih organizacij.« ARS, AS 448, Mohorič, Informativni 
podatki. O omenjenih strokovnih zvezah na podlagi biografij podjetnikov ni bilo mogoče ugotoviti ničesar.
221 Narodnogospodarski vestnik, 15. 4. 1919, letnik 16, št. 4, str. 1. Točen datum ustanovitve Zveze industrijcev 
je bil 9. februar 1919. Narodnogospodarski vestnik, 15. 12. 1920, letnik 17, št. 24, str. 195.
222 Fran Windischer, Organizacije in zastopstva naše trgovine in obrtnosti. V: Narodnogospodarski vestnik, 1.8. 
1919, letnik 16, št. 8, str. 69.
223 ARS, AS 448, fase. 85, Statut zveze industrijcev na slovenskem ozemlju Kraljevine Jugoslavije, Ljubljana 
1930.
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drugimi trgovskimi, obrtnimi in industrijskimi korporacijami kraljevine.« Poudarjena je bila 

torej tesna povezava organizacije z ljubljansko Zbornico za TOI in Centralo industrijskih 

korporacij v Beogradu. Naloge in delokrog Zveze so bile zelo podobne zborničnim, le da je 

šlo za prostovoljno organizacijo osredotočeno na specifično industrijsko dejavnost: »Zveza 

prevzame nalogo: 1. da na poziv Ministrstva trgovine in industrije, drugih osrednjih oblastev 

ali Kraljevske banske uprave Dravske banovine, daje svoje mnenje in svoja poročila o 

predmetih, ki se ji v tako svrho dostavljajo in zadevajo industrijo; 2. da Ministrstvu trgovino 

in industrijo vsako leto predloži poročilo o svojem poslovanju ter o stanju industrije na 

slovenskem ozemlju kraljevine; 3. da proučava predloge katere ji stavljajo poedini industrijci 

ali udruženja industrijcev in kateri merijo na prospeh industrije; 4. da ustanovi in vodi seznam 

industrijskih podjetij na slovenskem ozemlju kraljevine in da sicer zbira in urejuje gradivo za 

industrijsko statistiko; 5. da nadzira poslovanje združitev industrijcev, ki so se osnovale v 

njenem okrilju, to je poslovanje krajevnih skupin Strokovnih odsekov Zveze; 6. da imenuje 

razsodišča v sporih med poedinimi industrijci ali med industrijci in tretjimi osebami, če 

sporne stranke to želijo.« Pomemben je tudi naslednji člen, ki opredeljuje metodo s katero je 

Zveza dosegala zadane cilje: »Zveza v izvrševanju svojih nalog 1. posreduje pri Ministrstvu 

trgovine in industrije in pri drugih oblastvih v korist razvoja in napredovanja industrijskih 

podjetij in vobče industrije; 2. ustanavlja ali prireja muzeje, razstave, strokovne tečaje in 

druge ustanove, koristne za napredek industrije.«

Glavni vir za financiranje Zveze so predstavljale članarine in pristopnine (vsote 

plačane ob vstopu v organizacijo) članstva. Višina članskih dajatev je bila določena na 

podlagi števila v podjetju zaposlenih delavcev. Tudi glasovalna pravica članstva je temeljila 

na istem merilu: »Redni član, ki zaposluje do 30 delavcev ima en glas, od 30 do 100 delavcev 

po dva glasova, za vsakih nadaljnjih začetih sto delavcev do 1000 delavcev po en glas več, ter 

za vsakih nadaljnjih začetih 200 delavcev zopet po en glas več. Več kot 40 glasov ne more 

imeti noben član.« Organi Zveze so bili: glavna skupščina, odbor, predsedstvo, tajništvo, 

računski pregledniki, krajevne skupine in strokovni odseki. Odbor je štel 32 članov, ki sojih 

člani volili na glavni skupščini. Odbor je iz svojih pripadnikov nato dalje volil predsedstvo 

sestavljeno iz predsednika, dveh podpredsednikov in šestih članov. Industrialci v tabeli 101 so 

bili člani teh dveh teles.

Do preobrazbe iz prostovoljnega v obvezno združenje je prišlo na podlagi skupnega 

jugoslovanskega Obrtnega zakona z dne 5. novembra 1931, v uradnem listu objavljenega 

novembra istega leta. 391. člen tega zakona je določal, da se »morajo vsa industrijska podjetja 

odgovarjajoča 32. členu Obrtnega zakona, po banovinah združiti v Združenja industrijcev za
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X banovino«.224 225 Zveza industrij cev je možnost, ki gaje prinašalo to določilo, kljub temu, da 

ministrstvo za trgovino in obrt ni izrecno zahtevalo obvezne združitve industrialcev, kot je 

veljala za trgovino in obrt, hitro zagrabila in na redni osmi skupščini dne 15. julija 1932 

svojim članom predložila novo sestavljena pravila obveznega združenja, katera so bila 

sprejeta in jih je Zbornica za TOI nato tudi potrdila. ' Takšno postopanje pa je razhudilo 

nove člane,226 ki so se čutili ogoljufane, ker niso imeli besede pri soodločanju o pravilih. Iz 

novega članstva se je oblikovala spontana in neorganizirana opozicija, ki se je borila proti 

trem stvarem: » 1. proti pravilom, 2. proti izvolitvi nekaterih članov uprave, posebno prvega 

podpredsednika g. Praprotnika, 3. za preustroj celotnega poslovanja in zaposlovanja 

nameščencev Združenja. (...) Preustroj pisarne Združenja smatram kot zelo nujno potreben. 

Celotna mala in srednja industrija se pritožuje, daje zapostavljena ter se Združenje bori le za 

veliko industrijo«.227 Zanimivo je, daje del članstva dobil občutek, daje bila Zveza usmerjena 

zgolj v zastopanje interesov velike industrije. O omenjenem nesporazumu med starimi in 

novimi člani v novih pravilih iz leta 1932 seveda ni ne duha ne sluha. Slednja prinašajo precej 

razširjen seznam delovnih nalog novo-organizirane zbornice.228 Delokrog Zveze ni bil več 

omejen na posredniško vlogo med industrialci in državo, temveč se je razširil še na socialno 

področje urejanja odnosov med delodajalci in delojemalci in na razširjanje ter poglabljanje 

strokovnega znanja na področju industrije. Organi Zveze so ostali enaki. Odbor je še naprej

224 ARS, AS 448, fase. 85.
225 Spremenjeno naravo združenja je razglasil že prvi člen novih pravil: »Zveza je obvezno udruženje 
industrijcev za Dravsko banovino v smislu § 391 zakona o obrtih ter obsega vsa industrijska podjetja, ki imajo 
svoj sedež ali obrat v Dravski banovini.« ARS, AS 448, fase. 85, Pravila Zveze industrijcev za Dravsko 
banovino, Ljubljana 1932 (dalje Pravila, 1932).
226 Po preobrazbi v obvezno združenje je število članov precej naraslo. Tako je bilo aprila 1933 v Zvezi 
včlanjenih 361 podjetij, od tega 221 starih in 140 novih. TL, 1.4. 1933, št. 38, str. 2.
227 ARS, AS 448, fase. 85.
228 Zaradi prizadevanja po čim temeljitejši predstavitvi Zveze industrijcev, jih v nadaljevanju navajam v celoti: 
»Zveza ima nalogo: 1) da med svojimi člani neguje in razvija duh skupnosti in vzajemne pomoči in da vzdržuje 
ter pospešuje spoštovanje stanovske časti; 2) da zastopa in pospešuje interese v Zvezi zastopanih industrijskih 
strok v vseh vprašanjih gospodarske politike, v finančnih in prometno-tarifnih, kakor tudi v socialno- 
gospodarskih vprašanjih; 3) da skrbi za dobro razmerje med delodajalci in njihovim pomožnim osebjem, kakor 
tudi za dobro razmerje napram drugim gospodarskim in kulturnim udruženjem; 4) da skrbi za moralno vzgojo in 
splošno tehnično in strokovno izobraževanje svojih članov in njihovega pomožnega osebja s prirejanjem 
predavanj in razstav, z ustanavljanjem muzejev, vajeniških in pomočniških domov, z otvarjanjem šol itd.; 5) 
predlaga Zbornici za TOI prošnje za obrtna pooblastila in dovolila v smislu § 95, odst. pet, zakona o obrtih; 6) da 
organizira častni odbor za razsojanje sporov med svojimi člani; 7) da posreduje gospodarske interese svojih 
članov za z izboljšanjem delovnih metod in s prirejanjem stalnih vzorčnih razstav; 8) da vpliva na ustanavljanje 
gospodarskih podjetij in gospodarskih zadrug za dajanje predujmov, za skupni nakup, za predelavanje, za skupno 
proizvajanje in prodajo proizvodov, kakor tudi drugih ustanov, koristnih za proizvajanje in prodajanje; 9) da daje 
podatke, mnenja in poročila, ki jih zahtevajo državna, upravna in samoupravna oblastva in zbornice kakor tudi 
predloge iz lastne pobude glede gospodarskih vprašanj, ki se tičejo industrije; 10) da vodi statistiko industrijskih 
podjetij svojega področja ter statistiko zaposlitve pomožnega osebja; 11) da sodeluje z vsemi drugimi 
gospodarskimi organizacijami, korporacijami in institucijami glede vprašanj, ki se tičejo industrije; 12) da vrši 
tudi vse druge naloge, ki pripadajo obveznemu udruženju industrijcev po zakonu o obrtih in po drugih zakonih, 
uredbah, naredbah in pravilnikih.« ARS, AS 448, fase. 85, Pravila, 1932.
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sestavljalo 32 industrialcev, katerih mesta so bila, po vzoru volitev v Zbornico za TOI, 

razdeljena glede na količino letne pridobnine: »Dvanajst članov uprave je voliti izmed članov 

Zveze, ki plačujejo letno do 5000 dinarjev, deset izmed članov Zveze, ki plačujejo nad 5000 

dinarjev do 20.000 dinarjev in deset izmed članov Zveze, ki plačujejo nad 20.000 dinarjev 

osnovnega davka na pridobnini ali družbenemu davku. Gledati je na to, da so v upravi

zastopane po možnosti vse industrijske stroke v razmerju njih narodnogospodarskega pomena
229ter upoštevaje število delavstva, ki ga posamezne stroke zaposlujejo.«

Presenetljivo je, da pravila iz leta 1932 niso natančneje določala višin članarine, kar je

zmotilo tudi novo članstvo, katerega zahteve glede transparentnega in urejenega sistema 

članarin so bile upoštevane in natisnjene v pravilih Zveze iz leta 1937. Člen 41 je 

natančneje opredelil izračunavanje letne članarine po industrijskih skupinah: prvo skupino so 

sestavljale lesna in gradbena industrija ter premogovniki, druga skupina je zajemala vse 

industrijske panoge, ki niso bile v drugi ali tretji skupini. V tretjo skupino so štele predilnice, 

tkalnice, elektrarne in plinarne. Višina članarine je bila nato znotraj skupin razdeljena glede 

na število zaposlenih. Kategorije zaposlenih so bile: do 15, 16-30, 31 -40, 41-50, 51-60, 61- 

70, 71-80, 81-90, 91-100 delavcev in za vsakih nadaljnjih 10 delavcev več. Za podjetja s 16 

do 30 zaposlenimi delavci je bila letna članarina po skupinah razdeljena takole: prva skupina 

720 dinarjev, druga skupina 960 dinarjev in tretja skupina 1200 dinarjev. Po istem vzorcu so 

se nato vsote prispevkov večale glede na število zaposlenih. »Podjetjem, ki imajo pri velikem 

denarnem prometu zaposlenih le malo delavcev, določa uprava primerne višje članske 

prispevke.« Članarina se je plačevala »polletno v naprej«. Novi člani so morali ob vstopu

plačati tudi vpisnino, ki je bila različno visoka glede na skupine: prva skupina 500 dinarjev,
231druga skupina 1000 dinarjev, tretja skupina 1500 dinarjev.

Omenjeno je že bilo, da so bili v Zvezo včlanjeni industrialci razdeljeni na posebne

odseke glede na industrijske panoge v katerih so bili dejavni. O vrsti in številu odsekov ter 

njihovem spreminjanju je mogoče sklepati na podlagi dveh virov. Prvi izvira iz leta 1922, 

torej iz zgodnje faze delovanja Zveze.229 230 * 232 V tem letu je delovalo sedem odsekov, in sicer:

229 Prav tam.
230 Sodeč po tiskanem poročilu o delovanju Zveze iz leta 1922, seje sicer tudi pred tem časom višina članarine 
določala gleda na število zaposlenih, a slednja ni bila fiksno določena, temveč seje lahko menjavala vsakega pol 
leta glede na trenutne finančne potrebe organizacije. Poročilo o poslovanju Zveze industrijcev v poslovnih letih 
1920 in 1921, predloženo tretji redni glavni skupščini dne 21. junija 1922, Ljubljana 1922, str. 23-24 (dalje 
Poročilo o poslovanju Zveze industrijcev).
2.1 ARS, AS 448. fase. 85, Pravila Zveze industrijcev za Dravsko banovino, Ljubljana 1937 (dalje Pravila, 1937).
2.2 Poročilo o poslovanju Zveze industrijcev.
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233odsek za lesno industrijo, ki gaje sestavljalo največje število odbornikov (20), odsek velike 

usnjarske industrije, odsek mlinske industrije, odsek gradbene stroke, odsek opekarn, odsek 

pivovarn, odsek elektrarn.2’4 Do leta 1937, iz katerega je drugi vir, se je število odsekov 

povečalo, spremenila pa se je tudi njihova struktura. Pravila Zveze iz leta 1937 naštevajo 

naslednje odseke: »1. lesna industrija, 2. industrija lesnih proizvodov, 3. rudarstvo, 4. 

gradbena industrija ter industrija gradbenega materiala, 5. plavžarstvo, železna, strojna in 

kovinska industrija, 6. električna industrija, elektrarne in plinarne, 7. kemična industrija, 

milarne in svečarne, 8. papirna in tiskarska industrija, 9. usnjarska in čevljarska industrija, 10. 

predilnice, tkalnice in dovršilni obrati, 11. pletilnice, konfekcija in industrije klobukov in 

slamnikov, 12. tovarne hranil: mlinska industrija, pivovarne, vino, žganje, kis, jedilno olje in 

mineralni vrelci«.233 * 235

Po tej predstavitvi formalne in organizacijske plati Zveze industrijcev, je prišel čas, da 

se posvetim še njenem delovanju, ki je bilo v principu podobno onemu Zbornice za TOI, s to 

razliko, daje bila Zveza usmerjena izključno na problematiko s katero seje soočala slovenska 

industrija. Ob pregledu sledi, ki jih je delovanje Zveza pustilo v tiskanih medijih tistega časa 

in arhivskem gradivu, je mogoče zatrditi, da je svoje poslanstvo vzela zelo resno, kajti 

zapustila je množico spomenic naslovljenih na merodajna oblastna telesa in javnost ter 

številne okrožnice s katerimi je svoje članstvo redno obveščala o vseh relevantnih dogodkih s 

področja industrije. Naj se najprej ustavim pri tej zelo pomembni informacijski službi, ki jo je 

Zveza opravljala. Kot rečeno, je obveščanje članov potekalo s pomočjo okrožnic, ki so se 

ohranile v arhivu Zbornice TOI.236 Prva v arhivu ohranjena okrožnica Zveze z dne 9. januarja 

1922 je bila tiskana, poznejše pa so bile natipkane in razmnožene s tedanjimi sredstvi 

reprodukcije. Okrožnice so gotovo predstavljale učinkovito interno komunikacijsko sredstvo. 

Izdelovali in razpošiljali so jih približno dvakrat, lahko tudi večkrat na mesec. Okrožnice so 

prinašale raznolike informacije: poročala so o vsaki novi knjižni izdaji povezani z 

gospodarstvom in ne nujno zgolj z industrijo. Treba je povedati, da je bil izbor literature 

precej širok, saj je vseboval vse od adresarjev in turističnih vodnikov do statističnih pregledov 

gospodarstva. Članstvo se je imelo s pomočjo okrožnic priložnost seznaniti s spremembami 

ali novostmi v na industrijo nanašajoči se zakonodaji, z novostmi v zvezi s carinskimi

2jj Lesni odsek sije zadal tole, s ščepcem antisemitizma zabeljeno, nalogo: »Odsek lesne industrije hoče skrbeti 
za pravilno uspešno izkoristitev našega lesa, urediti hoče izvoz presežka produkcije po zdravih načelih 
veletrgovine in tako obvarovati Slovenijo izkoriščanja po tujem, zlasti židovskem, kapitalu.« 
Narodnogospodarski vestnik, 1.6. 1920, letnik 17, št. 10, str. 86.
2,4 Prav tam, str. 4-5.
235 ARS, AS 448, fase. 85, Pravila, 1937.
236 ARS, AS 448, fase. 238.

189





zadevami in poročili o splošnemu stanju industrije ter o poteku in sklepih sej uprave in rednih 

letnih skupščin Zveze. Kot zanimivost in posebnost delovanja Zveze naj za konec omenim še 

živahno borzo strojev, ki se je razmahnila na straneh okrožnic. Slo je tako za povpraševanje 

posameznih industrialcev ali oseb, ki so to šele nameravale postati, po rabljenih strojih, kot 

tudi raznoliko ponudbo rabljene strojne opreme, ki so jo nudila modernizirajoča se 

industrijska podjetja. Iskali in ponujali so se predvsem tekstilni in parni stroji.

Tudi pri posredovanju zahtev in želja slovenskih industrialcev državnim oblastvom in 

širši javnosti Zveza ni počivala. Ta komunikacija je potekala zlasti preko spomenic. Prva, ki 

sem jo uspel zaslediti, je izšla oktobra 1919 inje nosila naslov Premog in naša industrija.2’7 V 

njej je Zveza apelirala na ministrstvi za trgovino in industrijo ter za gozdove in rudnike, naj se 

preneha nepravična razdelitev v Sloveniji nakopanega premoga, saj naj bi drugi deli skupne 

države prejemali prevelike količine, medtem ko naj bi bila slovenska industrija 

zapostavljena.2’8 V isti sapi so industrialci zahtevali še odpravo pomanjkanja vagonov in 

izboljšanje železniškega prometa. Na koncu spomenice je Zveza predlagala naslednje odločne 

konkretne ukrepe: »(...) pokrajinska vlada v Zagrebu se obvesti, da se hrvatski industriji več 

ne dobavi trboveljski premog, hrvatskim in srbskim železnicam se zniža kontingent tega 

premoga na polovico, primanjkljaj imajo kriti iz pečuških,* 238 239 bosanskih in srbskih 

premogovnikov.« Seveda bi natančna predstavitev vsake spomenice Zveze močno presegla 

obseg strani primernih za pričujočo temo, zaradi česar se bom v nadaljevanju omejil zgolj na 

sintetično predstavitev temeljnih področij delovanja Zveze, ki jih bom skušal rekonstruirati s 

pomočjo treh virov: v časopisju objavljenih poročil o njenem delovanju,240 tiskanega poročila 

o njenem delovanju izšlega leta 1922 in s pomočjo zapisnika redne skupščine Zveze 

industrijcev za Dravsko banovino v Ljubljani, ki seje odvijala 19. aprila 1940, oziroma v prvi 

vrsti zapisniku priloženega poslovnega poročila.241 Slednji se nanaša na poslovno leto 1939, 

ki bi se morda komu zaradi konteksta izbruha (tedaj še) evropske vojne in spremljajočih 

posledic za gospodarsko življenje (v primeru slovenske oziroma širše jugoslovanske industrije

2,7 Narodnogospodarski vestnik, 5. 10. 1919, letnik 16, št. 12.
238 »Zdi se pa, da nam sodržavljani onstran Sotle in Kolpe in celo v Beogradu ne verujejo. Ni jim verjetno, da mi 
res oddajamo skoro ves premog iz dežele in sami trpimo neznosno pomanjkanje.« Prav tam, str. 108.
2j9 Mišljeno je madžarsko mesto Pécs, kjer seje nahajal rudnik premoga.
240 Oprl sem se zlasti na naslednje objave v Trgovskem listu: 24. 6. 1922, letnik 5, št. 75, str. 1, 30. 10. 1923,
letnik 6, št. 128, str. 2, 24. 11. 1923, letnik 6, št. 139, str. 2, 25. 9. 1924, letnik 7, št. 114, str. 1, 27. 9. 1924,
letnik 7, št. 115, str. 1-2, 16. 1. 1926, letnik 9, št. 7, str. 1-2, 14. 4. 1927, letnik 10, št. 42, str. 1-2, 4. 2. 1928,
letnik 11, št. 14, str. 1-2, 26. 6. 1928, letnik 11, št. 75, str. 2-3, 25. 3. 1930, letnik 13, št. 36, str. 1-2, 5. 6. 1930,
letnik 13, št. 66, str. 1,6. 12. 1930, letnik 13, št. 142, str. 2, 10. 10. 1931, letnik 14, št. 116, str. 1, 26. 3. 1932,
letnik 15, št. 36, str. 2, 16. 7. 1932, letnik 15, št. 80, str. 3, 10. 4. 1934, letnik 17, št. 41, str. 1. Poročilo, 1922, str. 
15-18.
241 ARS, AS 448, fase. 85.
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so se te odražale predvsem v pomanjkanju surovin in deviz), zdelo neprimerna izbira za 

raziskovanje tipične dejavnosti Zveze industrijcev. Sam se s tem očitkom ne morem strinjati, 

saj je potrebno le odmisliti omenjeno specifično časovno komponento in pred zgodovinarjem 

se v svoji čisti abstrahirani obliki izkristalizirajo principi delovanja Zveze industrijcev. 

Navsezadnje je bilo vsako pregledano obdobje delovanja Zveze zaznamovano s spletom 

različnih zgodovinskih okoliščin, a osnovni princip njenega delaje ostajal isti.

Sedaj pa končno k delovanju Zveze: podobno kot Zbornica za TOI je tudi Zveza 

industrijcev oblastnim organom posredovala svoja mnenja o gospodarski zakonodaji. Zelo

pomemben del njenega delovanja je predstavljalo ukvarjanje z davčno politiko tako osrednjih
•242državnih teles, kot tudi t. i. samoupravnih oblasti kot so bile občine, oblasti" in banovine. 

Čez celotno obdobje je zaslediti tožbe industrialcev o davčni preobremenjenosti slovenske 

industrije. Prizadevali so si za zmanjšanje in celo ukinitev (tako npr. davka na poslovni 

promet) nekaterih davkov. Zvezo industrijcev je potemtakem mogoče imeti za eno od instanc 

s pomočjo katerih so skušali industrialci sooblikovati davčne obremenitve, s katerimi so se 

soočali. Na ravni oblasti in pozneje občin so jih motile predvsem trošarine242 243 na surovine in 

pogonska sredstva (premog ter električno energijo), proti katerim se je zveza borila več kot 

desetletje. Ena najvztrajnejših zahtev slovenskih industrialcev v zvezi z davki je bilo 

poenotenje davčnega sistema v celotni državi. K poskusom vplivanja na finančno politiko je 

mogoče prišteti tudi ukvarjanje s carinskimi tarifami. Popolnoma normalno je, da so bili 

slovenski industrialci skozi dve desetletji zagrizeni zagovorniki carinske zaščite 

jugoslovanske industrije. Poleg te osrednje zahteve, se je Zveza ukvarjala z vsemi drugimi 

carinskimi zadevami. Tudi prizadevanja za povečanje dotoka deviz potrebnih za uvoz surovin, 

je mogoče uvrstiti med poskuse industrialcev, da bi vplivali na finančne zadeve v državni 

pristojnosti. Z devizami so bila zvezana valutna vprašanja (naraščanje in padanje vrednosti 

dinarja), ki so ravno tako zanimala industrialce.

Prometna problematika je predstavljala še eno široko področje dejavnosti Zveze. 

Slovenski industrialci so se seveda najbolj osredotočili na železniški promet. V prvih povojnih 

letih jim je šlo predvsem za ureditev čim rednejšega prometa in povečanje števila vagonov s 

katerimi so razpolagale državne železnice. Vsa leta so si slovenski industrialci, ki jih je 

povojna doba odrezala od dostopa do Jadranskega morja, prizadevali za neposredno

242 Kratkotrajne samoupravne oblastne enote uvedene v dvajsetih letih, ki so jih kmalu zamenjale banovine. 
Miroslav Stiplovšek, Državna ureditev na jugoslovanskem ozemlju Slovenije 1918-1929. V: Arhivi, letnik 18, 
št. 1-2, 1995, str. 24-25.
24j Trošarina je bila »davščina od določenih snovi, stvari, namenjenih porabi«. SSKJ, knjiga 5, Ljubljana 1991, 
str. 190.
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železniško zvezo slovenskega ozemlja (preko Kočevja ter Črnomlja) s pristaniščem na hrvaški 

Reki. Seveda so tudi železniške tarife in predvsem njihovo znižanje v prid domačih, 

jugoslovanskih, industrialcev v celotnem obdobju obstoja kraljevine južnih Slovanov, 

predstavljale eno osrednjih točk Zvezinega delovanja. Konec tridesetih let se je v povezavi z 

zavzemanjem za razvoj in napredek turizma, pojavila tudi zahteva po ureditvi cestnega 

omrežja.244 Pereče je bilo tudi vprašanje kreditiranja industrije. Vodstvo Zveze je pri Narodni 

banki v Beogradu večkrat posredovalo zahtevo po izdatnejšem kreditiranju slovenske 

industrije.245 246 Te zahteve so se pomnožile v času gospodarske krize. Tudi glede rešitve slednje 

so industrialci izoblikovali svoje mnenje s katerim so redno seznanjali javnost. Ena 

temeljnih zahtev je bila, da bi pri ozdravitvi jugoslovanskega gospodarstva morali sodelovati 

politično neobremenjeni gospodarski strokovnjaki, a o odklonilnem stališču slovenskih 

industrialcev do politike več v nadaljevanju. K temu naj dodam le še to, da so se slovenski 

podjetniki več kot dvajset let neprestano in neuspešno prizadevali za ustanovitev ustavno 

predvidenega državnega gospodarskega sveta.247

Industrialce so živo zanimala vprašanja v zvezi z ureditvijo urejenega in učinkovitega 

državnega aparata, zlasti sodstva, kar naj bi vplivalo na stabilizacijo in varnost gospodarskega 

življenja. Večjo mero odgovornosti so industrialci od države zahtevali tudi v zvezi s 

podeljevanjem naročil za državne dobave domačim industrialcem in pravočasnim 

plačevanjem z njimi zvezanih dolgov. V nekaterih resolucijah Zveze je naleteti tudi na 

zahtevo naj država bolje poskrbi za vzdrževanje slovenske infrastrukture. Med zadevami s

244 V enajsti točki resolucije letne skupščine Zveze industrijcev z dne 19. aprila 1940 je mogoče prebrati: »Ne le 
v interesu našega gospodarstva, temveč tudi iz vidika interesov tujske industrije, ki je za Slovenijo kot agrarno 
pasivno deželo velikega pomena, je nujno potrebna ureditev najvažnejših prometnih vprašanj. Zlasti je potrebna 
izgraditev moderne cestne zveze med Mariborom, Ljubljano in Sušakom (Reko - op. a.) ter med našimi 
gorenjskimi letovišči in Zagrebom, kakor tudi direktne železniške zveze Slovenije z morjem.« ARS, AS 448, 
fase. 85.
245 Kreditna politika Narodne banke je bila namreč izrazito »srbocentrična«. Leta 1929 je Trgovski list o 
razdelitvi kreditov po jugoslovanskih območjih objavil naslednje podatke: »Na koncu leta 1929 so se razdelili 
dovoljeni krediti Narodne banke takole: Srbija: 60 odstotkov, Hrvaška: 12 odstotkov, Slovenija: 9,5 odstotka, 
Vojvodina: 9 odstotkov, Bosna: štirje odstotki, Dalmacija: 3,5 odstotka, Črna Gora: dva odstotka. Hrvaška, 
Slovenija in Bosna se v 50 do 65 odstotkih teh kreditov - po svojih bankah - sploh ne poslužujejo, ostalih 
odstotkov se pa poslužijo v prvi vrst le za reeskomptne namene. V Srbiji so pa med kreditnimi odjemalci 
Narodne banke neposredno zastopane trgovina, industrija in obrt, sploh vse gospodarske panoge.« TL, 14. 6. 
1930, št. 70, str. 2.
246 Kot zanimivost naj tu citiram le v »načelni izjavi Zveze industrijcev« s pomenljivim naslovom »Za 
ozdravljenje našega gospodarstva« izraženo stališče, ki ga je Zveza zavzela v zvezi s problematiko kmečkih 
dolgov: »Izvede naj se (...) razdolžitev poljedelcev potem izdaje državnih novčanic v znesku, kije za izvedbo te 
razdolžitve potreben. V njih kritje naj služi vrednost razdolžene poljedelske posesti. Amortizacija te emisije naj 
se določi na 25 let.« TL, 10.4. 1934, letnik 17, št. 41, str. 1.
247 Kot primer le prva točka resolucije sprejete na glavni skupščini Zveze 22. junija 1928 izšle pod naslovom 
Zahteve naših industrijcev: »Pozivamo kraljevo vlado, da nujno izvede vse priprave za ustanovitev 
Gospodarskega sveta, kakor je to predpisano v naši Ustavi. Nujno je, da prevzame naloge gospodarske 
zakonodaje nepolitična gospodarska zbornica.« TL, letnik 11,26. 6. 1928, št. 75, str. 2.
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katero se je Zveza ukvarjala, je mogoče najti tudi vprašanje o zakonski ureditvi vprašanje 

gozdnega veleposestva, ki je zadevalo zlasti odsek lesne industrije. Kot zanimive, a manj 

pogosto obravnavane probleme, je mogoče izpostaviti še: zakonsko ureditev zaposlovanja 

tujih državljanov (industrialci, ki so bili zaradi pomanjkanja domačih v veliki meri odvisni od 

tujih strokovnjakov, so zagovarjali svobodo na tem področju in nasprotovali nekaterim, kot 

prestroge razumljenim, vladnim ukrepom), prizadevanje za ustanovitev ljubljanske borze in

ljubljanskega velesejma (o obeh ustanovah več malce pozneje) in (gmotno) podpiranje
248razvoja in napredka trgovskega ter obrtnega šolstva.

Poslednja v nadaljevanju predstavljena sklopa vprašanj s katerima so se ukvarjali v

Zvezi zbrani industrialci, sta se jim zdela vse prej kot obrobna. Prvi se je nanašal na 

trgovinske sporazume, ki jih je jugoslovanska država sklepala s svojimi sosedami in tudi širše. 

Industrialci so meddržavnim trgovinskim dogovorom pripisovali veliko pomembnost, saj so 

se le-ti dotikali njihovih neposrednih interesov. Tudi v tej dejavnosti so zahtevali prisotnost 

nevtralnih strokovnjakov v pogajalskih telesih.248 249 Drugo zelo pomembno področje delovanja 

Zveze so predstavljale razne socialne zadeve, kjer se je njena dejavnost raztezala od čisto 

praktičnega posredovanja med delodajalci in delojemalci, do obravnavanja socialne 

zakonodaje. V prvem primeru so skušali predstavniki Zveze v primerih raznih mezdnih 

sporov in že potekajočih stavk najti neko srednjo pot. Za preprečevanje oziroma zmanjševanje 

konfliktnih situacij med industrialci in delavstvom, so člani Zveze z medsebojnimi dogovori 

urejali enotne mezde v posameznih industrijskih strokah, organizacija pa je sodelovala tudi pri 

raznih mezdnih pogajanjih. V zvezi s socialno zakonodajo so se industrialci ukvarjali z 

uvedbo minimalnih mezd (glede katerih so vedno trdili, da jih sicer načeloma podpirajo, a so 

zaradi znotraj-jugoslovanskega konkurenčnega boja vztrajali, da se morajo uvesti v celotni 

državi) ter predvsem z zahtevami po reviziji jugoslovanske socialne zakonodaje. Industrialci 

so si prizadevali za zmanjšanje zavarovalnih pristojbin za delavstvo in so obenem poudarjali, 

da bi morala država pri financiranju delavskega socialnega zavarovanja prevzeti večje breme. 

Poleg tega so trdili, daje bila v začetku dvajsetih let sprejeta socialna zakonodaja preprosto

248 Zveza industrijcev je sodelovala pri zagotovitvi prostorov za ljubljansko Tehniško fakulteto: »Pri tej priliki 
naj poudarjamo, da so se člani Zveze industrijcev v posebni meri udeležili pri ustanovitvi in vzdrževanju 
Tehniško-visokošolskih fondov ter pri gradbi poslopja na Mirju v kojem se je nastanil velik del Tehniške 
fakultete Univerze v Ljubljani.« Poročilo o poslovanju Zveze industrijcev, str. 17.
249 »Pri trgovskih pogajanjih s sosednjimi državami morajo tvorno sodelovati gospodarski strokovnjaki. Ne 
zadošča, da naša delegacija zgolj zasliši mnenje poedinih ekspertov, ki nimajo pristopa do same obravnave.« 
Zaradi neupoštevanja gospodarstvenikov naj bi se tako »v trgovski pogodbi z Italijo (...) storila velika in menda 
nepopravljiva pogreška.« TL. letnik 7, 27. 9. 1924, št. 115, str. 1.
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preveč napredna za nerazvito jugoslovansko okolje.250 To je industrialce napeljalo na zahtevo 

po noveliranju Zakona o zaščiti delavcev in Zakona o inšpekciji dela ob sodelovanju 

predstavnikov gospodarskih krogov. Kljub temu so v Zvezi zbrani industrialci ob vsaki 

priložnosti poudarjali, da so zavezniki socialnega dialoga, in da imajo posluh za želje 

delavcev.251

Kakšna je bila metoda, ki jo je za dosego svojih ciljev izbirala Zveza industrijcev? 

Članstvu in javnosti so bile namenjene predvsem že omenjene spomenice naslovljene na 

oblastna predstavništva različnih stopenj, ustanove in posameznike: razna gospodarska 

ministrstva (za trgovino in industrijo, finance, promet ter gozdove in rudnike), vlado kot 

celoto, narodne poslance, upravo državnih železnic (kdaj tudi na njen tarifni odbor), državno 

finančno upravo, oblastne uprave, občinske svete itd. Druga metoda je temeljila na 

neposrednem človeškem stiku z »merodajnimi beograjskimi krogi«, kot so jih industrialci 

sami pogosto poimenovali. Intimnejšo predstavitev zagat in želja slovenske industrije so 

predstavniki Zveze dosegli z deputacijami in osebnimi razgovori z ministri in njihovimi 

ožjimi sodelavci.252 Najverjetneje se je izvajala tudi pisna komunikacija s kompetentnimi 

oblastnimi telesi, a te domneve zaradi pomanjkanja arhivskega gradiva ni mogoče zatrdno 

potrditi. Kot sredstvo pridobivanja in nadaljnjega posredovanja podatkov o dejanskem stanju 

industrije so pogosto uporabljali ankete. Ob povedanem se postavlja vprašanje, koliko so 

industrialci preko interesnih organizacij sploh uspeli doseči. Nanj bom skušal odgovoriti s 

pomočjo, zaradi pomanjkanja časa pičlih virov, ki sem jih uspel pregledati. Pri tem se bom 

osredotočil predvsem na delovanja Zveze industrijcev.

Za čas Habsburške monarhije je Rudolf Marn, kije že čez dobra dva meseca po izidu 

spodaj citiranih vrstic postal načelnik oddelka ministrstva za trgovino in industrijo v 

Ljubljani, podal leta 1918 zelo ostro sodbo o (ne)upoštevanju želja gospodarskih krogov s

250 »Naši socialni zakoni, objavljeni največ leta 1922 in izdelani po ekstremnih vzorcih industrijskih držav, so šli 
predaleč. (...) G. Avgust Westen smatra, daje razumna preureditev zakonite zaščite delavstva, ki bo vpoštevalo 
vse interese podjetnika, med najvažnejšimi zadevami. (...) G. dr. Fran Windischer: obremenitev industrije v 
Sloveniji po socialnem zavarovanju znaša blizu 80,000.000 dinarjev letno. Tako breme je preveliko, ker ogroža 
eksistenco podjetij in s tem tudi naše delavstvo, kojemu preti brezposelnost.« Prav tam, str. 2.
251 Naj za konec na kratko predstavim še delovanje specifičnega odseka. Pozornost bom posvetil lesnemu 
odseku, ki je štel največ članov in čigar dejavnost je Zveza v svojih poročilih pogosto označila za 
»najživahnejšo«. Rekonstrukcija je osredotočena na leti 1920 in 1921, za kateri je na voljo tiskano poročilo. V 
tem času seje lesni odsek na področju lesne industrije boril proti naslednjim zadevam: previsokim delavskim 
mezdam, uvedbi enotnega osemurnega delovnika v lesno industrijo in previsokim železniškim tarifam. Lesni 
industriji kot celoti je odsek zastavil tale splošni cilj: povzdigniti industrijo do stopnje, ki bi omogočala izvoz 
zgolj končnih izdelkov in polizdelkov. Lesni odsek seje poleg tega ukvarjal še s carinskimi zadevami, kjer seje 
zavzemal zlasti za uvedbo zaščitnih carin, izdelovanjem statistike in posredovanjem pri mezdnih sporih v lesni 
industriji. Poročilo o poslovanju Zveze industrijcev, str. 19—20.
232 Tako je npr. Jean B. Pollak na plenarni seji Zveze 20. septembra 1924 poročal, »da seje dne 14. septembra t. 
1. razgovarjal z merodajnim članom kraljeve vlade o položaju industrije in o njenih potrebah«. TL, 25. 9. 1924, 
letnik 7, št. 114, str. L
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strani države, ki je gotovo ni mogoče jemati dobesedno, saj predstavlja bolj odraz prenapetega 

čustvovanja v prevratnem času rušenja starega in oblikovanja novega (članek je namreč izšel 

15. novembra 1918), kot pa resničnega stanja odnosa med gospodarskimi krogi in državo v 

času Habsburške monarhije. Iz vsakega od naslednjih stavkov namreč kar žari strastno 

sovraštvo do razpadajoče države: »O vseh gospodarskih ukrepih in zakonih na polju 

industrije, prometa, trgovine in obrta so določevali birokratični uradniki. Res je bilo 

predpisano, da se pred vsako izdajo tozadevnih zaslišijo strokovne korporacije in gospodarske 

združbe, toda mnenja teh se navadno niso vpoštevala, ukrenilo se je kakor so želeli nekateri 

gospodujoči stanovi ali zakrknjeni birokrati. In potem ta dolga pot predno se je rešilo kako 

gospodarsko vprašanje! Opozarjam le na prošnje za železniško koncesijo, bodisi tudi 

ozkotirno železnico pri kakem podjetju. Predno so se izvršile različne komisije, na čelu njim 

ljudje, ki še pojma niso imeli o stvari, predno so se rešili ugovori, predno seje izpopolnilo vse

pike. ki so se zahtevale pri prošnjah, je poteklo leto ali še več in dotični podjetnik je morda
253zamudil najlepši čas. Klel je ta avstrijski birokratizem, toda pomagati si ni mogel.« 

Navedene vrstice so gotovo nabite z izpovedno močjo in predstavljajo kot artikulirani izraz 

nakopičenih zamer in frustracij precej obrobnega kranjskega gospodarskega prostora napram 

Dunaju, dragocen zgodovinski vir. Z zaničevanjem preteklosti so bili nerazdružljivo zvezani 

upi v svetlejšo prihodnost, v to, da se bodo v »naši zaželjeni Jugoslaviji«,234 želje in interesi 

gospodarstvenikov bolj upoštevale. So se Mamovi visokoleteči upi uresničili, ali so ostali 

zgolj pobožne želje?

Kolikor je mogoče razbrati iz virov odnos med državo in industrijo nikakor ni bil 

rožnat. Ker je na podlagi izpovedi industrialcev soditi, da so se tozadevne razmere s časom 

izboljšale, bo nadaljevanje kronološko urejeno. Glavni problem odnosa med državo in krogi 

industrijskih podjetnikov je bil v ignoriranju slednjih pri obravnavi nekaterih vprašanj. 

Poglavitna strategija države je pri tem bila zadrževanje informacij oziroma njihovo ne- 

posredovanje interesnim organizacijam. To se je zlasti dogajalo pri davčnih zadevah. 

Neupoštevanje mnenj gospodarskih krogov se v finančnih zadevah ni omejevalo zgolj na 

vlado v Beogradu,233 ampak je bila prisotna tudi pri samoupravnih oblastvih na nižji ravni: 253 254 255

253 Rudolf Marn, Prehodna doba in slovenski trgovci. V: Slovenski trgovski vestnik, 15. 11. 1918, letnik 15, št. 
11, str. 81 (dalje Marn, Prehodna doba).

254 Prav tam, str. 81.
255 Naj naštejem le dva primera, ki časovno lepo zajameta celo medvojno obdobje. Prvi je iz leta 1922 in se 
nanaša na vojni davek. Zadeva je bila javne obravnave deležna na tretjem rednem občnem zboru Zveze 
industrijcev junija 1922: »Obsojati moramo, daje finančna uprava ustanovila nov vojni davek za leto 1920 na 
povsem neobičajen način in proti svoječasni izjavi, daje vojno leto 1919 zadnje, za koje se predpiše vojni davek. 
(...) Opozarjamo tukaj, da finančna uprava ni niti malo upoštevala vsestransko utemeljene predloge reforme 
vojnega davka, koje so gospodarske organizacije svoj čas objavile.« TL, 24. 6. 1922, letnik 5, št. 75, str. 1. Drugi
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banovini,* 256 oblasteh2'57 in občinah.258 Za neupoštevanje zahtev slovenskih gospodarstvenikov 

naj bi bil kriv tudi ne-posluh v svoje zadeve zaverovanih srbskih oblastnikov. Karl Triller, 

upravni odbornik Narodne banke, je leta 1926 na izredni skupščini Zveze podal tole, v svoji 

brezbrižnosti do slovenskih gospodarskih razmer izredno šokantno in verjetno rahlo pretirano, 

a glede na zgoraj omenjeno poslovno politiko Narodne banke, še kako verjetno poročilo: 

»Orisal je težkoče, ki jih ima kot član glavnega odbora Narodne banke vedno, ko se poteguje 

za interese slovenske industrije. Od 17 članov je samo pet prečanov, od teh samo eden iz 

Slovenije. 'Narodna banka se ne more brigati za našo industrijo, skrbeti mora za izvoz srbske 

pšenice,' take izjave so se slišale v glavnem odboru in od zelo merodajnega faktorja je dobil 

naš član, kot odgovor na prošnjo za pomoč naši industriji izjavo: 'Ako vaša industrija ne može 

da živi, prodajte jo strancima.'«259 260 Da bi se industrialci v tem stanju, ki ga je mogoče 

opredeliti kot informacijsko stiskaštvo, lahko dokopali do podatkov, so se morali zateči k 

uporabi neuradnih kanalov. Pomembno vlogo so pri tem kot kaže imeli posamezniki z 

dostopom do informacij, ki so nato z njimi zalagali industrialce: »(...) nam je tekst nove 

(carinske - op. a.) tarife nepoznan. Zanašati se moramo na izjavo nam naklonjenih gospodov, 

ki trdijo, daje nova carinska tarifa sestavljena po načelu zmerne zaščitne carine in industriji v 

novih mejah veliko ugodnejša nego dosedanja tarifa (...).« Gospodje so v tem primeru 

Zvezo pravilno obvestili. Vendar pridobivanje informacij po alternativnih, vzporednih poteh,

primer je iz redne skupščine Zveze leta 1939: »Koncem meseca decembra preteklega leta nas je presenetila 
obsežna davčna reforma. Ta reforma seje sicer že nekaj časa napovedovala, vendar nismo imeli niti mi, niti 
ostale gospodarske korporacije predhodno nobenih podrobnejših obvestil o tozadevnih namerah Ministrstva 
financ. (...) Udeležili smo se konference gospodarskih zbornic, ki seje vršila dne 17. in 18. januarja t. I. v 
Ljubljani ter seje bavila izključno le z vprašanjem davčne reforme. (...) Od mnogih zahtev, ki so se iznesle na 
konferenci v Ljubljani ter na navedeni anketi pri Ministrstvu financ, jih je bilo malo usvojenih ter so se dotične 
spremembe uveljavile z (...) davčno novelo z dne 30. 3.1.1.« ARS, AS 448, fase. 85.
256 »Proračun Dravske banovine za leto 1931 je menda že izdelan, vendar niso imeli predstavniki industrije do 
sedaj prilike do vpogleda ali do sodelovanja. (...) Zveza industrijcev je naslovila na gospoda bana predstavko, v 
kateri se poziva na svoj čas dano zagotovilo, da bo industrija mogla pravočasno podati svojo izjavo in svoje 
predloge k temu velevažnemu predmetu in prosi, da seji taka prilika še nudi.« TL, 6. 12. 1930, letnik 13, št. 142, 
str. 2.
257 Februarja 1928 so na izredni skupščini Zveze zbrani industrialci resignirano ugotovili: »Danes stojimo pred 
izvršenim činom, da so oblastne davščine, navzlic ugovorom, z neznatnimi spremembami, že odobrene.« Na 
skupščini je bil prisoten tudi zastopnik mariborske oblastne skupščine, ki je krivdo zvalil na nezadostno državno 
financiranje oblasti in svoj govor skesano (iskreno ali ne naj presodi bralec sam) zaključil z zagotovilom, »da se 
bo v bodoče pri proračunih vedno zaslišalo mnenje in predloge gospodarskih krogov«. TL, 4. 2. 1928, letnik 11, 
št. 14, str. 1-2.
258 Iz pisma Zveze ljubljanskemu občinskemu svetu: »Do sedaj nam ni bilo mogoče dobiti točnega vpogleda v 
projekt občinskega proračuna za leto 1930, ki se naj ta teden razpravlja v mestnem občinskem svetu. V kolikor 
smo informirani, vsebuje ta projekt na strani dohodkov dve važni postavki glede katerih moramo priglasiti naše 
stvarne pomisleke.« TL, 25. 3. 1930, letnik 13, št. 36, str. L
259 TL, 16. L 1926, letnik 9, št. 7, str. L Solidarnost s slovensko industrijo je na tem zasedanju izkazal tudi 
narodni poslanec Sušnik (najverjetneje je šlo za Antona Sušnika (1880-1934), SBL, knjiga 11, Ljubljana 1971, 
str. 555), kije govoril o »slabi carinski, prometni in gospodarski politiki sploh«. TL, 16. L 1926, letnik devet, št. 
7, str. 1.
260 TL, 27. 9. 1924, letnik 7, št. 115, str. 1.
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kot je bilo videno iz primerov, ko so ukrepi industrialce našli nepripravljene.261 262 263 264 niso vedno 

delovali najbolje in tako je Zvezi ostalo le vztrajno ponavljanje zahtev in moledovanje (kar 

seveda ne pomeni, da niso industrialci s svojimi zahtevami pogosto nastopali tudi bolj 

odločno). Dobra primera nemočnega prosjačenja predstavljata druga in šesta točka resolucije 

sprejete aprila 1940 na redni letni skupščini Zveze. Druga točka se je glasila: »Prosimo 

kraljevsko vlado, da v bodoče tako važnih ukrepov kakor je nedavno uvedena reforma 

neposrednih davkov ne izda, ne da bi predhodno zaslišala mnenje gospodarskih korporacij. 

Prepričani smo, da se bo ob sodelovanju strokovnjakov iz vrst gospodarskih ljudi in 

predstavnikov gospodarskih organizacij, ki stvari ne bodo presojali enostransko, temveč bodo 

pravilno upoštevali tudi interese splošnosti, vedno našla rešitev, ki bo ustrezala stvarni 

potrebi, ne da bi obenem ogrožala naš gospodarski napredek.« Relevantni del šeste točke pa: 

»Prosimo, da se nudi gospodarskim korporacijam prilika, da zavzamejo k načrtu reforme 

železniške tarife svoje stališče.«

Toda ravno v citiranem dokumentu letne skupščine je mogoče najti podatkovne drobce 

s pomočjo katerih se da sklepati, da se je odnos med industrialci in državo do tedaj kljub 

vsemu že izboljšal. Morda je to izboljšanje mogoče pripisati ravno zgodovinskim okoliščinam 

v katerih je dokument nastal. Zgodovinski kontekst na katerega mislim je vojna v Evropi in 

prilagoditev Jugoslavije na novonastale razmere z vpeljavo vojnega gospodarstva in 

posledičnega zbližanja države in industrije. Poročilo uprave Zveze industrijcev je namreč 

naštelo precej obsežen seznam svojih uspehov iz katerih je odsevalo presenetljivo 

dobronamerno državno razumevanje želja in potreb industrijskih krogov. V tem času

261 Še en zanimiv primer: »Med presenečenji, ki nam jih je pripravilo v zadnjem času Ministrstvo financ, je 
omeniti tudi spremembo in dopolnitev uvozne in izvozne carinske tarife. Gospodarske korporacije o tozadevnih 
namerah Ministrstva financ niso bile obveščene, vsled česar tudi niso imele prilike predhodno zavzeti svoje 
stališče. Spričo vesti o nameravani uvedbi izvozne carine na posamezne lesne izdelke smo to vprašanje pokrenili 
na seji Strokovnega odbora za gozdne proizvode, ki seje odločno izjavil proti uvedbi izvoznih carin na obdelani 
les. Navzlic temu (...) so se uvedle tudi izvozne carine na obdelan les.« ARS, AS 448, fase. 85.
262 »Meseca avgusta t. 1. je bila slovenska deputacija pri gospodu resortnemu ministru, ki je priznal pravilnost 
naše zahteve po enakomerni razdelitvi davčnih bremen. Nadejamo se, da bomo sčasoma le prišli do pozitivnih 
uspehov.« TL, 27. 9. 1924, letnik 7, št. 115, str. 2. »Že pred leti smo se mnogo trudili radi uvedbe izvoznih 
premij ter je bil končno prebit led s tem, da so se uvedle premije v obliki ugodnostnega obračunskega tečaja za 
devize za nekatere vrste izvoznega blaga. (...) Pri naših prizadevanjih radi pospeševanja izvoza v devizne 
države, smo skozi več let ob vsaki priliki poudarjali zahtevo, da naj se dovoli izvozniku prosto razpolaganje s 
celotno izvozniško devizo, ter da naj se odpravi izvozna davščina (...). Pristojna mesta so končno uvidela 
upravičenost te naše zahteve, ter je g. minister financ s svojim rešenjem z dne 28. julija preteklega leta odločil, 
da smejo izvozniki prosto razpolagati z vsemi izvozniškimi devizami s prodajo na borzi po borznem tečaju.« 
ARS, AS 448, fase. 85.
263 ARS, AS 448, fase. 85.
264 Naj navedem primera dveh uspehov s katerima so se voditelji industrialcev lahko pohvalili: »Zlasti smo se 
zavzeli za to, da se dovoli plačevanje surovin vnaprej, kjer je to z ozirom na spremenjene plačilne pogoje 
potrebno. Za to našo zahtevo smo našli na pristojnih mestih razumevanje ter se je to vprašanje na splošno 
zadovoljivo uredilo. (...) Na polju gospodarske zakonodaje je omeniti predvsem Uredbo o kontroli cen. Prvotni
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pomanjkanja surovin so industrialci svoj naj večji uspeh videli v ustanovitvi posvetovalnih 

odborov za nabavo surovin potrebnih za obratovanje različnih industrijskih strok (tekstilne, 

lesne in kovinske). Zlasti jim je ugajalo, ker je oblast k delu komisij pritegnila strokovnjake iz 

gospodarskega področja. V prid domneve o kvalitativnem izboljšanju odnosov med državo in 

industrijo je potrebno povedati, daje Zveza takšen razvoj dogodkov razumela kot napredek: 

»Vsekakor pomeni velik napredek, da obravnavajo pristojna službena mesta vprašanje surovin 

v tesnem stiku s prizadetimi gospodarskimi panogami. Mislimo, da nismo neskromni, ako 

vidimo v tem tudi vsaj delen uspeh naših tozadevnih prizadevanj.« Prva točka resolucije je to 

ugotovitev ponovila in razširila z nekaterimi novimi zahtevami: »Vsa važna gospodarska 

vprašanja naj se rešujejo ob sodelovanju gospodarskih strokovnjakov. Z zadovoljstvom 

ugotavljamo, da se je v tem pogledu položaj izboljšal ter pozdravljamo ustanovitev 

posvetovalnih odborov za posamezne industrijske panoge, v katerih sodelujejo poleg 

službenih oseb tudi zastopniki dotičnih industrijskih strok. V interesu uspešnega delovanja teh 

posvetovalnih odborov je želeti, da so v njih neposredno zastopane tudi regionalne 

industrijske organizacije.«* 265

S tem je bila precej podrobna obravnava delovanja Zveze industrijcev (takšno si je 

glede na velik delež v njej delujočih podjetnikov v vzorcu tudi zaslužila) zaključena. 

Preostane še predstavitev ustanove, ki je predstavljala vrhovno organizacijo industrialcev 

kraljevine Jugoslavije, pod svojim okriljem združujoče vse interesne organizacije v industriji 

dejavnih podjetnikov v državi, med njimi tudi Zvezo industrijcev za slovensko ozemlje. 

Centrala korporacij je predstavljala osrednjo platformo s katere so mogli slovenski industrialci 

s svojimi zahtevami seznaniti vsejugoslovansko javnost. Od slovenskih podjetnikov je bil v 

njeno vodstvo vključen Fran Windischer, ki je dolga leta opravljal funkcijo 

podpredsednika.266 Z razpošiljanjem okrožnic, ohranjenih v arhivu Zbornice za TOI,267 je 

Centrala opravljala podobno informacijsko dejavnost kot Zveza industrijcev, s to razliko, da 

njene okrožnice niso bile osredotočene na lokalne zadeve, ampak na širši jugoslovanski 

prostor in problematiko. Javnosti se je Centrala predstavljala predvsem na rednih letnih

načrt te uredbe je bil povsem nesprejemljiv. Sodelovali smo v deputaciji predstavnikov industrijskih korporacij 
iz vse države, ki je g. ministru trgovine in industrije ter g. ministru za socialno politiko in narodno zdravje 
podrobno pojasnila stališče industrije do vprašanja kontrole cen. (...) Pri g. ministru trgovine in industrije smo 
našli za naše stališče popolno zaslombo ter se je v uredbi o kontroli cen, kakor jo je kr. vlada uveljavila, v 
mnogih važnih, rečemo lahko v glavnih točkah, upoštevalo naše stališče.« Prav tam.
265 Prav tam.
266 SBL, knjiga 14, Ljubljana 1986, str. 699.
267 ARS, AS 448, fase. 203.
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zborih, ki so se vršili v Beogradu in katerih se je vedno udeležila tudi slovenska delegacija?68 

Cilji in metode za njihovo doseganje so bili enaki kot pri drugih interesnih organizacijah s to 

razliko, da je skušala Centrala uravnotežiti partikularne želje in zahteve industrialcev iz 

celotne dežele. Kratek pregled delovanja Centrale, ki sledi, temelji na časopisnih poročilih o 

letnih zborih objavljenih v slovenskih medijih.268 269 270 Za letne zbore je bilo značilno, da so se jih 

udeleževali visoki državni funkcionarji iz raznih ministrstev. Na zborih so imeli 

predstavniki slovenske industrije priložnost poročati o položaju slednje v Sloveniji.

V splošnem se je problematika s katero se je ukvarjala Centrala industrijskih 

korporacij prekrivala z delovanjem Zveze industrijcev, zaradi česar postane poglobljena 

obdelava tega predmeta odveč. Splošni princip delovanja vseh interesnih organizacij 

industrialcev je kratko in jedrnato, a obenem zelo točno, opredelil Anton Krejči, dolgoletni 

član predsedstva ljubljanske Zveze industrijcev, sicer pa ravnatelj ruške tovarne dušika, na 

letnem zboru Centrale industrijskih korporacij v Beogradu januarja 1930: šlo je preprosto za 

prizadevanje za »mir, jasnost in kontinuiteto«271 potrebne industrijski produkciji. S tem so 

bile povezane zahteve jugoslovanske industrije za urejen administrativni aparat, ki bi delal 

hitreje in učinkoviteje, ter bil apolitičen in strokoven. Aktualno je bilo zlasti vprašanje 

sodstva. Finančne zadeve, zlasti davki, so bile celotno medvojno obdobje osrednje področje 

delovanja Centrale; glavna zahteva industrialcev je bila najpogosteje usmerjena k zmanjšanju 

davkov in tudi k ukinitvi nekaterih med njimi (predvsem davka na poslovni promet). Sive lase 

so podjetnikom povzročale zlasti samoupravne dajatve glede katerih so na vlado naslavljali 

želje po njihovi dokončni zakonski ureditvi. Posledica pomanjkanja slednje je bilo zanimivo 

razhajanje med stališči centralne oblasti in samouprav, ki ga je najti v enem od poročil s 

Centralinih letnih zborov. Načelnik ministrstva financ jev imenu ministrstva sicer načeloma 

zahteval, da se »z oblastnimi (v smislu samoupravnih enot imenovanih oblasti - op. a.) 

davščinami ne ogroža produkcije in trgovskega prometa«. Toda, ker financiranje oblasti ni 

bilo zakonsko urejeno, se je ministrstvo zadovoljilo le s tem, da je »poslalo vsem oblastem

268 Zbori so bili priložnost za ceremonialni stik industrialcev z najvišjimi predstavniki jugoslovanske oblasti. 
Tako je leta 1928 »številna deputacija« industrialcev tisto leto sprejeto resolucijo »v petek zvečer ob šesti uri 
izročila ministrskemu predsedniku g. dr. Korošču, ki je deputacijo sprejel ob navzočnosti šestih ministrov in 
predsednika finančnega odbora Narodne skupščine g. dr. Stojadinoviča«. TL, 4. 12. 1928, letnik 11, št. 143, str.
2.
269 Vsa poročila so izšla v Trgovskem listu: 24. 2. 1927, letnik 10, št. 22, str. 1-2, 1. 3. 1927, letnik 10, št. 24, str. 
1-2, 1. 12. 1928, letnik 11, št. 142, str. 2, 4. 12. 1928, letnik 11, št. 143, str. 1-2, 11. 12. 1928, letnik 11, št. 146, 
str. 2, 30. 1. 1930, letnik 13, št. 13, str. 1-2, 1. 2. 1930, letnik 13, št. 14, str. 1-2 in 27. 12. 1934, letnik 17, št. 
143, str. 1.
270 Leta 1927 so bili tako npr. prisotni predstavniki tehle ministrstev: gradbenega, vojnega, poljedelskega, 
ministrstev za socialno politiko, zunanje zadeve in seveda za trgovino in industrijo. TL, 24. 2. 1927, letnik 10, št. 
22, str. 1.
271 TL, 30. L 1930, letnik 13, št. 13, str. L
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navodila po katerih naj se ravnajo pri določanju oblastnih davščin, katere potrebujejo za 

pokritje proračunskega primanjkljaja«.272

V zvezi s carinami si je Centrala prizadevala za uzakonitev takih carinskih tarif, ki bi 

omogočale carinsko zaščito jugoslovanske industrije. Zanimiv konkreten primer je boj 

industrialcev proti, po njihovem mnenju prenizki, uvozni carini za v tiskarstvu nepogrešljivi 

rotacijski papir. Anton Krejči je januarja 1930 na zboru Centrale poročal, daje finančni odsek 

Narodne skupščine od leta 1928 naprej »po nekem neobjašnjenem manevru« zmanjšal 

uvozno carinsko postavko na rotacijski papir od 12 na le en dinar. »Ta carina se je torej 

praktično ukinila. (...) Danes se tiskajo naši časopisi skoraj brez izjeme na inozemskem 

papirju, kar je tem manj pravilno, ker so morale naše papirnice svoje obrate v znatni meri 

reducirati.«274 Poglavitni vzrok za težave je bila nekonkurenčnost jugoslovanske industrije,273 

ki je le s težavo zmogla korak z avstrijskimi in češkimi tekmeci na trgu: »Pritisk obeh držav 

(...) je bil tako močan, da ni mogla obvladovati jugoslovanska industrija nikdar več kot 60-66 

odstotkov domačega tržišča, torej dve tretjini ali še manj.«276 Druge pomembna področja 

delovanja Centrale so bila: prizadevanje za napredek in izboljšanje prometne infrastrukture 

države in njeno elektrifikacijo, tarifna vprašanja, mednarodne trgovske pogodbe oziroma 

zadeve mednarodne trgovske politike, gospodarska zakonodaja (npr. zavzemanje za 

uveljavitev zakona o industrijskih obveznicah), državna naročila (zlasti boj za njihovo 

dodelitev domačim podjetjem), kreditiranje industrije (znižanje bančne kreditne obrestne 

mere, ustanovitev privilegirane industrijske banke namenjene kreditiranju srednje in male 

industrije) itd.

Za zaključek predstavitve dejavnosti podjetnikov v organizacijah industrialcev, ostane 

le še obravnava Društva industrijcev in veletrgovcev v Ljubljani, glede na čas ustanovitve 

najmlajše organizacije industrialcev. Predstavitev bo kratka, saj se zdi, daje bila, kljub imenu 

društva, vloga industrialcev pri njegovem vodenju bolj obrobnega značaja. V dokumentih se 

med vodilnimi konstantno pojavlja le ime Staneta Vidmarja, ljubljanskega proizvajalca

272 TL, 4. 12. 1928, letnik 11, št. 143, str. 1.
27j Ozadje je znanstveno osvetlil zgodovinar Jože Šorn, ko je pisal o kartelizaciji jugoslovanske papirne 
industrije: »Glede rotopapirja je bilo stanje še bolj zapleteno in je dobilo značaj politične borbe, ker so bili 
solastniki glavnih jugoslovanskih časnikov istočasno vodilni politiki ali vsaj politični ljudje; ti so se sklicevali na 
tisk kot sedmo silo, ki potrebuje cenen papir, da lahko opravlja svojo pomembno vlogo.« Jože Šorn, 
Jugoslovanska industrija papirja do osvoboditve. V: Zgodovinski časopis, letnik 12-13, 1958-1959, str. 205 
(dalje Šorn, Jugoslovanska industrija papirja).
274 TL, 7. 9. 1930, letnik 13, št. 14, str. 2.
275 Cena za rotacijski papir proizveden v Združenih papirnicah, vodilnemu jugoslovanskemu podjetju papirne 
stroke, je znašala kar trikrat več kot cena enakega tujega proizvoda. Šorn, Jugoslovanska industrija papirja, str. 
205.
276 Prav tam, str. 157. 200
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dežnikov in nogavic,277 verjetno najbolj znanega kot brata znanstvenika, podjetnika in šahista 

Milana ter kulturnika Josipa. Stane Vidmarje v Društvu več let zasedal prestižni predsedniški 

položaj. Prva značilnost, ki jo je v zvezi z Društvom potrebno poudariti je, da njegovo 

delovanje ni bilo namenjeno seznanjanju javnost s željami in zahtevami podjetnikov, temveč 

je bilo osredotočeno predvsem na urejanje internih odnosov v poslovnem svetu. Pogojno bi 

društvo bilo mogoče označiti kot interesno, a zgolj v najožjem pomenu te besede. Od Zveze 

industrijcev se je razlikovalo po tem, da je ves čas delovalo na podlagi prostovoljnega 

članstva (seveda mu kaj drugega kot društvu niti ni preostalo). Za precej splošnim imenom, ki 

bi pri sodobnemu človeku lahko vzbudilo podobe prijetnega prostočasnega druženja v nazivu 

omenjenih gospodarstvenikov, seje skrivala organizacija z eno samo nalogo: zaščito upnikov. 

S pomočjo v medijih objavljenih poročil je mogoče sklepati, daje od skromnih in obskurnih 

začetkov društvo, ali bolje rečeno kar društvece, z leti razvilo živahno in razvejano 

dejavnost. Ustanovni občni zbor seje odvijal 4. januarja 1925. Trgovski listje o ustanovitvi 

poročal tole: »Iz dopisa, ki ga nam pošilja društvo, je razvidno, da ima društvo namen 

vzajemnega obveščanja svojih članov o kreditnih razmerah na domačih in inozemskih trgih. 

Svoj namen namerava društvo dosezati s tem, da bo po nalogu svojih članov zamudnike in 

takozvane šikanerje opominjevalo potem lastnega društvenega tajništva, ki bo o njih v korist 

članstva vodilo evidenco. Člani pa so po društvenih pravilih zavezani, da morajo dati take 

odjemalce opominjati po društvenem tajništvu.« Že od samega začetka je imelo Društvo 

ambiciozen cilj »da bi se (...) razširilo na industrijalce in veletrgovce po vsej državi«. 

Osnovni namen organizacije je bil torej nadzor velikih trgovcev in industrialcev nad malo 

trgovino in izmenjava podatkov o na tem področju delujočih podjetjih in podjetnikih. Žal je 

zaradi odsotnosti društvenega arhiva, ki bi bil, če bi bil ohranjen, za raziskovalce precej 

zanimiv, nemogoče ugotoviti koliko in kako so v društvu sodelovali industrialci.

277 Njegovemu podjetju je posvečena razprava Katarine Kobe-Arzenšek, Oris Vidmarjeve tovarne, str. 27-33.
278 Ob peti obletnici delovanja Društva je podal njegov predsednik naslednji pregled društvenega razvoja: 
»Tajništvo, nastanjeno sprva v mali sobi privatnega stanovanja, se je do danes razvilo v veliko pisarno 
zaposlujočo pet stalnih pisarniških moči.« TL, 22. 5. 1930, letnik 13, št. 61, str. 3. Upoštevati je potrebno, daje 
število zaposlenega osebja v naslednjih letih, zlasti v času gospodarske krize, neprestano naraščalo, tako daje 
bilo stanje leta 1933 že naslednje: »Vsega skupaj ima društvo 17 stalnih nastavljenih nameščencev. Društvena 
pisarna v Ljubljani je nameščena v šestih sobah v Trgovskemu domu in ima poleg običajne društvene oprave 
sedem pisalnih strojev in en razmnoževalni aparat.« TL, 23. 2. 1933, letnik 16, št. 23, str. L
279 TL, 10. 3. 1925, letnik 7, št. 29, str. 3^L
280 Struktura arhiva je bila taka: »V preteklem letu (tj. leta 1932 - op. a.) je bil popolnoma preurejen 
informacijski arhiv, ki razpolaga danes s 40.000 informacijami iz vse države in deloma tudi iz inozemstva. Te 
informacije se dnevno izpopolnjujejo z raznimi važnimi podatki o protokolacijah, z zemljiškoknjižnimi izpiski, s 
poročili tuzemskih borz in s poročili društvenih članov s podatki iz njihovih poslovnih knjig. Krog društvenih 
informatičnih zaupnikov in poročevalcev se vedno širi in razpolaga informacijski oddelek danes po vsej državi z 
zanesljivimi zaupniki, katerih število preseza že 4000.« TL, 23. 2. 1933, št. 23, str. L
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Delovanje društva je zanimivo predvsem z vidika preučevanja zgodovine zbiranja in 

posredovanja informacij v komercialne namene, v nadaljevanju pa bom skušal s pomočjo 

citatov v najbolj grobih potezah prikazati temeljna področja njegove aktivnosti. 

Najprimernejši vodič po zapletenem svetu društvenega delovanja predstavlja poročilo iz 

občnega zbora Društva, ki seje odvijal junija 1931: »Društvo, ki seje iz skromnih početkov 

razvilo v mogočno organizacijo, posega v vsa vprašanja, ki so zvezana s podeljevanjem 

blagovnih kreditov in z zaščito teh kreditov. Nabirajo se podatki o načinu plačevanja detajlnih 

trgovcev iz cele države in število podjetij, kijih ima društvo v tem pogledu v stalni evidenci, 

je naraslo na 20.000. Iz te obsežne kartoteke se društvenim članom s posebnimi zaupnimi 

okrožnicami redno javljajo vse tožbe, opomini, izvršilna in prodajna postopanja, menični 

protesti itd. V posebnih okrožnicah pa izkazuje društvo vse konkurze in prisilne poravnave s 

podatki, ki so potrebni za prijavo terjatev. Prve okrožnice obsegajo v zadnjem času kljub 

strnjenemu tisku devet do deset strani in izhajajo dvakrat mesečno. Okrožnice o konkurzih in 

prisilnih poravnavah izven konkurza tudi stalno naraščajo in se razpošiljajo trikrat mesečno. 

(...) Društveno tajništvo se bavi dalje z individuelno informacijsko službo, z izterjevalnim, 

opominjevalnim in tožbenim postopanjem in (...) tudi s prijavljanjem terjatev upnikov in z 

zastopanjem njih interesov pred sodišči.«281 282 Podatke je društvo dobivalo preko mreže 

informatorjev in sojih člani društva prejemali proti plačilu: »Društvo daje informacijo za Din 

25 za komad. Cenejše jih ne daje nobeno podjetje, razen če se vzame res veliko število. (...) 

Včasih nas stane informacija trikrat toliko kot prejmemo zanjo.« Za konec le še zanimiva 

predsednikova omemba o uporabi metode društvenih opominov in o črni listi: »Mi, ki se 

poslužujemo društvenega urada za opominjevanje in izterjanje, (...) poznamo učinkovitost 

društvenih opominov. Ti opomini niso več kakor nekdaj, šablonski, ampak čisto moderni, 

individuelni; so mnogo močnejši in jasno predočijo dolžniku posledice nadaljnjega

zavlačevanja. In z zadoščenjem opažamo, da imajo tudi trdovratni zavlačevalci precejšen
283rešpekt pred našo črno listo.«

V naslednjih letih seje delovanje društva še razširilo in obenem specializiralo. To se 

najbolje odraža v oblikovanju petih samostojnih oddelkov s specifičnimi delokrogi (do 

spremembe notranjega ustroja društva v tej smeri je prišlo avgusta 1932). Najpomembnejši in 

najbolj zaposlenje bil insolvenčni oddelek. Ostali štirje vitalni deli društva so bili: tožbeni, 

informacijski (razpolagajoč z bogatim arhivom), korespondenčni in administrativni

281 TL, 16. 6. 1931, letnik 14, št. 67, str. 3.
282 TL, 18. 6. 1931, letnik 14, št. 68, str. 3. 
28j Prav tam, str. 4.
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oddelek.“ Kaže, da je z razmahom delovanja vzporedno rasla tudi samozavest Društva. Ce 

se je namreč na začetnih občnih zborih sramežljivo posvečalo le vprašanju kreditiranja in 

predvsem svojemu notranjemu poslovanju, si je vodstvo na čelu s Stanetom Vidmarjem v 

začetku tridesetih let državnim organom že upalo postavljati zahteve, v mnogih stvareh skoraj 

identične onim Zveze industrijcev ali Zbornice za TOI. čeprav večinoma omejene na kreditna 

vprašanja. Povečano zavest o lastni pomembnosti lepo ponazarjajo naslednje vrstice izrečene 

na občnem zboru Društva leta 1933: »Zlasti pa bi bilo želeti, da ne bi izšla niti ena uredba, niti 

en zakon o vprašanju kreditov, ne da bi bilo zaslišano za svoje mnenje tudi Društvo
Tor

industrijcev in veletrgovcev.« ' Delovanje društva je bilo tako v tem novem duhu razdeljeno 

na notranje in zunanje: »Delo, ki ga vrši društvo, je dvojno. V notranjem delu služi direktno 

interesom članstva, njegovo zunanje delo pa služi vsemu gospodarstvu.« V zvezi z zunanjim 

delovanjem Društva izstopa zlasti oster odnos predsednika Vidmarja napram merodajnim 

oblastnim instancam, ki je odstopal od navadno bolj diplomatske dikcije Zveze industrijcev 

ali Zbornice za TOI: »Ostre besede se vsiljujejo, če vidi človek s kakšno površnostjo in 

lahkomišljenostjo se rešujejo tudi najbolj delikatna gospodarska vprašanja.« Svoj govor na 

občnem zboru je Vidmar zaključil z odločno trditvijo, ki verjetno najlepše ilustrira zavest 

podjetnikov o lastni pomembnosti za državno strukturo: »Če kdo gospoda, smo mi 

gospodarstveniki državotvorni. (...) Smo konstruktiven element prvega reda in se ne 

odrekamo nobenih žrtev za državo. Ravno zato pa imamo tudi pravico, da povemo jasno in 

odločno kaj ni prav.« No in o katerih vprašanjih so na občnem zboru zbrani veletrgovci in 

industrialci izrazili svoje, v posebni resoluciji strnjeno, mnenje? Poudarili so potrebo 

industrije po devizah in pozvali Narodno banko naj »v večjem obsegu upošteva faktične 

potrebe našega gospodarstva«. Obenem je na Narodno banko letela še zahteva po povečanem 

kreditiranju slovenske industrije in trgovine. Omembe vredno je, da je med slovenskimi 

gospodarskimi organizacijami Društvo kot edino, vsaj kolikor je bilo mogoče ugotoviti,

podobno željo posredovalo tudi Poštni hranilnici in Državni hipotekarni banki.“ Bolj tipičen
288je bil poziv k zmanjšanju davčne obremenitve gospodarstva v težavnih kriznih časih. V

284 TL, 23. 2. 1933, letnik 16, št. 23, str. 1.
285 TL, 18.2. 1933, letnik 16, št. 21, str. 1.
286 Naslednje vrstice povzete po: TL, 21.2. 1933, letnik 16, št. 22, str. 1-2.
287 Zanimivo zahtevo bom navedel v celoti: »(...) naša podružnice Poštne hranilnice ima velike vloge 
gospodarskih podjetij Dravske banovine in zahtevamo zato v interesu vsega gospodarstva, da se iz teh 
prihrankov nabrana sredstva plasirajo izključno v Dravski banovini. To velja tudi za Državno hipotekarno banko, 
ki naj bi z vlogami zbranimi na ozemlju Dravske banovine, razpolagala le v tej banovini.« TL, 21.2. 1933, letnik 
16, št. 22, str. 2.
288 Da pritožbe slovenskih podjetnikov zaradi davčne preobremenjenosti niso bile iz trte izvite, pove naslednji 
podatek: »(...) je bila v letu 1930/31 skupna finančna obremenitev Slovenije za državo skoraj natančno eno 
milijardo dinarjev (...) ali 13 odstotkov skupne fiskalne obremenitve v vsej državi«, pri čemer je iz državne
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podobnem sozvočju z željami drugih gospodarskih organizacij sta bila apela za ustanovitev 

gospodarskega sveta in za decentralizacijo, ki bi prenesla več pristojnosti na lokalne 

samouprave. V resoluciji je Društvo stopilo na stran nelikvidnih denarnih zavodov in se 

zavzelo proti javnim napadom nanje.* 289 Predvsem sta članom društva v nos šla Uredba o 

posredovalnem postopku, ki je upnikom dajala možnost odloga plačila, in Zakon o prisilni 

poravnavi izven stečaja. Glede uredbe so zahtevali njeno takojšnjo ukinitev, za zakon pa 

njegovo noveliranje.290 291 Razumljivo se zdi, daje bilo Društvo kot zastopnik interesov upnikov, 

nezadovoljno tudi z zakonom o kmečkih dolgovih, ki je po besedah predsednika Vidmarja, 

»škodoval poslovni morali in napravil konec kmetovemu kreditu. Nujno potrebno je, da se
701zakon popravi, želimo le, da popravki ne pridejo prepozno.«

Po vseh zgornjih podrobnih obravnavah nekaterih kategorij interesno-strokovnega

delovanja podjetnikov je čas za vrnitev k osrednjim kategorijam (glej tabelo 99). Predstavil bi 

jih lahko še šest, a menim, da si natančnejše pojasnilo zasluži le četrta, tj. delovanje pri 

Ljubljanski borzi in Ljubljanskemu velesejmu, saj je že iz nazivov kategorij samih vsebina 

dejavnosti dovolj razvidna. Tudi v kategoriji Ljubljanskega velesejma in borze je pri obeh 

institucijah izraz delovanje razumeti kot udejstvovanje v vodstvenih upravnih organih s 

pravico sprejemanja odločitev. Kronološko je naprej nastal Ljubljanski velesejem, in sicer že 

konec leta 1920. Njegov namen je bil predvsem promocija slovenskega gospodarstva in 

nastopal je kot sredstvo njegovega prodora na jugoslovanski trg. Kot je zapisal France Kresal, 

so se v upravi Ljubljanskega velesejma »zbrali najimenitnejši slovenski podjetniki in 

gospodarstveniki. (...) Velesejem je bil organiziran kot zadruga, ki sojo vodili poslovneži«. 

Vodstvo organizacije je predstavljalo načelstvo, čigar člani so bili vključeni v tabelo 98.

malhe v obratno smer steklo precej manj sredstev, saj »so znašali celokupni izdatki države za Slovenijo (...) 
nekaj nad 200 milijonov manj, kot pa je plačala vsega skupaj v državno blagajno«. Andrej Gosar, Banovina 
Slovenija. Politična, finančna in gospodarska vprašanja, Ljubljana 1940, str. 10-11. Potemtakem je bil prispevek 
s katerim je Slovenija »aktivno podpirala centralno blagajno večji kakor bi bil zgolj po kvoti prebivalstva«. 
Vladimir Murko, Državne in samoupravne finance v Dravski banovini v 1. 1918-1938. V: Spominski zbornik 
Slovenije, Ljubljana 1939, str. 478. O davkih v medvojnem času na splošno glej: Franc Kresal, Davki. V: SNZ, 
knjiga 1,2005, str. 481^84.
289 »Zahtevamo (...), da se ne dopušča objava napadov na denarne zavode, tudi če bi bili upravičeni, v splošnem 
narodnem gospodarskem interesu in da se s primernimi javnimi objavami s kompetentne strani vzpostavi 
zaupanje v našo valuto in zaupanje v našo lastno moč in sposobnost ter z vzajemno pomočjo pomirijo široki 
ljudski sloji.« TL, 21.2. 1933, letnik 16, št. 22, str. L
290 Glede te zahteve je zanimiva zgodba o skorajšnjem uspehu Društva, ki meče dodatno luč na vprašanje o 
(ne)upoštevanju zahtev gospodarskih krogov s strani državne oblasti: »(...) smo storili vse, da se doseže 
sprememba zakona in prepričani smo bili tudi, da bomo dosegli popoten uspeh, ko seje zavzel z vso energijo za 
naše zahteve minister Mohorič. Po zagrebški in beograjski anketi, na kateri smo predložili obširno in točno 
gradivo, je trgovinsko ministrstvo izdelalo načrt za spremembo tega zakona. 'Potem pa je bilo vse tiho’, kakor 
pravi narodna pesem. Pred tedni, ob priliki neke intervencije, pa nas je referent presenetil s predlogom za 
spremembo zakona, a takrat je bilo že prepozno, ker je bilo že vse izgubljeno, kar seje sploh še dalo rešiti.« Prav 
tam, str. 1.
291 n..........  'Mii e,
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Nekaj let po Velesejmu (točneje 16. avgusta 1924) je bila po dolgotrajnih prizadevanjih 

slovenskih gospodarstvenikov,292 v Ljubljani ustanovljena borza za blago in vrednote, »ki je 

imela takrat osrednje mesto v slovenskem gospodarstvu na področju organiziranja in 

usmerjanja zunanje in notranje trgovine, oblikovanja gospodarskih normativov, pravil 

gospodarskega poslovanja in gospodarskega razsodništva«.29j Najvišji organ borze je bil 

borzni svet in v njem je sedelo kar nekaj industrialcev iz vzorca.

Sedaj pa k za disertacijo značilnejši obdelavi medsebojnega vpliva dveh spremenljivk. 

Najprej bo (v tabeli 102) predstavljena izobrazbena struktura podjetnikov delujočih v vodilnih 

strukturah strokovno-interesnih združenj. Od 60 podjetnikov za katere je bilo mogoče 

tovrstno dejavnost ugotoviti, so bili podatki o doseženi stopnji izobrazbe na voljo za 56 

posameznikov.

Tabela 102: Izobrazbena struktura podjetnikov, ki so bili vključeni v strokovno-interesna 
združenja 
Stopnja izobrazbe Število Odstotek
Terciarna 25 48
Sekundarna 14 27
Primarna 13 25
Skupaj 52 100

Rezultati brez dvoma pričajo o tem, da so v strokovno-interesnih organizacijah 

delovali predvsem dobro izobraženi podjetniki, medtem ko so bili oni s srednjo in osnovno 

izobrazbo manj številni in, presenetljivo, skoraj izenačeni. Domnevati je torej mogoče, da so 

imeli za zasedbo vodilnih položajev v strokovno-interesnih organizacijah več možnosti 

posamezniki z višjo izobrazbo. Ta jim je najverjetneje dajala večje kompetence, širši 

manevrski prostor in večjo okretnost pri uravnavanju občutljive interakcije med državo in 

gospodarskimi sloji. Prednost so imeli zlasti pravniki, kompetentni v zakonskih vprašanjih, 

enem temeljnih področij delovanja strokovno-interesnih organizacij. V Prilogi se pod 

zaporedno oznako P60 nahaja tabela prikazujoča razmerje med stopnjo izobrazbe in tipom 

strokovno-interesne dejavnosti po kategorijah predstavljenih v tabeli 99. Podjetniki s 

primarno izobrazbo so najpogosteje delovali v različnih strokovnih pa tudi v interesnih 

organizacijah in združenjih industrialcev. V vodstvu Ljubljanske borze in velesejma (le-to je 

bilo, kot se zdi, rezervirano predvsem za podjetnike s sekundarno izobrazbo) in v zadružnih

292 »Njeni ustanovitvi je zelo nasprotovala predvsem zagrebška borza. Zato je prišlo do ustanovitve razmeroma 
pozno in v začetku je lahko poslovala le kot blagovna borza, šele leta 1927 je postala popolna in je lahko 
trgovala tudi z vrednostnimi papirji, valutami in devizami. Bila je tretja največja v Jugoslaviji.« Kresal, 
Slovensko podjetništvo, str. 67.
29j Prav tam, str. 64-67.
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organizacijah po drugi strani skorajda niso bili prisotni. Podjetniki s srednjo izobrazbo so 

delovali precej enakomerno v vseh kategorijah, izstopa le udejstvovanje pri Ljubljanski borzi 

in velesejmu. Kaže, da je delovanje v vodstvu raznih zadružnih organizacij zahtevalo zlasti 

visoko (na terciarni stopnji) izobražen kader. Podobno je mogoče trditi tudi za organizacije 

industrialcev in interesna združenja.

Na vrsti je pregled razmerja med podjetniškimi položaji z upoštevanjem njihovih 

pomnožitev in delovanjem v strokovno-interesnih združenjih (tabela 103).

Tabela 103: Podjetniški položaj industrialcev dejavnih v strokovno-interesnih združenjih
Položaj v podjetju Število Odstotek
Upravni odbornik 33 50
Lastnik 16 24,2
Poslovodja 9 13,6
Javni družabnik 8 12,2
Skupaj 66 100

V skladu s prevlado dobro izobraženih podjetnikov so bili v strokovno-interesnih 

organizacijah najdejavnejši upravni odborniki. Morda jim je ravno narava podjetniškega 

položaja, ki so ga zasedali, omogočala živahnejše delovanje v različnih organizacijah. 

Podrobnejšo obravnavo razmerja med podjetniškim položajem in tipom dejavnosti prinaša 

tabela P61 v Prilogi v zvezi s katero je zanimivo, da je največjo koncentracijo upravnih 

odbornikov opaziti pri Ljubljanskem velesejmu in borzi. V drugih kategorijah, razen pri 

organizacijah industrialcev, podobna koncentracija ni vidna. Lastniki so bili močno prisotni 

predvsem v zadružnih organizacijah, kjer je bil relativni delež upravnih odbornikov najmanjši. 

Zdi se, daje razmerje, razen v primeru kategorije E (delovanje v zadružnih organizacijah), 

med upravnimi odborniki in lastniki skoraj enako kot razmerje med podjetniki s primarno in 

terciarno izobrazbo v tabeli P60. Za druge podjetniške položaje ni v tabeli P61 opaziti 

nobenih izstopajočih pojavov.

Na koncu podpoglavja o delovanju podjetnikov v strokovno-interesnih organizacijah, 

bom predstavil še razmerje med industrijsko stroko (ob upoštevanju pomnožitve strok v 

katerih so industrialci delovali) in javnim delovanjem. Rezultate prinaša spodnja tabela 104.
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Tabela 104: Industrijske stroke v katerih so delovali industrialci aktivni v strokovno-interesnih 
združenjih 

Stroka Število Odstotek
Kovinska 37 24
Gradbena 21 13,6
Živilska 21 13,6
Tekstilna 20 13
Papirna 18 11,7
Lesna 17 1 1
Kemična 8 5,3
Grafična 7 4,5
Usnjarska 3 1,9
Razno 1 0,7
Rudarska 1 0,7
Skupaj 154 100

Pri obravnavi zgornjih podatkov se je najprimerneje ozreti na splošno razdelitev 

podjetnikov v vzorcu po strokah (glej tabelo 36) in se lotiti primerjave relativnih deležev. V 

strokovno-interesnem tipu javnih organizacij je glede na njihov splošni relativni delež v 

vzorcu, delovalo nadpovprečno število industrialcev iz kovinske in živilske stroke, medtem ko 

je mogoče za večino drugih industrijskih vej ugotoviti podpovprečno udeležbo. Zlasti je ta 

opazna pri tekstilni in usnjarski stroki. Ta rezultat je gotovo zvezan s prejšnjim profilom 

visokoizobraženih ter v upravnih odborih delniških družb nameščenih podjetnikov 

najpogosteje delujočih v strokovno-interesnih združenjih. Skleniti je potemtakem mogoče, da 

v industrijskih panogah, ki so v tabeli 104 slabše zastopane, takšen tip podjetnika ni bil 

pogost. To je gotovo veljalo za usnjarsko in tekstilno industrijo. Tabela P62 je posvečena 

razmerju med vrsto strokovno-organizacijske dejavnosti in industrijsko stroko. Rezultati, 

razen morda v primeru podjetnikov iz kovinske industrije, pri katerih izstopa nadpovprečna 

udeležba v organizacijah industrialcev in zadružnih ustanovah, ne kažejo nobenih posebnosti 

in odstopanj zaradi česar je mogoče reči, da med industrijsko stroko in tipom strokovno- 

interesne dejavnosti industrialcev ni obstajala povezava.

2.2.1.2 Politično javno delovanje podjetnikov

Drugo podpoglavje je posvečeno političnemu delovanju podjetnikov, ki ga je v tem 

kontekstu razumeti predvsem v pomenu, ki ga besedi politika pripiše Slovar slovenskega 

knjižnega jezika: »urejanje družbenih razmer, odločanje o njih s pomočjo države in njenih 

organov«.294 Poudarek potemtakem ni na strankarski dejavnosti industrialcev (čeprav se v

294 SSKJ, knjiga 3, Ljubljana 1979, str. 766.
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nadaljevanju posvetim tudi tej temi), temveč na odločanju »s pomočjo države in njenih 

organov«. Analiza političnega delovanja podjetnikov v vzorcu je pokazala potrebo po 

razdelitvi teh političnih državnih organov na različne nivoje od najnižjega do najvišjega. Pri 

tem je nastala podobna tridelna shema kot pri obravnavi izobrazbene stopnje podjetnikov. 

Tipi delovanja podjetnikov na različnih stopnjah politične oblasti so botrovali oblikovanju 

treh nivojev: primarnega, obsegajočega vse oblike občinske oblasti,29? sekundarnega, 

zajemajočega deželne, oblastne in banovinske politične organe ter terciarnega, vključujočega 

parlamentarna in vladna telesa. Pri delitvi političnega delovanja na različne nivoje tako ni šlo 

za oblikovanje kategorij upoštevajoč delitev na samoupravno in državno ali na zakonodajno 

ter izvršilno oblast, temveč so bile te oblikovane glede na hierarhično lestvico oblasti. Skupni 

imenovalec na tak način prikazanega političnega delovanje podjetnikov je bil v tem, da so 

vpleteni podjetniški posamezniki politično delovali pri sooblikovanju usode (kranjskega 

oziroma slovenskega) družbenega občestva. Vendar nekatere oblike političnega delovanja na 

katere sem naletel pri obdelavi statističnega pramateriala niso ustrezale temu kriteriju. Zanje 

je bilo torej potrebno oblikovati posebno skupino dejavnosti, in sicer je konkretno šlo za dve 

taki izstopajoči obliki: častno in zgolj strankarsko delovanje (torej brez udejstvovanja v kateri 

od zgoraj naštetih vrst oblastnih teles). Pri razdelitvi oblasti na kategorije sta se upoštevali 

Habsburška monarhija in prva Jugoslavija (vključujoča tudi vse prehodne državne oblike od 

razpada Avstro-Ogrske do združitve s kraljevino Srbijo), torej obe osrednji državni tvorbi 

katerih del je v obravnavanem obdobju bila Kranjska. Od 194 podjetnikov v vzorcu, je bilo 

53, ali 27,3 odstotka, takih za katere je bilo mogoče ugotoviti, da so delovali v politiki. Naj 

spomnim, da je bilo v strokovno-interesnih organizacijah vključeno nekoliko večje število 

podjetnikov, in sicer 60 oziroma 30,9 odstotka. Razlika sicer ni ravno pretresljiva, a bi si iz 

nje vseeno upal potegniti sklep, da je bila strokovno-interesna dejavnost, iz jasnega razloga 

tesnejšega stika z neposrednimi interesi industrialcev in večje bližine njihovemu 

življenjskemu slogu, za podjetnike v vzorcu privlačnejša kot politični angažma.

295 Zakon iz leta 1862, ki je urejal občinsko samoupravo, je npr. poznal tale občinska telesa: »Občinsko vodstvo 
tvori občinski zastop (Gemeindevertretung), sestavljen iz občinskega odbora (Gemeindeausschuss) in 
občinskega predstojništva (Gemeindevorstand). (...) Občinski odbor je sklepajoči organ in nadzoruje delo 
predstojništva. Predstojništvo postavlja občinski odbor iz svoje srede in je sestavljeno iz župana 
(Gemeindevorsteher) in manjšega števila svétnikov (...). Predstojništvo je upravljajoči in izvršujoči organ 
občine.« Vilfan, Pravna zgodovina, str. 452.
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Tabela 105: Vrste politične dejavnosti podjetnikov
Tip politične dejavnosti Število Odstotek

Primarni nivo 30 38
Terciarni nivo 24 30,3
Sekundarni nivo 23 29,1
Častna politična funkcija 1 1,3
(Zgolj) strankarska dejavnost 1 1,3
Skupaj 79 100

Tabela 105 prikazuje razporeditev tipov politične dejavnosti podjetnikov glede na nivo 

na katerem so bili aktivni z upoštevanjem pomnožitev. Podobno kot pri strokovno-interesni 

dejavnosti so bili namreč tudi tu nekateri podjetniki v teku svojega življenja dejavni na več 

političnih nivojih. Poudariti je potrebno zlasti kronološki vidik, saj ni bilo podjetnika, ki bi 

politične funkcije na različnih nivojih opravljal naenkrat, temveč so bile te razporejene po 

različnih obdobjih njihovega odraslega življenja. Pri tem v zvezi s politično kariero 

podjetnikov ni šlo za vzpon od primarnega na terciarni nivo političnega delovanja, ampak so 

bile poti političnega delovanja pogosto bolj zapletene in manj enoznačne. Iz tabele je 

razvidno, da je največ podjetnikov ostajalo na ravni lokalnega političnega delovanja. To je 

razumljivo upoštevaje, daje bilo vsako industrijsko podjetje najprej del lokalne skupnosti in 

je bilo primorano, če je hotelo delovati brez večjih motenj, z njo vzpostaviti nek znosen 

odnos. Eden od načinov za oblikovanje tovrstne interakcije med lokalno skupnostjo in 

industrijo je bilo delovanje v občinskih političnih organih. Spomniti se je potrebno le v 

prejšnjem podpoglavju omenjene neprestane borbe industrialcev z od lokalnih oblasti 

predpisanimi dajatvami, in hitro postane jasno, da so imela politična telesa na primarnem 

nivoju nemajhno moč pri oblikovanju pogojev v katerih so delovali industrialci. Kranjski 

oziroma slovenski industrijski podjetniki v tendenci preferiranja političnega delovanja na 

lokalnem nivoju niso prav nič odstopali od njihovih srednjeevropskih vrstnikov, čeprav je 

neka posebnost slovenskih podjetnikov prisotna, saj slednji le niso bili tako izrazito navezani 

zgolj na lokalno politiko (precej se jih je namreč ukvarjalo tudi s politiko na sekundarnem in 

terciarnem nivoju), kot so to za svoje raziskovalne subjekte ugotovili zgodovinarji navedeni v 

opombi številka 297. Vzrok za to se deloma skriva v uporabljeni metodi seštevanja političnih 

funkcij enega posameznika. A obenem se zdi, da je bilo ravno delovanje na različnih 

političnih nivojih specifika slovenskih podjetnikov, saj tovrstnega pojava citirani zgodovinarji 

ne omenjajo, čeprav to ne pomeni, da tovrstnega pojava ni bilo, temveč je pojasnilo verjetno 

najti v zvezi z vzorcem podjetnikov, ki so ga pri svojih raziskavah uporabili. Zagotovo je torej

296 Iveljić, Privredna elita, str. 191, Pichler, Zum Sozialprofil, str. 267, Teuteberg, Westfalische 
Textilunternehmer, str. 35-36, Pierenkemper, Die westfälischen Schwerindustriellen, str. 68.
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mogoče zatrditi le, daje bilo večje število slovenskih podjetnikov v vzorcu, v kolikor so se 

ukvarjali s politiko, v svojem delovanju precej ambiciozno in se ni ustavilo le pri eni funkciji. 

Del vzrokov za to bodo pojasnili naslednji odstavki posvečeni odnosu nekaterih spremenljivk 

do političnega delovanja industrialcev. Vsekakor bi bilo zanimivo preučiti tudi za kaj so se 

podjetniki v političnih telesih zavzemali, zlasti ali je šlo za splošne ali le za partikularne 

interese industrije ali celo posamezne industrijske veje, a za to žal ni bilo časa.

Najprej bo predstavljena tabela posvečena razmerju med časom rojstva podjetnikov in 

tipom politične dejavnosti. Osnovna domneva, ki me je vodila pri oblikovanju tabele je bila, 

da so mlajše generacije podjetnikov delovale na višjih nivojih, medtem ko so bile starejše 

generacije glede političnega delovanja vezane bolj na lokalno okolje.

Tabela 106: Razmerje med časom rojstva in vrsto politične dejavnosti
Primarna Sekundarna Terciarna
AŠ % AŠ % AŠ %

1791-1800 1 3,5 1 4,4 2 8,3
1801-1810 1 3,5 1 4,4 1 4,2
1811-1820 0 0 2 8,7 1 4,2
1821-1830 1 3,5 3 13 0 0
1831-1840 2 6,9 1 4,4 0 0
1841-1850 5 17,2 2 8,7 1 4,2
1851-1860 7 24,1 4 17,4 oJ 12,5
1861-1870 3 10,3 oJ 13 3 12,5
1871-1880 4 13,8 3 13 6 25
1881-1890 3 10,3 oJ 13 7 29,1
1891-1900 2 6,9 0 0 0 0
Skupaj 29297 298100 23 100 24 100

Kot potrjujeta tabeli 106 in grafikon Pl5 je računska obdelava podatkov deloma 

potrdila domnevo glede naraščajoče udeležbe podjetnikov na terciarnem nivoju. To je bilo 

zaznati predvsem pri generacijah podjetnikov rojenih v sedemdesetih in osemdesetih letih 19. 

stoletja. Vzroke temu bi bilo mogoče označiti za objektivne, saj je na predstavljene rezultate 

odločilno vplival razpad Avstro-Ogrske in nastanek države južnih Slovanov. V prvi državi se 

je bilo podjetnikom iz obrobne dežele kot je bila Kranjska težko dokopati do položaja v 

centralnih političnih organih na najvišjem nivoju, naj sta bila to vlada ali državni zbor. Kot 

eno od pomembnih objektivnih ovir naj omenim, da je bila kranjska trgovska in obrtna 

zbornica premajhna, da bi v državni zbor lahko poslala svojega predstavnika. Po drugi 

strani pa je zbornica igrala odločilno vlogo pri pošiljanju svojih članov v nekatera vladna 

telesa v katerih je bila zbornicam zakonsko zagotovljena pravica do sodelovanja (več o teh

297 Za enega podjetnika iz te skupine rojstne letnica ni bilo mogoče ugotoviti.
298 Vilfan, Pravna zgodovina, str. 440.
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organih je mogoče prebrati v prejšnjem podpoglavju, naj tu bralca spomnim le na železniški 

in industrijski svet delujoča v okviru pristojnih ministrstev). V prvi Jugoslaviji so se povečale 

možnosti industrialcev za sodelovanje pri političnih odločitvah v državnem središču. Tako je 

kar nekaj podjetnikov generacije rojene v sedemdesetih in osemdesetih kot ministrov 

sodelovalo pri izvršilni veji oblasti, kar je bilo v prejšnji državi skoraj nemogoče. Posebej je 

potrebno opozoriti tudi na prehodni čas prve slovenske vlade, nastale ob koncu prve svetovne 

vojne, v kateri so bili udeleženi tudi nekateri podjetniki iz vzorca.

Ne sme se pozabiti na podjetniško politično delovanje na sekundarnem nivoju na 

katerem so, kot kaže tabela 106, industrialci zlasti v času Habsburške monarhije precej radi 

delovali. Skoraj izključno je pri tem šlo za sodelovanje na samoupravnem tiru oblasti, ki gaje 

predstavljal deželni zbor z omejenimi zakonodajnimi pooblastili in deželnim odborom kot 

izvršilno oblastjo. V deželnem zboru so industrialci sodelovali kot člani raznih komisij in 

odsekov (finančnega, za deželno hipotekarno banko, železniškega, stavbenega, cestnega, za 

prisilno delavnico itd.). Na deželni ravni so podjetnike zanimale predvsem prometne in 

finančne zadeve. Zanimivo je, da delovanje na sekundarnem političnem nivoju tudi pri 

mlajših generacijah podjetnikov ni zamrlo, ter se je preneslo tako v avtonomna, kot tudi 

državna telesa kraljevine Jugoslavije. O primarnem političnem nivoju je mogoče reči, da je 

bilo delovanje na njem priljubljenejše med industrialci starejše generacije. Vrhunec je doseglo 

pri posameznikih rojenih v štiridesetih in petdesetih letih 19. stoletja, nato pa upadlo. 

Odgovor zakaj je bilo temu tako, je dvojen: vzrok lahko tiči v selektivnem izboru med 

vojnama delujočih podjetnikov, osredotočenem zlasti na najpomembnejše predstavnike ali pa 

seje v medvojnem času zaradi spremenjenih okoliščin uveljavil nov tip velikega industrialca, 

ki se ni več zadovoljil z delovanjem v občinskem odboru. Sam se, še zlasti zato, ker so v času 

Habsburške monarhije tudi industrialci, ki jih ni mogoče imeti za kaj drugega kot za velike, 

politično delovali na nižjih nivojih, nagibam k drugi razlagi opisanega pojava, ki spremembe 

pripisuje drugačnim razmeram in pojavu novih možnosti političnega udejstvovanja.299

299 Toda tudi v času med svetovnima vojnama se podjetniki niso odpovedali delovanju na občinski ravni. 
Uvodnik, kije bil leta 1933 v Trgovinskem listu objavljen ob priliki občinskih volitev, prinaša zanimiv pogled 
gospodarstvenikov na lokalno politiko in gaje morda mogoče kot pričevanje in pojasnilo priljubljenosti tovrstne 
politične dejavnosti med podjetniki, uporabiti tudi za desetletja pred njegovim izidom: »(...) smatramo za svojo 
dolžnost, da kot gospodarsko glasilo poudarimo eno načelo, ki naj bo odločilno pri sestavi kandidatnih list, če 
hočemo, da napreduje gospodarstvo naših občin in s tem vse narodno gospodarstvo. In to načelo je: v občinske 
odbore samo gospodarske ljudi!« Pisec je brez dlake na jeziku poudaril tudi za gospodarstvenike še kako 
pomembno praktično plat zahteve: » (...) je od občinskih odborov v precejšnji meri odvisna tudi višina javnih 
bremen, ki jih morajo nositi gospodarska podjetja. (...) Brez preudarka se nalagajo in nalagajo vedno nova 
občinska bremena, ker pač odločujejo v občini ljudje, ki sami ne plačujejo občinskih bremen.« Toda po mnenju 
avtorja članka bi imela razen splošnega gospodarskega razmaha, skupnost od prevlade podjetnikov v občinskih 
odborih še eno ugodnost: »Nikar birokratov v občinske odbore, ker potem bo pri manjšem delu občine, tem več
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Tabela 107 prikazuje družbeno poreklo v politiki delujočih podjetnikov. Podatek je 

bilo mogoče ugotoviti le za 43 od 53 podjetnikov.

Tabela 107: Družbeno poreklo v politiki dejavnih podjetnikov
Očetov poklic Število Odstotek
Trgovec 12 28
Obrtnik 11 25,6
Uradnik 5 11,7
Kmet 3 7
Pravnik 3 7
Gostilničar 2 4,6
Zemljiški posestnik 2 4,6
Učitelj 2 4,6
Delavec 1 2,3
Industrialec 1 2,3
Plemič 1 2,3
Skupaj 43 100

Primerjava zgornjih rezultatov s splošnim vzorcem družbenega porekla v raziskavi 

obravnavanih podjetnikov (glej tabelo 64) kaže na določena odstopanja v politiki dejavnih 

industrialcev od povprečja: prvo mesto so tako zasedali sinovi trgovcev, ki jih je bilo sicer 

med podjetniki 19,2 odstotka, medtem ko so bili potomci obrtnikov šele na drugem mestu. Na 

tretjem mestu so bili industrialci iz uradniških družin, katerih relativni delež v zgornjem delu 

je bil višji kot na splošno (le 6,9 odstotka vseh podjetnikov je bilo iz uradniških družin). Za 

podjetnike iz uradniških in trgovskih družin je bila torej verjetnost, da bodo delovali v 

politiki, višja kot pri podjetnikih z drugimi družbenimi izvori, zlasti je treba izpostaviti 

obrtniškega. Drugih zanimivosti ali posebnosti ni opaziti. Bralca velja opozoriti še na 

rezultate v tabeli P63, ki jasno kažejo na to, da so se podjetniki iz obrtniških družin izrazito 

udejstvovali na primarnem, trgovci pa predvsem na sekundarnem nivoju. Družbeni izvor je 

torej pri teh dveh kategorijah družbenega porekla gotovo igral vlogo pri vrsti političnega 

delovanja.

Še zanimivejša in relevantnejša bo predstavitev poklicnega porekla politično aktivnih 

podjetnikov, ki jo prinaša tabela 108.

upravnih stroškov! (...) Zato praktične ljudi v občinske odbore, ki res poznajo potrebe občine in ne bodo po 
nepotrebnem zapravljali občinskega denarja.« Zmago Kožman, Gospodarske ljudi v občine! V: TL, 28. 9. 1933, 
letnik 16, št. 115, str. 1.
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Tabela 108: Poklicno poreklo v politiki dejavnih podjetnikov
Poklic Število Odstotek

Trgovec 15 28,9
Bančnik 7 13,5
Obrtnik 7 13,5
Uradnik 7 13,5
Pravnik 5 9,6
Inženir oJ 5,8
Industrijski nameščenec 2 3,8
Naslednik 2 3,8
Posestnik 2 3,8
Urednik 2 3,8
Skupaj 5 2300 100

Zanimivo je, daje relativni delež trgovcev v zgornji tabeli skoraj enak kot povprečni 

delež podjetnikov s tem poklicnim poreklom v vzorcu (29 odstotkov, glej tabelo 71). Po 

primerjavi relativnih deležev sodeč je v politiki sodeloval nadpovprečen delež podjetnikov 

bančniškega in uradniškega poklicnega porekla. Obratno je bilo obrtništvo tista poklicna 

skupina, ki se v politiko ni rada vmešavala. Za tovrstno delovanje so bili potemtakem 

primernejši podjetniki s trgovskim, bančniškim in uradniškim poklicnim poreklom. Kot pri 

drugih spremenljivkah, me je tudi pri tej zanimalo njeno razmerje s tremi nivoji politične 

dejavnosti (glej tabelo P64). Po delovanju na primarnem nivoju so izstopali predvsem 

podjetniki obrtniškega porekla, ki se v veliko politiko sploh niso spuščali. Kljub temu, daje 

veliko trgovcev delovalo na primarni ravni, jim tudi druga dva nivoja politične dejavnosti 

nista bila tuja. Delovanje bančnikov je bilo po vseh treh nivojih razporejeno precej 

enakomerno, vendar jih je največ delovalo na terciarnem. Na terciarnem nivoju so 

najpogosteje delovali podjetniki z uradniškim poklicnim poreklom. Iz katerega poklica so 

podjetniki izhajali je tako vsaj v dveh primerih (obrtnikov in uradnikov) imelo vpliv na to na 

katero stopnjo političnega delovanja so usmerili svojo energijo.

Tabela 109 je posvečena doseženi izobrazbeni stopnji v politiki delujočih podjetnikov. 

Tudi v tem primeru za vse podjetnike žal ni bilo mogoče ugotoviti njihove izobrazbe.

Tabela 109: Izobrazbena stopn ja pod jetnikov dejavnih v politiki
Stopnja izobrazbe Število Odstotek
Primarna 8 18,6
Sekundarna 12 27,9
Terciarna 23 53,5
Skupaj 43 301 100

300 Za enega podjetnika iz te skupine poklicnega porekla ni bilo mogoče ugotoviti. 
J°' Dosežene izobrazbene stopnje ni bilo mogoče ugotoviti za deset podjetnikov.
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Iz tabele 109 je jasno razvidno, daje bilo politično delovanje namenjeno predvsem 

visoko izobraženim podjetnikom, medtem ko so oni z zgolj osnovno izobrazbo redkeje 

politično delovali. Obenem kaže tabele P65 tudi jasno premosorazmemo razmerje rasti med 

stopnjo izobrazbe in nivojem politične dejavnosti. Povedano drugače: višja kot je bila 

izobrazba podjetnikov, na višjih političnih položajih so delovali. A, omeniti je treba, da so 

podjetniki s terciarno izobrazbo delovali tudi na primarnem nivoju.

Na vrsti je obravnava poslednje spremenljivke, in sicer položaja v podjetju. Tabela 

110 prikazuje katere podjetniške položaje so zasedali v politiki dejavni industrialci (z 

upoštevanjem pomnožitev).

Tabela 110: Položaj v podjetju podjetnikov dejavnih v politiki
Položaj v podjetju Število Odstotek
Upravni odbornik 32 59,3
Lastnik 14 25,9
Javni družabnik 6 11,1
Poslovodja 2 3,7
Skupaj 54 100

Jasna je bila prevlada upravnih odbornikov. To je razumljivo, če se v ozir vzame, da 

so bili verjetno med industrialci oni eni redkih, ki jim je podjetniški položaj dopuščal dovolj 

časa za politično dejavnost. Pri upravnih odbornikih, katerih mandati v vodilnih upravnih 

telesih industrijskih podjetij so povprečno trajali nekaj let, niti ni bilo nujno, da bi vso svojo 

kariero namenili zgolj industriji. To jim je omogočalo večjo fleksibilnost pri kariernih 

odločitvah in doprineslo k raznolikosti njihovih dejavnosti. Vse to je lepo vidno, če se bralec 

ozre po v tabeli P66 vsebovanih podatkih, iz katerih je razbrati, daje največji delež upravnih 

odbornikov deloval na terciarnem političnem nivoju, torej tistem, ki je za podjetnika pomenil 

odsotnost od industrijskega obrata. Podjetniški položaj je upravnim odbornikom torej 

omogočal delovanje na terciarnem političnem nivoju. Ista logika je pri lastnikih vplivala na to, 

da jih je večina ravno obratno delovala na primarnem nivoju, torej v bližini svojih podjetij.

Zgoraj sem omenil, da se nisem želel osredotočiti zgolj na strankarsko dejavnost 

podjetnikov, temveč bolj na to na katerem nivoju politične oblasti so delovali. A kljub temu 

sem se odločil, da se spopadem z vprašanjem kateri politični opciji so podjetniki pripadali. 

Zanesljive podatke je bilo mogoče pridobiti le za 31 podjetnikov, torej precej majhno število. 

Kljub temu upam, da tabela 111 prinaša zanimive podatke.
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Tabela 111: Politična usmeritev podjetnikov
Politična usmeritev Število Odstotek
Liberalna 23 74,3
Katoliška 4 12,9
Narodna 2 6,4
Social-demokratska 2 6,4
Skupaj 31 100

Kategorije politične usmeritve so razdeljene na podlagi podatkov v virih in po mojem 

mnenju odražajo osrednje smernice kranjskega oziroma slovenskega političnega življenja v 

meščanski dobi s tem. da se zdi social-demokratska usmeritev specifična predvsem za čas 

pred letom 1918. Menim, da razdelitve po kategorijah ni potrebno pojasnjevati, saj so dovolj 

jasne. Izjemo predstavlja morda le kategorija narodne politične usmeritve, ki jo je bilo 

potrebno uporabiti za podjetnike delujoče še v času, ko kranjska (slovensko-nacionalna) 

politična scena še ni bila razcepljena na liberalno in katoliško stran in je obstajala le enotna 

narodna stranka, toda v tem obdobju, ko ločitev duhov še ni bila do konca izvedena, politično 

ni delovalo večje število industrialcev.302 Seveda je v zgornji tabeli naj zanimivejša okoliščina, 

daje bila velika večina industrialcev liberalne politične usmeritve. Pri tem se nezaustavljivo 

zastavlja vprašanje, kaj je bilo pri liberalni stranki tisto, kar je bilo za podjetnike tako 

privlačno? Slovenski zgodovinarji so mnenja, daje bilo temu tako, ker seje stranka opirala 

predvsem na meščanske sloje, in to ne zgolj na meščanstvo po izobrazbi, temveč tudi na 

njegov pridobitni del. Zgodovinar Jurij Perovšek je zapisal trditev, da so v Narodno napredni 

stranki »prišli do izraza predvsem interesi mladega industrijskega in trgovskega meščanstva, 

to je gospodarsko trdno stoječih slojev v mestih in na podeželju, ki so bili večinoma vodilna 

in odločujoča plast stranke. (...) je ta tabor dejansko bil in tudi ostal tabor slovenskega 

meščanstva in kapitala (...).«30j Dobljeni rezultati brez dvoma potrjujejo zapisane trditve. 

Obenem se zdi, daje naklonjenost industrialcev liberalni politični opciji izvirala predvsem iz 

omenjenega razrednega značaja liberalne stranke in ne toliko iz njenega zagovarjanja 

liberalne gospodarske politike, ki je po gospodarskem polomu leta 1873 na Kranjskem 

izgubila večino svojih pristašev; od nje so se počasi oddaljevali pripadniki nemške stranke, v 

slovenskem taboru pa gospodarski liberalizem nikoli ni imel pristašev ne med konzervativno, 

kot tudi ne med liberalno usmerjenimi politiki. »Splošen vtis je, da se pogledi slovenskih 

konservativcev in liberalcev na gospodarsko politiko tudi v naslednjih desetletjih niso 

bistveno razlikovali, pri čemer se je protiliberalno razpoloženje z gospodarskimi težavami, s

302 Kvaliteten sintetičen prikaz procesa ločitve duhov na Slovenskem je najti v: Peter Vodopivec, Od Pohlinove 
slovnice do samostojne države, Ljubljana 2006, str. 107-126 (dalje Vodopivec, Od Pohlinove slovnice).
•’°-’ Jurij Perovšek, Na poti v moderno, Ljubljana 2005, str. 52.
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padcem liberalne vlade v Avstriji in z vlado konservativcev od začetka osemdesetih let dalje 

še okrepilo.«304 Strankarska dejavnost industrialcem potemtakem nikakor ni služila kot medij 

za izražanje gospodarskih zahtev. To je lepo vidno tudi v splošni in neizraziti obravnavi, ki jo 

je bila industrija deležna v programu Jugoslovanske demokratske stranke, osrednje politične 

organizacije liberalcev v prvi jugoslovanski državi, objavljenem leta 1918.30? Za uveljavljanje 

gospodarskih zahtev so bile, kot kaže, primernejše in priljubljenejše interesne in stanovske 

organizacije.306 Eno od temeljnih načel, ki je industrialce vodilo pri izbiri politične opcije, je 

zelo verjetno predstavljalo načelo spoštovanja zasebne lastnine, kar pomeni, da se podjetniki 

niso odločali za levičarske politične opcije. Tovrstni izjemi predstavljata le dva podjetnika, ki 

sta pripadala socialno-demokratski opciji, a sta slednjo oba zapustila še preden sta pričela 

opravljati podjetniško funkcijo v industriji, pa še ta dva sta bila v levičarski politiki dejavna 

pred prvo svetovno vojno, torej pred tem, koje oktobrska revolucija vpeljala konkreten model 

preobrazbe kapitalističnega v socialistični gospodarski sistem s čimer so bili industrialci 

soočeni z realno grožnjo potencialne alternative kapitalizmu. Zelo zanimiv in edinstven 

slavospev z individualnim trudom in samoiniciativo pridobljeni zasebni lastnini predstavlja 

proti povojni vsejugoslovanski agrarni reformi nastrojeni spis, ki ga je leta 1921 v 

samozaložbi izdal vrhniški veleposestnik in industrialec Josip Lenarčič. Spis nudi zanimiv 

vpogled v vrednostni sistem slovenskih industrialcev, v katerem je pravica do zasebne 

lastnine zavzemala osrednje mesto.

Zadnja tabela, ki bo predstavljena v pričujočem poglavju, je posvečena obdobju, ali 

bolje rečeno državnemu okviru, v katerem so podjetniki izvajali svojo politično dejavnosti.

J°4 Peter Vodopivec, O gospodarskih in socialnih nazorih na Slovenskem v 19. stoletju, Ljubljana 2006, str. 277- 
279. Glej tudi: Peter Vodopivec, O socialnih in gospodarskih nazorih nemškega meščanstva na Kranjskem od 
konca 60. do začetka 80. let 19. stoletja. V: Prispevki za novejšo zgodovino, letnik 27, št. 1-2, 1987, str. 7-32.
305 Preseneča predvsem izredna konzervativnost programske točke in njena skrajna neživljenjskost, če se bralec 
le spomni katere so bile industrijske panoge, ki so po letu 1918 v resnici doživele uspeh. Na sploh se zdi, da v 
pisanje programske točke ni bilo vloženega veliko truda in premisleka: »J. D. S. hoče podpirati razvoj narodne 
industrije kot bogat vir blagostanja v narodu. Posebej je treba pospeševati vse panoge industrije (čipkarstvo, 
pletiljstvo, žebljarstvo, obrt lesnih izdelkov, lončarjev, pečarjev, Sitarjev, ščetarjev, slamopletcev itd.), ki prinaša 
ob izrabi modernih sredstev - ako se nudi tem strokam strokoven pouk in potrebno materialno pomoč - izdatno 
in stalno podporo, zlasti našemu gospodarsko šibkemu človeku.« Jurij Perovšek, Programi političnih strank, 
organizacij in združenj na Slovenskem v času Kraljevine SHS (1918-1929), Viri 13, Ljubljana 1998, str. 27.
J°6 Fran Zelenik je »trgovskemu stanu« leta 1919 svetoval naj se raje udejstvuje v interesnih, kot pa političnih 
organizacijah, z besedami iz katerih veje duh izrazite skepse do političnih, predvsem strankarskih, institucij: 
»Tudi se ne igrajmo strankarjev, pustimo ta luksus drugim, katerim ne more škodovati. (...) Ustvariti si moramo 
krepko stanovsko-strokovno organizacijo brez vsake strankarske primesi. Organiziranec je lahko poljubnega 
političnega prepričanja ali svetovnega nazora, organizacija pa ne sme poznati nobene politike. Ne iščimo rešitve 
v strankah, ker je tam ne bomo našli, kar izpričuje preteklost.« Narodnogospodarski vestnik, 15. 6. 1919, letnik 
16, št. 6, str. 44.

307 Josip Lenarčič, Misli o agrarnoj reformi u Sloveniji, Ljubljana 1921, predvsem str. 2-6 (dalje Lenarčič, 
Misli).
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Zaradi večje preglednosti sem oblikoval dve kategoriji, razdeljeni na obdobji Habsburške 

monarhije in prve Jugoslavije.

Tabela 112: Obdobje političnega delovanja podjetnikov
Število Odstotek

Čas Habsburške monarhije (do leta 1918) 40 61,5
Času prve Jugoslavije 25 38,5
Skupaj 65 100

Ob upoštevanju pomnožitev - nekateri podjetniki so namreč politično delovali v obeh 

obdobjih - sem dospel do rezultata, ki je bil nedvomno v prid času do leta 1918. Razlog za to 

je bil verjetno v tem, da je bilo to razdobje pač daljše s čimer se je verjetnost delovanja 

večjega števila podjetnikov avtomatsko povečala, kajti ni podlage za trditev, da so bile 

možnosti za politično delovanje na, pri podjetnikih naj priljubljenejšemu, lokalnemu nivoju v 

katerem od obeh obdobij manjše ali večje. K precej številčni politični udeležbi industrialcev v 

času Habsburške monarhije je prispevala tudi vloga zbornic za trgovino in obrt, ki so imele v 

času posrednega, v obliki volilnih razredov organiziranega volilnega sistema, kot zastopnice 

interesov gospodarskih krogov razmeroma pomembno politično funkcijo. Na Kranjskem je 

bila ta funkcija vedno omejena na sekundarni in nikoli terciarni (za tega je bila premajhna) 

nivo. To je pomenilo, da so imeli gospodarstveniki krogi, torej volilci ljubljanske zbornice, 

pravico do volitev dveh zborničnih predstavnikov v kranjski deželni zbor in sicer v mestno 

kurijo, ki je skupaj štela deset poslancev. Kar nekaj podjetnikov v vzorcu je na ta način 

dobilo položaj v tem organu deželne avtonomije.

Na koncu poglavja se nameravam dotakniti še vprašanja odnosa podjetnikov do 

politike, ki ima namen pojasniti zakaj jih je bilo politično dejavnih razmeroma majhno število. 

Podatke, ki bi dali slutiti odnos podjetnikov do politike je bilo sicer mogoče najti le za 

medvojno obdobje, ko je bil politično dejaven manjši del industrialcev v vzorcu, a je zbrano 

gradivo kljub temu vredno predstavitve. Vzrok za časovno omejenost obravnave tiči v tem, da 

sem se hotel omejiti na odnos gospodarskih krogov, zaradi česar sem se osredotočil na 

specializirane publikacije, pri čemer seje kot naj uporabnejši zopet izkazal Trgovski list. Če se 

sprejme hipoteza, da je bil omenjeni časopis predstavnik javnega mnenja svojih kupcev in 

naročnikov (in seveda obenem tudi njegov oblikovalec), postane nekaj hitro jasno: odnos 

gospodarstvenikov do politike, zlasti do nekaterih institucij parlamentarne demokracije, je bil 

skrajno skeptičen in odklonilen. Gotovo so k temu prispevale tudi neurejene in kaotične

■’°8 Vilfan, Pravna zgodovina, str. 456.
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razmere v prvi Jugoslaviji glede katere so nekateri podjetniki gojili velike upe/09 ki jih je zelo 

kmalu zamenjalo grenko razočaranje.310 311 312 Ozirajoč se nazaj na obdobje razmeroma 

demokratične vidovdanske ustave, je uvodničar Trgovskega lista dogajanje v tem obdobju 

označil za »ogabne politične boje polpretekle dobe«/11 Pri slovenskih gospodarstvenikih je 

mogoče kot glavni tendenci opaziti anti strankarstvo in antiparlamentarizem. Prvi pojav je 

mogoče zaslediti že kmalu po prvi svetovni vojni in je bil najverjetneje posledica gnusa nad 

intenzivnim kulturnim bojem med klerikalci in liberalci, ki se je na Kranjskem začel že v 

drugi polovici 19. stoletja/12 Seveda je na podlagi v medijih izraženega protistrankarskega 

razpoloženja gospodarskih krogov težko sklepati o njihovi nedemokratičnosti - kolikor 

uvajanje tega izraza ni čisti anahronizem, čigar uporaba pri analizi obravnavanega časa in 

prostora ni primerna - kar onemogoča tudi pomanjkanje eksplicitnih vizij gospodarstvenikov 

o tem kako so si predstavljali delovanje idealnega političnega sistema. Zdi se, da so jih motile 

stranpoti in ekscesi parlamentarne ureditve, zlasti pa neučinkovitost državnih posegov v 

gospodarstvo. Pojasnila za odklonilno stališče gospodarstvenikov do strankarstva in 

parlamentarizma gotovo ni iskati v kakšni inherentni protidemokratičnosti gospodarstvenikov, 

temveč je bilo le-to najverjetneje pogojeno s konkretnimi razmerami prostora in časa v katerih 

so delovali in Jugoslavija v dvajsetih letih, ko je doživela razcvet svobodnega političnega 

življenja, kljub ustavi in statusu parlamentarne monarhije ni spadala med urejene zahodne 

parlamentamo-demokratične dežele. Politična svoboda je bila zato dojeta predvsem kot ovira 

urejenemu gospodarskemu življenju. V uvodniku Trgovskega lista iz septembra 1922 je bila 

tako npr. naštetih cela vrsta problemov za katere je bil avtor prepričan, da jih jugoslovanski 

politiki, preobremenjeni s kulturnim bojem in »plemenskimi« (tj. nacionalnimi) vprašanji, 

preprosto niso bili sposobni rešiti. Medtem ko so ti vzklikali »votle politične parole brez 

okostja«, ki »zastrupljajo prebivalstvo ter širijo malodušnost in nezaupanje do nove

J°9 Gospodarski uradnik, novinar in industrijalec - uvrščen tudi v izbor podjetnikov pričujoče disertacije - 
Rudolf Marn je tako novembra 1918 zapisal: »In kadar se bodo gradili stebri - to je novi zakoni - za našo 
zaželjeno Jugoslavijo, naj se pritegnejo strokovnjaki, zastopniki dotičnih stanov in strok, ki pa naj ne imajo le 
posvetovalen, ampak odločujoč glas.« Marn, Prehodna doba, str. 1.
’IO Tako je npr. Zveza industrijcev na svojem tretjem rednem občnem zboru junija 1922 ugotovila, »da se 
gospodarske organizacije dosledno odrivajo od sodelovanja pri davčni zakonodaji, in da se povsem utemeljene in 
stvarno podprte resolucije, spomenice in predlogi teh organizacij omalovažujejo«. TL, 24. 6. 1922, letnik 5, št. 
75, str. 1.
311 TL, 31. 10. 1931, letnik 14, št. 125, str. L
312 Leta 1919 je Fran Zelenik zapisal: »Intenzivno gospodarsko delo med kmečkim in meščanskim prebivalstvom 
bi pa tudi v veliki meri pripomoglo k ublažitvi strankarstva. Danes se slovensko ljudstvo vkljub grozni vojni 
preteklosti vse preveč zanima za strankarske zadeve, začeli smo se zopet bojevati za nadvlado liberalizma in 
klerikalizma, kakor da bi se imel ta svetovni boj odločiti baš pri nas. Potrebno je, da se pozornost ljudstva odvrne 
od strankarskih bojev, da se ga zainteresira za gospodarska vprašanja, kmeta za kmetijsko gospodarstvo, 
meščana za trgovino in obrt.« Fran Zelenik, Potreba gospodarskega dela med Slovenci. V: Narodnogospodarski 
vestnik, 5. 9. 1919, letnik 16, št. 10, str. 86.
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domovine«, je država trpela zaradi posledic vojne in hlastala za učinkovito gospodarsko 

obnovo/’1'1 Opazen je tudi prezir do politikov oziroma do politične funkcije same, ki je bila 

razumljena kot dragoceni čas zapravljajoča dejavnost katere glavna odlika je bilo brezplodno 

razpravljanje/’14 Prepričanje o koristnosti politikove družbene funkcije se je zmanjšalo: 

»Dozdeva se nam. da politika ne služi več koristim splošnosti, ampak bi naj služila le koristim 

kake stranke ali zasebnim koristim brezvestnih političnih špekulantov.«31? Nezaupanje do 

politikov je rodilo prepričanje o potrebi njihove zamenjave z nepristranskimi in s 

strankarskimi spletkami ter boji neomadeževanimi strokovnjaki, ki naj bi bili edini primerni 

za urejanje gospodarskih vprašanj.313 314 315 316

K odklonilnemu stališču do parlamentarizma in strankarstva je prispevala tudi ena 

temeljnih želja gospodarskih krogov, in sicer želja po stabilnosti razmer neizogibno potrebni 

za uspešno funkcioniranje ekonomije, glede katere so imeli slovenski podjetniki v dvajsetih 

letih očitno občutek, da jim je tedanja državna ureditev ni nudila v zadostni meri. Zato ne 

preseneča topel pozdrav, ki so ga gospodarstveniki iz celotne države namenili kralju ob 

uvedbi januarske diktature. Ob tej priložnosti so 23. januarja 1929 kralju poslali tudi posebno

313 TL, 23. 9. 1922, letnik 5, št. 111, str. 1. Istega leta je v številki 123 izšel uvodnik z naslovom Nepotrebna 
kriza, ki je najprej ponovil trditve o zanemarjanju gospodarstva s strani državne oblasti: »(...) hočemo osvetliti 
na tem mestu (...) po kako votlih geslih se odigrava naše javno življenje in kako malo vpliva imajo pri nas 
gospodarske potrebe zemlje na usodo vlade. (...) Seveda je vlada le verna slika vladnih strank in parlamenta 
sploh, ki do zdaj ni pokazal mnogo razumevanja za to (gospodarsko — op. a.) plat državnega življenja.« Avtor v 
nadaljevanju konkretizira za katera gospodarska področja bi morala najvišja politična oblast najprej poskrbeti: 
promet, državno trgovinsko in carinsko politiko ter davčna vprašanja. Razlog za porazno stanje je pisec našel v 
kmečki, ne-dovolj-meščanski, strukturi jugoslovanske družbe: »Izgleda, da agrarni značaj Jugoslavije le preveč 
prevladuje, in da pri nas zato ni dovolj prostora za vsa navedena vprašanja.« TL, 21. 10. 1922, letnik 5, št. 123, 
str. L
314 Zgovoren je tale odlomek iz govora predsednika Društva industrijcev in veletrgovcev ob priliki občnega 
zbora organizacije: »(...) se pri nas rešujejo razna prav pereča in delikatna vprašanja na nepravih mestih, kjer se 
z brezkončnimi razpravami zanemarjajo najvažnejše naloge sodobnega gospodarstva.« TL, 9. 7. 1932, letnik 15, 
št. 77, str. 2.
315 TL, 10.3. 1923, letnik 6, št. 29, str. L
316 Tako so npr. voditelji Centrale industrijskih korporacij v Beogradu v resoluciji z velikim veseljem pozdravili 
»imenovanje strokovnjakov na čelo prometnega in finančnega ministrstva in izražajo upanje, da se tekom časa 
poverijo vsi gospodarski resori strokovnjakom«. TL, L 3. 1927, letnik 10, št. 24, str. 1. Še neposrednejša in 
povednejša je izjava Staneta Vidmarja, industrialca in predsednika Društva industrijcev in veletrgovcev, iz časa 
gospodarske krize: »Mi potrebujemo gospodarski svet, ki bo sestavljen iz naših najboljših gospodarstvenikov, 
ljudi, ki imajo široko poznanje gospodarstva in so globoko zasidrani v gospodarskem življenju in v stalnem 
kontaktu ž njim. Ne potrebujemo v tem svetu politikov, ki naj se izživljajo v parlamentu.« TL, 21. 2. 1933, letnik 
16, št. 22, str. 1. Naj navedem še zelo zanimiv poziv k podelitvi večjega vpliva gospodarstvenikom v državni 
upravi, ki lepo ponazarja razširjenost čislanja strokovnjakov v gospodarskih krogih, pri čemer v tem primeru kot 
strokovnjaki nastopajo kar sami: »(...) morajo dobiti vpliv na potek upravnega dela oni, ki najbolje poznajo 
funkcioniranje upravnega aparata, ki takorekoč vse njegove vrline ter napake preživljajo. In to so ljudje našega 
gospodarstva. Ne razni teoretiki, niti najbolj učeni znanstveniki ne poznajo tako dobro vseh napak upravnega 
aparata kakor gospodarski strokovnjaki. (...) Zato pa tudi gospodarski strokovnjaki - in v tem slučaju so to vsi 
naši trgovci, industrijci in obrtniki, ki imajo posla z državnimi in drugimi uradi - natančno vedo kaj bi bilo treba 
storiti, da bi teklo kolesje upravnega aparata ko dobra švicarska ura. V interesu dobrega funkcioniranja 
upravnega aparata je zato treba zahtevati, da se prizna več besede gospodarskim krogom.« TL, 7. 5. 1932, letnik 
15, št. 52, str. L
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resolucijo.317 * Razglasitve kraljeve diktature in razdelitve kraljevine na nove upravno- 

teritorialne enote, banovine, oktobra 1929jls se je glavna skupščina ljubljanske Zveze 

industrijcev leto in pol pozneje spomnila z naslednjimi vzhičenimi besedami: »Kraljeva vlada 

je s svojim zakonodajnim delom storila več za unifikacijo notranje zakonodaje in s tem za 

konsolidacijo države nego mnogokrat brezplodni napori v prvih desetih letih po 

ujedinjenju.«319 Tudi novembra 1931 se ni vodstvo Zveze uvedbe diktature spominjalo z nič 

manjšo navdušenostjo: »Vse gospodarske korporacije v Kraljevini so bile z velikim 

zadovoljstvom pozdravile zgodovinski manifest od dne 6. januarja 1929. Vsakdo se je 

zavedal, da so bili politični prepiri dovedli našo državo že skoraj na rob propada, in vsi so si 

bili edini v tem, da se one prejšnje prilike ne smejo več povrniti.«320 Vera v kraljevo 

sposobnost sprejemanja pravilnih odločitev je bila, vsaj na podlagi zbranih virov, med 

gospodarstveniki splošno razširjena. Šestojanuarska diktatura je bila dobro sprejeta predvsem 

zaradi tega, ker se je zdelo, da je končno naredila red, pri čemer podjetniki v tovrstnem 

čustvovanju še zdaleč niso bili osamljeni.321 Ob tem se pojavi vprašanje o iskrenosti 

podjetniškega čustvovanja, o kateri je seveda ob razpolaganju z zgolj v javnih glasilih 

objavljenimi viri zelo težko razpravljati. Gotovo so bile javne hvale kraljevih odločitev 

deloma posledica konformizma in poskusa podrejanju uradnemu diskurzu, toda obenem je 

bila, še zlasti, če se upoštevajo izjave podjetnikov pred uvedbo kraljeve diktature, v 

navdušenju nad ukinitvijo ustave in parlamenta brez dvoma prisotna velika mera iskrenega 

entuziazma in upanja na izboljšanje gospodarskih pogojev.

Že zgoraj sem omenil, da so bile podjetniške vizije ustrezne politične ureditve 

praktično neobstoječe, kar je najverjetneje pripisati praktični usmerjenosti teh mož, ki so si v 

prvi vrsti želeli predvsem urejenosti in varnosti poslovnih razmer ter zaščito pravice do 

zasebne lastnine, niso pa bili iz pravega testa za oblikovanje abstraktnih teorij. Določeno 

izjemo predstavlja le leto 1931, ko je kralj razpisal prve skupščinske volitve po uvedbi osebne 

diktature, za katere bi bilo nemogoče trditi, da so dosegale demokratične standarde dvajsetih

j17 Jurij Perovšek, Značaj kraljeve diktature. V: SNZ, knjiga 1, 2005, str. 321 (dalje Perovšek, Značaj).
'I8 Prav tam. str. 322.
319 TL, 5. 6. 1930, letnik 13, št. 66, str. 1. Večjo urejenost državne uprave po uvedbi kraljeve diktature je mesec 
pozneje v resoluciji zabeležila tudi Centrala industrijskih korporacij v Beogradu: »Ugotavljamo z zadovoljstvom 
večjo ekspeditivnost upravnega in zlasti zakonodajnega aparata, kakor tudi splošno zboljšanje prometa v vsej 
državi (...). Z razdelitvijo države na banovine je bilo ustvarjenih več gospodarskih področij, ki bodo z ustreznimi 
upravnimi in gospodarskimi enotami, banovinami, povoljno vplivala na razvoj države.« TL, 1. 2. 1930, letnik 13, 
št. 14, str. 1.
320 TL, 5. 11. 1931, letnik 14, št. 127, str. L
j21 »Kraljev poseg v državno krizo niti v jugoslovanski niti slovenski javnosti ni naletel na politični odpor. V 
Sloveniji so stranke kraljev poseg pozdravile kot modro in državotvorno dejanje.« Perovšek, Značaj, str. 321.
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let.’22 V Trgovskem listu je razglasitev volitev požela do tedaj neprimerljivo navdušenje. Če 

namreč v dvajsetih letih v TL parlamentarnim volitvam niso posvečali skoraj nobene 

pozornosti, je konec leta 1931 izšla cela serija člankov, ki je gospodarstvenike pozivala k 

udeležbi in oddaji svojega glasu za državno kandidatno listo,323 s čimer naj bi 

gospodarstveniki izkazali svojo lojalnost in državotvornost (določeno vlogo je pri tej 

navdušeni volilni propagandi igrali tudi prisila od zgoraj in cenzura’24). Izpostaviti velja 

predvsem mnenje vodilnih slovenskih industrialcev, ki so ob tej priložnosti nastopili s 

konceptom »zdravega parlamentarizma«. Podjetniki torej niso bili načelni nasprotniki 

parlamentarizma, vendar jih je motila tista njegova plat, ki je predstavljala grožnjo 

potencialne negotovosti, nereda in kaosa, zaradi česar so se potegovali za njegovo dirigirano 

in vodeno različico. Kaj so gospodarstveniki razumeli kot zdravi parlamentarizem? Odgovor 

je najti v okrožnici Zveze industrijcev v Ljubljani: »(...) se zavedamo, da nam je potreben 

zdrav parlamentarizem, ki ne bo šel za osebnimi in strankarskimi koristmi, marveč mu bo cilj 

samo blagor naroda (...).« Obenem so se industrialci distancirali od opozicijskih strank, 

predvsem od SLS in zoper razglasili svoje antistrankarstvo: »Kot strogo nepolitična 

organizacija moramo v vsakem pogledu ostati neodvisni od vpliva posameznih strankarskih 

skupin in moramo imeti pred očmi zgolj splošne državne interese in potrebe našega področja, 

to je slovenskega ozemlja Kraljevine.« V zameno za zvestobo so se industrialci nadejali 

finančne injekcije v obliki kreditov Narodne banke, kar so tudi odkrito zapisali. Na koncu 

okrožnice so izpostavila dva kandidata (državne liste) iz vrst industrijskih podjetnikov: prvi je 

bil Anton Krejči, ravnatelj ruške tovarne dušika in visok funkcionar Zveze industrijcev, ki je 

kandidiral v okraju Maribor-desni breg. Drugi kandidat je bil Ivan Mohorič, pravnik, 

industrialec in funkcionar Zveze za TOI, uvrščen tudi v pričujočo bazo podjetnikov. Zveza 

industrijcev je gospodarske kroge k oddaji glasov za omenjena kandidata pozvala z 

naslednjimi besedami: »Oba gospoda kandidata uživata tako splošno in zasluženo zaupanje

,22 Prav tam, str. 326.
323 »Ena od ključnih novosti volilne zakonodaje iz leta 1931 je bila tudi uvedba državnih kandidatnih list. (...) 
Absolutistični režim je hotel s tem onemogočiti volilno udeležbo nekdanjih opozicijskih proticentralističnih 
političnih strank. (...) Ker je uvedba državnih kandidatnih list koristila le unitarističnim oziroma režimskim 
političnim silam, se nekdanje opozicijske proticentralistične stranke volitev niso udeležile.« Prav tam, str. 326- 
327.
324 Konec tridesetih let je Leon Kavčnik, pišoč pod psevdonimom Andrej Zidar, zatrdil, daje bila državotvornost 
podjetnikov bolj kot z idealizmom, pogojena s še kako praktičnimi vzroki. Izšla naj bi namreč iz razmer hude 
davčne preobremenjenosti industrialcev, ki je močno ogrožala njihov dobiček, zaradi česar so bili, da se jim je 
podjetniška dejavnost sploh splačala, prisiljeni goljufati državne davčne oblasti: »Kdorkoli neče propasti, mora 
utajevati (...). Sicer bo vedel vsak otrok, daje njegova davčna prijava laž, toda na konvencionalne laži je svet 
navajen. Zato pa bo ta podjetnik somišljenik vsakokratnega režima, sicer se mu lahko zgodi, da mu finančni 
minister pošlje komisijo, ki kaj lahko najde kar se skriti ne da. Davčna utaja je torej tudi prvovrsten politikum, je 
sredstvo proti človeški svobodi.« Andrej Zidar, Evolucija k socialni pravičnosti, Ljubljana 1940, str. 22-23 
(dalje Zidar, Evolucija).
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gospodarskih slojev, da imajo velik interes za njiju izvolitev.«325 326 327 Iz pozivov za udeležbo na 

volitvah je razbrati, da so gospodarstveniki v času, ko seje gospodarska kriza pokazala v vsej 

svoji ostrini, od novoizvoljenih oblastnikov pričakovali predvsem posvečanje blaženju njenih 

posledic, kar naj bi olajšala predvsem odprava strank in odsotnost strankarskih zdrah v 

parlamentu.’126 V enakem duhu se je Ivan Mohorič javnosti predstavil kot strogo 

nadstrankarski kandidat namenjen svoj čas in trud posvetiti predvsem reševanju najbolj 

perečih gospodarskih težav: »Kandidiram zato, ker smatram za svojo državljansko dolžnost, 

da pomagam s svojimi skromnimi močmi in izkušnjami pri reševanju gospodarskih vprašanj. 

(...) Treba je organizirati delo za sto tisoč brezposelnih, ki ne morejo več preko oceana, ki 

tudi drugod v inozemstvu ne najdejo več dela in kruha. (...) Danes zato ni več čas za 

brezplodno medsebojno borbo.«327 Upoštevaje zapisano ne preseneča navdušenje nad 

izvolitvijo Ivana Mohoriča in Antona Krejčija, vsebovano v uvodniku prve številke 

Trgovskega lista izšle po izvedenih volitvah: »Iz vrst gospodarjev je izvoljenih v parlament 

cela vrsta mož kojih osebnosti nam dajejo garancijo, da bodo interesi gospodarstva v 

bodočem parlamentu v polni meri zastopani. Prav posebno pa nas veseli, da bodeta v 

bodočem parlamentu zastopala slovenske gospodarske interese dva odlična gospodarska 

strokovnjaka g. Ivan Mohorič328 329 (...) in Anton Krejči. (...) Pretekle volitve so daleko presegle 

pomen navadnih volitev. Slo je za več nego za izvolitev poslancev. Ljudstvo je bilo 

poklicano, da z glasovanjem sankcionira politiko 6. januarja 1929, da z glasovanjem odobri 

odpravo strankarstva in manifestira svojo odločno voljo, da posveti vlada svojo posebno 

pozornost gospodarskim vprašanjem in gospodarski povzdigi naše lepe domovine.« V 

zaključku uvodnika je pisec uspeh volitev prikazal kot izraz splošne želje po uveljavitvi 

»zdravega parlamentarizma«: »Ljudstvo je s svojo obilno udeležbo dokazalo, da mu presedajo

ogabni politični boji, da si želi pozitivnega dela v našem bodočem parlamentu, ki naj postavi
329pogoje za izboljšanje našega gospodarskega položaja.«'

Toda veliki upi, ki so jih slovenski gospodarski krogi polagali v nov parlament in

vlado, so se kmalu izkazali za prazne, saj se je gospodarska kriza še naprej vlekla, oblast pa

325 TL, 5. 11. 1931, letnik 14, št. 127. str. 1.
326 TL, 31. 10. 1931, letnik 14, št. 125, str. L Zgovoren je tale citat iz časa oktroirane ustave: »Neobremenjen s 
strankarskimi predsodki in strankarskimi gesli, se bo te dni sestal naš parlament, ki se zato more z vso 
objektivnostjo in z vso vnemo posvetiti svojemu plodonosnemu delu. Naravno je, da bo morala v času hude 
gospodarske stiske veljati pažnja parlamenta predvsem gospodarskim vprašanjem.« TL, 15. 10. 1932, letnik 15, 
št. 119, str. 1.
327 TL, 3. 11. 1931, letnik 14, št. 126, str. L
328 Slednji je bil sploh izjemno uspešen, saj naj bi bil po poročanju Trgovskega lista v radovljiškem okraju 
izvoljen z »ogromno večino«.
329 TL, 10. 11. 1931, letnik 14, št. 129, str. L

222



J



mnogih želja industrialcev in drugih podjetnikov ni upoštevala. Kljub temu, da je Ivan 

Mohorič julija 1932 napredoval od narodnega poslanca do ministra za trgovino in 

industrijo, ' je že oktobra istega leta mogoče brati, da »nikjer ni pravega prizadevanja« za 

rešitev gospodarskih težav, do katerih naj bi se tako država, kot tudi javnost obnašali zelo 

omalovažujoče/’31 Dodatno razočaranje je za gospodarstvenike nastopilo novembra, koje bil s 

položaja ministra odstavljen Ivan Mohorič: »(...) brez izjeme vsi gospodarski sloji Slovenije 

obžalujejo, da ni bilo mogoče, da bi ostal njihov človek še nadalje v osrednji vladi.« Vse 

obligatorne hvalnice vladi in zatrjevanje, da seje stanje v primerjavi z dvajsetimi leti gotovo 

izboljšalo, niso mogli izbrisati grenkega podtona omenjenega članka. Zato ne preseneča, daje 

mogoče maja 1933 v Trgovskem listu brati naslednje zagrenjene vrstice: »Že celo pa so 

upoštevanja vredne zahteve, ki se ponavljajo leto za letom na vseh občnih zborih posameznih 

stanovskih korporacij, ker ta stalnost pač najbolj dokazuje njih utemeljenost. Kljub temu pa 

vidimo, da se baš te stalne in vsakoletne zahteve najmanj uvažujejo, ker so se menda oni, na 

katere so te zahteve naslovljene, nanje že tako privadili, da so postali čisto brezčutni do 

njih.«* 331 332 333 Naj podpoglavje o industrialcih v politiki zaključim z dovolj zgovornim citatom, ki 

verjetno ustrezno ilustrira prezirljivi odnos podjetnikov do politike kot odvečne 

gostobesednosti in njihovo vero v praktično dejavnost posameznika: »(...) politika, ki ne 

izvira iz gospodarstva, je zgrešila svoj namen in sploh ni nobena politika. Kajti to mora biti 

glavni cilj politike, da zagotovi ljudem obstanek, da jim najde nove možnosti za obstanek, da 

poveča njih blagostanje, ker vse drugo bodo ljudje priskrbeli sebi že sami.«334

JJ° TL je tovrstni razvoj dogodkov seveda pozdravil: »G. minister Ivan Mohorič je v naši gospodarski javnosti 
splošno znana osebnost, ki ne pozna samo do skrajnih podrobnosti želj in teženj našega gospodarstva, temveč jih 
je že dolgo vrsto let tudi uspešno zastopal.« TL, 5. 7. 1932, letnik 15, št. 75, str. L Sicer je bila doba 
Mohoričevega ministrovanja precej kratka; trajala je namreč le od julija do novembra 1932. SBL, knjiga 5, 
Ljubljana 1933, str. 147.
331 TL, 27. 10. 1932, letnik 15, št. 124, str. 2.
332 »Splošno je bilo zadoščenje vseh slovenskih gospodarskih slojev, koje bil imenovan za trgovinskega ministra 
Ivan Mohorič. Kajti gospodarski sloji so videli v tem imenovanju nekakšno obljubo, da se bodo odslej zahteve 
gospodarskih krogov bolj upoštevale, ko pa bo član osrednje vlade tudi član iz njihovih vrst, ki ima že vsled tega 
vse njih zaupanje. In v težkih časih gospodarske depresije je ta obljuba kar poživila gospodarske kroge in 
dvignila med njimi optimizem, da so bile kar pozabljene vse vsakdanje skrbi in težave.« TL, 8. 1 L 1932, letnik 
15, št. 129.
333 TL, 4. 5. 1933, letnik 16, št. 52, str. L
334 TL, 27. 10. 1932, letnik 15, št. 124, str. 2. Navedene misli je najverjetneje isti pisec objavil že aprila istega 
leta: »(...) so gospodarska vprašanja (...) tako silne važnosti, da bi morala biti podlaga in os vse politike. S 
prenehanjem strankarskih bojev je tudi v tem pogledu nastal preokret na bolje in gospodarska vprašanja so 
pričela polagoma vplivati na naše politično življenje. In ker so se obenem nehali nekdanji divji medsebojni boji, 
je tudi nastala atmosfera miru in reda, kije omogočevala složno in pozitivno delo.« TL, 12. 4. 1932, letnik 15, št. 
42, str. 1. Konec leta 1932 je bila v uvodniku z naslovom Več gospodarske vzgoje obravnavana problematika 
prepada med intelektualci in gospodarstveniki in obenem izraženo isto mnenje o temeljnih nalogah politike: 
»(...) ima naša inteligenca tako malo praktičnega smisla, da imamo tako silno malo šolanih gospodarskih ljudi, 
daje zato tudi vsa naša politika čisto brez kontakta z gospodarskim življenjem. Rezultat gospodarskih zahtev bi 
morala biti politika, pri nas pa mora dostikrat plesati gospodarstvo kakor hoče politika. (...) Nujno potrebno je
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2.2.1.3 Druga javna dejavnost podjetnikov

Pod nazivom druga javna dejavnost podjetnikov so bile zbrane vse aktivnosti, kijih ni 

bilo mogoče uvrstiti v eno od zgornjih dveh podkategorij javnega delovanja. Raznoliki naravi 

teh dejavnosti, kije razvidna iz tabele 113, seje zato prilegel naziv druga. Število podjetnikov 

iz vzorca, ki so se udejstvovali v tem pisanem mozaiku med seboj tesno se prepletajočih 

javnih aktivnosti, je znašalo 58 oziroma 29,9 odstotka vseh podjetnikov v vzorcu. Po tem 

sodeč so torej te vrste dejavnosti pritegnile večje število podjetnikov kot politična, a obenem 

manjše kot strokovno-interesna in so tako med njima zavzemale zlato sredino. Upoštevati je 

pri tem potrebno tudi dejstvo, da so rezultati pogojeni z dostopnimi viri in se je morda z 

dejavnostmi naštetimi v spodnji tabeli ukvarjalo večje število podjetnikov, kar je, upoštevaje 

neobvezno in prostočasno naravo večine tipov splošne javne dejavnost, precej verjetno.

Tabela 113: Vrste splošne javne dejavnosti industrialcev
Tip dejavnosti Število Odstotek

Kulturno-Narodnobuditeljska 41* 335 50,7
Dobrodelna 19 23,4
Športna 18 22,2
Naravoslovna 2 2,5
Razno'36 1 1,2
Skupaj 81337 100

Med podjetniki so bile najbolj razširjene tri vrste splošne javne dejavnosti in sicer 

kulturno-narodnobuditeljska, dobrodelna in športna. V nadaljevanju se bom posvetil zlasti 

prvima dvema, medtem ko naj za športno dejavnost zadosti trditev, da je bila deloma 

povezana s kulturno-narodnobuditeljsko in politično dejavnostjo podjetnikov. V večini 

primerov je namreč šlo za udeležbo podjetnikov v športnem društvu Sokol, v javnosti znanem 

predvsem kot utrdba kranjske oziroma slovenske liberalne politične opcije.338 Za narodnostno, 

in dobrodelno delovanje podjetnikov je mogoče domnevati, da sta bila deloma prakticirana z 

namenom legitimacije njihovega družbenega položaja. Deloma sem zapisal zato, ker gotovo

zato, da se posveti gospodarski vzgoji več pažnje, da bo postala tudi pri nas politika le rezultanta gospodarskih 
zahtev in da bo glavni namen vsake politike samo ta, kako dvigniti gospodarsko silo naroda.« TL, 27. 12. 1932, 
letnik 15, št. 148, str. 1.
335 Od tega je bilo 40 podjetnikov slovensko-, le en pa nemško-nacionalne usmeritve.
336 Sodelavec Camegiejeve ustanove za mednarodni mir v Washingtonu odi. 1913.

Večje število podjetnikov seje ukvarjalo z več javnimi dejavnostmi naenkrat.
338 V liberalno smer so šli v društvu konec 19. stoletja: »Sokolstvo je po ločitvi slovenskega narodnega gibanja 
na liberalno in katoliško dobivalo vedno bolj liberalni značaj (...).« Po letu 1905 »je v njej prevladal vpliv 
Narodno napredne stranke, zato je naslednje leto prišlo do osamosvojitve katoliških telovadnih odsekov (Orel). 
Nato je bilo sokolstvo do prve svetovne vojne najmočnejša nepolitična liberalna organizacija in je kot takšno 
prevzelo velik del protikatoliške politične propagande.« ES, knjiga 12, Ljubljana 1998, str. 144.

224





ne gre dvomiti v iskrenost tovrstnih aktivnosti na ravni posameznikov, a obenem so te 

dejavnosti družbenemu občestvu sporočale, da podjetniki niso sebičneži ukvarjajoči se le z 

lastno dobrobitjo, temveč so pripravljeni sadove, ki so obrodili kot posledica njihovega 

bogastva, deliti tako z manj srečnimi in uspešnimi od njih, kot tudi prispevati nekaj za 

napredek lastnega naroda. ’39 Znamenje, najzgovornejše opozarjajoče na pomembnost, ki jo je 

javnost (ob domnevi, da so časopisi odražali in obenem oblikovali utrip javnega mnenja v 

meščanski dobi) pripisovala omenjenima vrstama javne dejavnosti, je mogoče najjasneje 

razbrati iz njunega ponavljajočega se izpostavljanja v tiskanih medijih ob priložnostih, ko so 

le-ti pisali o posameznih podjetnikih.

Dobrodelnost, ki jo tu obravnavam kot enega temeljnih postulatov osebne etične drže 

in ne z vidika zgodovinske obravnave njenih pojavnih oblik v dobi kapitalizma, so 

industrialcem narekovali že krščanski moralni nauki, globoko prepredaj oči družbeno tkivo 

obravnavanega obdobja. Karitativnosti ni zapovedovalo le načelo krščanske dobrodelne 

ljubezni, temveč je njena temeljna vodila najti že v Stari zavezi: »Ker ubogi ne bodo izginili 

iz dežele, zato ti zapovedujem tole: rad odpiraj svojo roko svojemu bratu, siromaku in ubožcu 

v svoji deželi! (5 Mojz 15, 11)«,* 340 341 kar je po razlagi iz tridesetih let 20. stoletja pomenilo tole: 

»(...) izredno poudarjena dolžnost dobrodelnosti bi v smislu besedne razlage pomenila, da 

imajo bogatini dolžnost nuditi, ubogi pa pravico zahtevati pomoč.«342 V tisku je mogoče 

naleteti na neposredno povezovanje krščanstva in podjetniške dobrodelnosti; tovrstna izrazita 

krščanska referenca se najde v nekrologu podjetnika Ivana Kastelica: »Pokojni Kastelic je bil 

izredno marljiv, blag in dober mož, rad je pomagal vsakomur in kjerkoli je le mogel, delal je 

pa po znanem reku (tu se tekst neposredno navezuje na priljubljen rek Svetega Jožefa 

Benedikta Cottolenga skovan v 19. stoletju - op. a.), da levica nikoli ne sme vedeti kaj dela

"’9 Preprosto enačenje poslovnega uspeha in družbenega ugleda je v virih najti le enkrat ob priliki smrti 
podjetnika Feliksa Urbanca (»Stalno naraščajoči trgovski uspeh je seveda tudi dvigal družabni ugled Feliksa 
Urbanca.«) , in je potemtakem predstavljalo izjemo. Drugače pa kaže, da so morali podjetniki, če so hoteli v 
kranjski oziroma slovenski družbi doseči visok ugled, narediti še kaj drugega kot le poslovno uspeti. Leta 1932 
je v Trgovskem listu izšel zanimiv uvodnik v katerem je pisalo, da naj bi jemali industrialci dobrodelno 
dejavnost kot (v dobršni meri od javnosti vsiljeno) dolžnost: »In tudi na socialnem polju so storili svojo dolžnost. 
Ali je bilo še pri nas večje pomožne akcije, ki je bila res uspešna, če je niso takoj podprli gospodarski sloji? Ali 
ni danes nepisan zakon, da mora vsako podjetje pomagati pri vsaki nabiralni in dobrodelni akciji? (...) Naši 
gospodarski ljudje v polni meri izvršujejo svojo dolžnost do celote, do naroda in do države (...).« TL, 17. 11. 
1932, letnik 15, št. 133, str. L

340 »Časopisje je (...) moč, ki naravnost dirigira vse javno življenje.« TL, letnik 16, št. 146, str. L
341 Citirano po: Peter Kovačič, Nazori velikih prerokov o pridobivanju in uporabljanju imetja, Ljubljana 1942, 
str. 64. Revežem je treba pomagati, »ker jih je ustvaril Bog kakor bogatine ('Bogatin in revež se srečata; Gospod 
je obeh stvarnik' Preg 22, 2.)« Prav tam, str. 64.
,42 Prav tam, str. 65.
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desnica.«343 Še zanimivejši primer predstavlja pisanje katoliško usmerjenega tednika 

Slovenec o industrialcu Karlu Pollaku, ob čigar osemdesetletnici je pisec zapisal: »Jubilant je 

bil tudi vzoren kristjan in samo Bog ve vse kar je šlo iz njegovih v roke ubogih.« Seveda so 

bile široko odprte tudi roke in srca liberalno usmerjenih podjetnikov, ki sojih, kot je ob priliki 

smrti Karla Kunca poročal časnik Jutro, pri dobrodelni dejavnosti vodile bolj posvetne in 

današnjemu duhu bližje krilatice: »Marsikdo je bil v zimskem času toplo oblečen kajti jubilant

je za božičnico vedno obdaroval otroke. Pri tem ga je vodilo geslo 'Osrečuj in bodi
11 345srečen!«

Za razliko od dobrodelnosti je bila skrb za razvoj in napredek lastnega naroda 

»pogruntavščina« 19. stoletja inje imela kot taka precej krajšo tradicijo, toda ko seje enkrat 

pošteno vpisala v slovenski javni diskurz, je zapustila globoke sledi. Pri industrialcih je bila 

njihova pripadnost slovenstvu pomembna predvsem iz naslednjega vidika: ob neprestanem 

ponavljanju, da je večina kranjske (oziroma slovenske) industrije v rokah tujcev, so 

predstavljali vidno opozicijo nemškim industrialcem in žarek upanja za razvoj domače 

slovenske industrijske proizvodnje, slovenske gospodarske elite in obenem za napredek 

slovenske družbe v smeri sodobnega kapitalističnega razvoja. Če so intelektualci slovensko 

kulturo povzdignili na z razvitim svetom primerljiv nivo, so bili slovenski industrialci tisti, ki 

naj bi nekaj podobnega storili na gospodarskem področju.’46 V večini primerov je bila 

narodno-buditeljska dejavnost podjetnikov tesno povezana z dobrodelnostjo, saj je šlo 

predvsem za gmotno podpiranje raznih slovenskih narodnih društev. Poleg podpiranja 

kulturnih društev, je bila druga plat narodne dejavnosti povezana s sodelovanjem pri raznih 

stanovskih in strokovnih društvih s slovenskim nacionalnim pečatom, torej tesno zvezana s 

strokovno-interesno aktivnostjo gospodarstvenikov. Lep primer predstavlja ljubljansko 

trgovsko društvo Merkur, ki ni bilo zgolj gospodarska organizacija, temveč je imelo med

343 TL, 13. 8. 1931, letnik 14, št. 92, str. 3. Enaka formulacija se pojavi v nekrologu Josipa Urbaniča, veletrgovca 
in upravnega odbornika Delniške tiskarne: »Kakor po svoji delavnosti in sposobnosti pa je pokojni Josip Urbanič 
slovel tudi po svoji dobroti. Njegove roke so bile vedno odprte, kadar je bilo treba pomagati človeku v stiski. Pri 
tem njegova levica ni vedela kaj je dala desnica.« TL, 7. 5. 1937, letnik 20, št. 52, str. 2.
344 Slovenec, 26. 10. 1933, letnik 61, št. 245. Ob Pollakovi smrti pisec nekrologa ni pozabil omeniti, daje bil 
pokojnik »vzoren kristjan« in kot tak vedno pripravljen pomagati onim, ki jih je življenje teplo: »Za pokojnikom 
bodo predvsem žalovali ljubljanski reveži, katerim je pokojnik storil mnogo dobrega. Njegova hiša je bila znana, 
daje delila vsa zadnja leta stalno beračem in prosjakom podpore ter miloščine. Pokojnik sam je žrtvoval mnogo 
v dobrodelne namene ter poklonil mnogo podpor raznim društvom.« Slovenec, 9. 7. 1937, letnik 65, št. 153.
345 Jutro, 21.12. 1944, letnik 25, št. 292.
346 Zanimivo je, da se je slovenskost podjetnikov poudarjala še globoko v čas prve Jugoslavije, o čemer priča 
naslednji odlomek iz članka izšlega ob petdesetletnici ljubljanskega podjetnika Jakoba Hrovata: »Potrebno je, da 
izve tudi naša širša trgovska javnost, da bo bolje spoznala naše gospodarske ljudi kova gospoda Hrovata, ki so s 
trdim, poštenim delom ustvarili cvetoča, res domača podjetja, pa vendar na svojo grudo, svoj narod in svoj stan 
ne pozabljajo, temveč jim z odprto roko dajejo, kar so od njih prejeli. Taki možje naj bodo svetli zgledi, ki naj 
najdejo mnogo posnemovalcev, kajti le tako se bomo tudi gospodarsko osamosvojili.« TL, 8. 7. 1938, letnik 11, 
št. 73, str. 2.
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drugim tudi izrazito narodnobuditeljske cilje: »Ta skupna organizacija našega trgovstva si je 

že prva leta po ustanovitvi (leta 1900 - op. a.) (...) vzela za svojo glavno nalogo nacionalno 

politično prevažno vodilo, da je treba delati v cilju osamosvojitve naše domače trgovine in 

našega trgovca. (...) je bila nova trgovska organizacija zamišljena kot izključno strokovno in 

stanovsko udruženje v obrambo celokupnih slovenskih narodnogospodarskih interesov.« 

Sledeč temu vodilu je društvo med drugim pomembno prispevalo k razvoju gospodarskega 

tiska in izrazoslovja v slovenskem jeziku. Kot konkreten primer industrialca, ki je združeval 

obe zgoraj navedeni obliki narodno-buditeljske dejavnosti, naj navedem Rafaela Thalerja: 

»(...) je pomagal tudi pri vseh narodnih in občekoristnih ter gospodarskih ustanovah (...) 

zlasti pa kot zaveden trgovec tudi za razvoj trgovine in dvig slovenskega trgovstva.« Za 

konec bi želel izpostaviti še primer poudarjanja domoljubnosti nekega podjetnika. Slo je za 

Josipa Vidmarja starejšega (očeta večkrat omenjenega Staneta Vidmarja) čigar narodni 

zavesti je novinar ob osemdesetletnici pel naslednje hvalospeve: »Čeprav se je moral 

popolnoma posvetiti svojemu podjetju (tovarni dežnikov, kasneje tudi nogavic - op. a.), je kot 

zaveden narodnjak, kije moral v tistih časih opravljati pionirsko delo, našel vedno tudi čas, da 

se je udejstvoval v slovenskem javnem, političnem in gospodarskem življenju. (...) je bila 

hiša Josipa Vidmarja tudi ena naših prvih narodnih rodbin. Zato so dobili tudi vsi otroci 

narodno vzgojo, da smo danes nanje lahko ponosni.«347 348 349

Naslednjih nekaj odstavkov bo posvečenih predstavitvi rezultatov raziskave odnosa 

med različnimi spremenljivkami in javnim delovanjem. Najprej je na vrsti razmerje med 

desetletjem rojstva podjetnikov in tipom splošne dejavnosti (tabela 114).

347 Rudolf Andrejka, Ob prazniku petindvajsetletnice Trgovskega društva Merkur v Ljubljani, Ljubljana 1926, 
str. 4-5.
348 TL, 14. 4. 1936, letnik 19, št. 44, str. 2.
349 TL, 3. 3. 1939, letnik 22, št. 27, str. 2.
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Tabela 114: Razmerje med časom rojstva in tipom splošnega javnega delovanja
Kulturno-Narodnobuditeljska Dobrodelna

- c,
Športna

AŠ % AŠ % AŠ %
1791-1800 1 2,6 0 0 0 0
1801-1810 0 0 0 0 0 0
1811-1820 1 2,6 1 5,3 0 0
1821-1830 nJ 7,9 1 5,3 0 0
1831-1840 1 2,6 2 10,5 0 0
1841-1850 1 2,6 2 10,5 1 5,6
1851-1860 5 13,2 2 10,5 2 11,1
1861-1870 10 26,4 5 26,4 2 11,1
1871-1880 6 15,8 2 10,5 3 16,6
1881-1890 5 13,2 2 10,5 2 11,1
1891-1900 4 10,5 2 10,5 5 27,8
1901-1910 1 2,6 0 0 2 11,1
1911-1920 0 0 0 0 1 5,6
Skupaj 38 100 19 100 18 100

Iz zgornje tabele, še bolj pa iz spremljevalnega grafikona (P 16) je zelo hitro razvidno, 

da sta bili narodnobuditeljska in dobrodelna dejavnost priljubljeni predvsem pri starejših 

generacijah industrialcev, medtem ko je pri mlajših prvo mesto vedno očitneje prevzemala 

športna. Razlog za tak razvoj dogodkov je v zvezi z narodnobuditeljsko dejavnostjo iskati v 

okoliščini, daje ta z nastankom prve Jugoslavije deloma izgubila na pomenu, ki gaje imela 

pred letom 1918. Morda sta zmanjšanemu zanimanju za karitativno aktivnost pri mlajših 

generacijah podjetnikov botrovala spremenjeni vrednostni sistem in napredujoča 

institucionalizacija (oziroma podržavljanje) socialnega skrbstva s čimer se je zmanjšala 

potreba po individualni dobrodelnosti.

Tabela 115 predstavlja podjetniški položaj posameznikov, ki so se splošno javno 

udejstvovali. Primerjava s strukturo podjetniških položajev vseh industrialcev v vzorcu (glej 

tabelo 37) pokaže, da so se v kulturnih, dobrodelnih, športnih itd. organizacijah z 

nadpovprečnim relativnim deležem udejstvovali predvsem lastniki. Večji relativni delež 

lastnikov je šel na račun poslovodij in predvsem javnih družabnikov, ki so v tabeli 115 

zastopani podpovprečno.

35(1 Za dva podjetnika ni bilo mogoče ugotoviti letnice rojstva.
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Tabela 115: Podjetniški položaj podjetnikov, ki so se javno udejstvovali
Položaj Število Odstotek

Upravni odbornik 26 41,3
Lastnik 23 36,5
Poslovodja 8 12,7
Javni družabnik 6 9,5
Skupaj 63 100

Zadnja tabela v pričujočem podpoglavju je povezana z zgornjo in predstavlja razmerje 

med podjetniškim položajem in tipom drugih oblik javne dejavnosti. Zanimivo je, daje med 

najbolj zastopanima podjetniškima položajema (lastnik ter upravni odbornik) najobčutnejšo 

razliko opaziti le v kategoriji kulturno-narodnobuditeljske dejavnosti. Morda je odgovor iskati 

v višji izobrazbeni strukturi upravnih odbornikov in naravi podjetniškega položaja, ki jim je 

omogočal več prostega časa kot so ga imeli na voljo lastniki industrijskih podjetij.

Kulturno-Narodnobuditeliska Dobrodelna Športna
AŠ % AŠ % AŠ %

Upravni odbornik 21 47.7 8 40 8 40
Lastnik 12 27,2 8 40 7 35
Poslovodja 7 16 1 5 5 25
Javni družabnik 4 9,1 3 15 0 0
Skupaj 44 100 20 100 20 100

udejstvovanja

Kvantitativni del podpoglavja o splošni javni dejavnosti podjetnikov je s tem 

zaključen, na koncu pa nameravam načeti še precej zanimivo temo o tem kako so podjetniki 

doživljali in interpretirali odnos javnosti do njih. Ne bo torej šlo za prikaz odnosa družbe do 

podjetnikov za kar bi bila potrebna posebna raziskava, temveč za podjetniško doživljanje in 

artikulacijo tega odnosa. Prvi prispevki posvečeni izključno obravnavi te problematike so v 

Trgovskem listu, osrednjem glasilu slovenskih gospodarskih krogov, izšli v začetku tridesetih 

let, zlasti v letu 1932, torej v času velike gospodarske krize. Čeprav so pisci sami, kot bo 

razvidno v nadaljevanju, razloge za do njih sovražno nastrojenost javnosti iskali in našli še v 

času pred izbruhom gospodarske krize, se je potrebno vprašati ali ni bila ravno gospodarska 

kriza tista odločilna zareza, kije spremenila dotedanji družbeni konsenz glede nedotakljivosti 

zasebne lastnine in potrebe po zasebni podjetniški iniciativi v industriji. Zagovornik te teze je 

zgodovinar Žarko Lazarevič: »Spoznanje o izčrpanosti razvojnega modela liberalnega 

kapitalizma je bilo dokončno. Posledica tega je bilo tudi spoznanje, da zasebna lastnina ni 

povsem nedotakljiva in da jo je dovoljeno omejiti/odpraviti zaradi splošnih družbenih
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koristi.«351 Na mentalne posledice krize v slovenski kolektivni zavesti lepo kaže pričevanje o 

tem kakšne konotacije so se konec tridesetih let držale besede podjetnik: »Beseda 'podjetnik' 

pomeni sicer danes nekaj drugega kot samo to funkcijo (nadzor nad industrijskim 

proizvodnim procesom in izplačevanje delavske mezde - op. a.); je zelo razvpita kajti pod njo 

si predstavljajo človeka, ki svojo gmotno korist postavlja pred vsako drugo stvar, ki vsakomur 

plača čim manj, a si od vsakogar daje plačati čim več ter je sploh umazan.«352 Na pragu druge 

svetovne vojne se je potemtakem industrialcev držala predstava o njihovi splošni moralni 

umazanosti. Skratka, naziv podjetnik ni bil ravno laskava oznaka. Je bil potemtakem že pred 

drugo svetovno vojno deloma pripravljen (miselni) teren za povojni gladek prehod industrije 

iz zasebnih v državne roke?

Industrialci sami so kot čas v katerem je prišlo do spremembe odnosa javnosti 

izpostavljali prvo svetovno vojno. Tako je bilo mogoče marca 1932 v Trgovskem listu 

prebrati tole: »(...) bi bil čas, da bi iz sedanje gospodarske krize rešili vsaj to spoznanje, da ni 

nič bolj napačnega kakor je v prvih povojnih časih porojena animoznost proti našemu 

gospodarskemu svetu.«353 Že v začetku dvajsetih let je v prvo svetovno vojno in še bolj 

oktobrsko revolucijo kot vzroka za krhanje liberalnih meščanskih vrednost 19. stoletja, svoj 

prst pronicljivo uperil industrialec Josip Lenarčič: »Nejevolja glede obstoječih razmer je v 

šibkih, revnejših slojih botrovala pojavu sovraštva do bolje situiranih. Javna morala, čut za 

pravičnost, pojem zasebne lastnine: vse to je med vojno izginilo.« Posledice so bile za 

meščansko družbo usodne in slednja se nikoli več ni mogla vrniti na predvojne tire: »(...) 

narod pri tem ni ostal zgolj pri kraji veleposestniške lastnine, temveč je posegel tudi po 

zasebni lastnini ostalih slojev, celo uradništva. (...) zelena luč za tovrstno grabežljivo 

postopanje je k nam prišla iz nesrečne Rusije, zapeljane od židovskih komunistov, ki so tudi 

pri nas botrovali pojavi komunistične struje (...).«354 Usoda je hotela, daje bilo četrt stoletja 

po izidu citiranih vrstic Lenarčičevo posestvo in industrijske naprave, tedaj v lasti njegovih

351 Žarko Lazarevič, Gospodarskosocialne doktrine. V: SNZ, knjiga 1, 2005, str. 479. Več o tem vprašanju glej: 
Lazarevič, Plasti prostora in časa, str. 235-293.
352 Zidar, Evolucija, str. 18-19. Kot posredni odgovor na citirano naj navedem pisanje TL o predsodkih 
slovenske javnosti: »(...) je še vedno živ oni nesrečni nazor, daje treba vse gospodarske sloje istovetiti z onimi 
bogataši, ki nič ne delajo, a imajo vsega v izobilju in ki jih zato ni mogoče dovolj obremeniti z javnimi 
dajatvami. (...) je nujno potrebno, da se ta predsodek že enkrat zatre in zato je potrebno, da se do kosti razgali 
vsa njegova ničevost in napačnost. Zlasti pa je treba poudariti eno: pri nas tistih srečnih ali nesrečnih bogatašev, 
ki nič ne delajo, a imajo vsega v izobilju, skoraj ni. Morda je nekaj takih posameznikov, ki pa tudi ne prežive niti 
ene generacije. Skoraj vsi naši gospodarski ljudje pa morajo delati, silno in mnogo delati, da se vzdrže. (...) 
Zasluga tega dela naših velikih podjetnikov in trgovcev je, da je danes Slovenija najbolj industrializirana 
pokrajina Jugoslavije, zasluga teh ljudi je, da daje trgovina na tisočem zaslužka in zasluga teh mož delaje, daje 
v Sloveniji primeroma najvišje blagostanje. Pri nas so gospodarski sloji delovni sloji, ne pa kakšni paraziti, ki 
žive na račun in na škodo celote.« TL, 17. 11. 1932, letnik 15, št. 133, str. L
353 TL, 24. 3. 1932, letnik 15, št. 35, str. L
”4 Lenarčič, Misli, str. 2.
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potomcev, deležno neusmiljene zaplembe ravno s strani jugoslovanskih komunistov pred 

katerimi je svaril leta 1921.

Na splošno je mogoče razloge za lastno rastočo družbeno nepriljubljenost, kot so si jih 

razlagali podjetniki sami, v grobem razdeliti na eksterne, to je one, ki so jim botrovali 

zgodovinski dogodki in interne, porojene iz imanentnih značilnosti slovenskega naroda ali 

same človeške narave. Seveda so bili tako eksterni, kot tudi interni razlogi v neprestanem 

dinamičnem razmerju medsebojnega vplivanja in prepletanja. Najpomembnejši zgodovinski 

dogodki, prva svetovna vojna,32” oktobrska revolucija in velika gospodarska kriza, so bili 

navedeni že zgoraj, omeniti je potrebno še, da so podjetniki tudi v strankarskih bojih in 

poskusih populističnega strankarskega dobrikanja najširšim (in posledično najnižjim) 

ljudskim slojem v času splošne moške volilne pravice, videli pomemben dejavnik pri 

razširjenju protikapitalističnega duha v javnosti: »Ena zlih posledic našega povojnega 

strankarskega življenja je bila tudi ta, da je smatral vsak kandidat svojo izvolitev kot 

zagotovljeno le, če je čim bolj neusmiljeno udrihal po industriji in sploh po vseh velikih 

gospodarskih ljudeh. Deloma je bilo to razumljivo, ker so pač večino volilstva tvorili vedno 

delavci in kmetje in zato račun za njih instinkte ni bil čisto brez podlage. Nerazumljivo pa je 

bilo, da so se te gonje proti našemu gospodarstvu dostikrat tudi oficijelno udeleževale stranke, 

ki so pač morale znati, da so pridobitni stanovi prav tako potrebni za splošni napredek kakor 

kmetski ali delavski stan. Še manj razumljivo pa je, da so ti odgovorni faktorji trpeli, da seje 

ta gonja proti gospodarskemu svetu vršila sila nekritično in dostikrat na način, ki se že ni prav 

nič razlikoval od hujskanja.« Posledice po piščevem mnenju niso bile nemajhne, saj naj bi 

opisana gonja proti industrialcem med slovenskim ljudstvom ubijala podjetniški duh.3?6 Junija 

1932 so bila v uvodniku Trgovskega lista dvajseta leta 20. stoletja zopet opisana kot temačen 

čas cvetoče demagogije, »ko so nekateri krivi tribuni mislili, da ne moreje sebe bolj 

priporočiti ljudski naklonjenosti ko z najbolj divjimi napadi na vse, ki so si pridobili nekaj več 

premoženja. (...) se je razvila druga navada, da so bili zlasti tarča demagoških izstrelkov 

gospodarski sloji. (...) Po znanem vzoru seje propagirala ona strahotna nivelizacija navzdol, 

ko se priznava obstojna upravičenost samo obubožanim slojem. Paradiž v sproletariziranem

355 Na čas pred prvo svetovno vojno, ko so bili slovenski industrialci v javnosti po nacionalnem ključu 
obravnavani kot domoljubni junaki, seje leta 1936 nostalgično ozrlo uredništvo TL: »(...) nič ne pretiravamo, če 
rečemo, da je slovenski tovarnar, ki je pred vojno vzdržal tujo konkurenco, položil tako sijajni izpit svoje 
sposobnosti, daje po pravici užival v vsej javnosti naj večje spoštovanje.« TL, 17. 9. 1936, letnik 19, št. 104, str. 
1.
356 TL, 24. 3. 1932, letnik 15, št. 35, str. 1.
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ljudstvu je bilo geslo, ki je tudi pri nas marsikoga premotilo«.3?7 Egalitaristična gesla in 

prizadevanje za uravnilovko so potemtakem industrialcem hudo smrdela.

Kaj je bila tista kolektivna lastnost značilna za slovenski narod, ki se je podjetnikom 

zdela kriva za njegov prezirljivi odnos do gospodarskih krogov? Nobenega dvoma ni, da je 

šlo za skoraj pregovorno in še danes razvpito zavist: »A vse te napore industrialca nekateri 

niso hoteli videti in če le mogoče so ti elementi vzbujali med množico nerazpoloženje proti 

tvorničarjem. To nerazpoloženje je v jedru izviralo v glavnem le iz one znane kranjske 

'fovšije', kajti drugih pravih razlogov za to razpoloženje tudi ni bilo. In kako bi tudi bilo, ko so 

baš slovenski industrialci, ki so večinoma prišli na vrh le z lastno silo, pokazali vedno tudi 

svoj socialni čut, saj so bile vedno v Sloveniji najvišje mezde v vsej državi.« " Tudi pisec 

uvodnika z naslovom Gospodarstvo in kultura je med Slovenci prepoznal težnjo po 

izenačevanju kranjske oziroma slovenske družbe na skupni imenovalec neizstopajoče sivine: 

»(...) skuša ona znana kranjska 'fovšija' takoj vsakogar uničiti, ki ima le nekaj več pod 

palcem.«J?9 Tovrstno kolektivno mentaliteto so gospodarski pisci pojasnili z zgodovinskimi 

razlogi, in sicer naj bi bilo proti podjetništvu nastrojeno javno mnenje »nekakšna atavistična 

posledica naše slovenske revščine«. Tako slovenska zgodovina kot sodobna družbena 

struktura (zlasti Jugoslavije in tudi Slovenije) sta pri podjetnikih vzbujali upravičeni občutek, 

da jih je država napram kmetom zapostavljala. Ta občutek se je zlasti okrepil z uvedbo 

moratorija na kmečke dolgove aprila 1932.j 6<) Vendar ni bila zavist značilna le za Slovence, 

temveč naj bi bila po mnenju sodelavcev TL ena temeljnih, vrojenih, iz pradavnine 

podedovanih (sami so uporabljali izraz atavističen) človeških lastnosti: »Je pač ljudska narava 

takšna, da niso priljubljeni oni, ki se količkaj dvigujejo nad svojimi bližnjimi. Naj pa bo ta 

zavist človeško še tako razumljiva, je vendar dokaz skrajno slabe vzgoje, če se javno pokaže, 

če je kdo ne zna popolnoma prikriti. Tem slabše pa je, če ta zavist tako zelo jasno udari na

J 7 TL, 23. 6. 1932, letnik 15, št. 71, str. 1.
358 TL, 17. 9. 1936, letnik 19, št. 104, str. 1.
j59 Te vrstice so bile namenjene vsem, ki »z veseljem udrihajo po industrialcu in vse njegove zahteve a priori 
odbijajo, ker nočejo videti v industrialcu nič drugega ko le človeka, ki mu je profit vse, in ki živi le od žuljev 
drugih«. TL, 6. 10. 1934, letnik 17, št. 113, str. L
360 Lazarevič, Plasti prostora in časa, str. 258-259. Marca 1932, torej mesec pred uvedbo odloga plačevanja 
kmečkih dolgov je bilo mogoče na prvi strani TL prebrati tole: »(...) se celo v sedanji težki gospodarski krizi 
čujejo le nasveti kako pomagati kmetu, čisto preslišijo pa se predlogi, ki govore kako priskočiti na pomoč naši 
industriji, trgovini in obrti.« TL, 24. 3. 1932, letnik 15, št. 35, str. L Ob predložitvi omenjenega zakona Narodni 
skupščini so se en teden pred izdajo zakona v TL opredelili proti njemu: »Tako je čisto gotovo, da je treba 
pomagati prezadolženemu kmetovalcu v sedanji krizi, da more vzdržati svoje gospodarstvo čez sedanjo krizo. 
Prav tako pa je tudi jasno, da ne more biti izvedena ta pomoč na ta način, da izgubi kmetovalec sploh vsak kredit 
(v smislu poslovnega ugleda, zaupanja - op. a.). To pa se mora zgoditi, če je vsako kreditiranje kmetovalcu 
zvezano s tako velikim rizikom, daje že polna povrnitev posojila, ki se ga da kmetovalcu, skoraj nemogoča.« 
TL, 12. 4. 1932, letnik 15, št. 42, str. L
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dan, da postane kar javen argument.«361 So industrialci videli kakšno rešitev, ki bi dvignila 

njihov v javnosti oblateni ugled? Odgovor na vprašanje je pritrdilen in zanimivo je predvsem 

to, da so možnost za izboljšanje lastne javne podobe našli v medijih. Osrednji medij je na 

jugoslovanskem prostoru v medvojnem obdobju predstavljalo časopisje in zato je uvodničar 

TL v prispevku z naslovom Prva naloga, zaradi bičanja javnosti zagrenjenim podjetnikom 

svetoval naj se spustijo v neusmiljeno »časopisno borbo«: »Toda deloma bi morali biti naši 

podjetniki nezadovoljni tudi sami s seboj. Premalo so se namreč pobrigali za to, da bi našle 

njih zahteve pravi odmev. Danes je pač po vsem svetu tako, da tudi najbolj pameten in najbolj 

upravičen predlog kar sam od sebe ne prodre, temveč je treba tudi najbolj pametno misel tudi 

leta dolgo propagirati, da prodre. Najuspešnejša propaganda pa se danes more izvajati le po 

listih. (...) Po časopisju, ki je komu popolnoma na razpolago, se tudi sodi njegova moč in 

njegov vpliv v javnosti.« Končam naj le še z, za izredno militarizirani čas v katerem je pisanje 

nastalo, značilno vojno metaforo: »Municija (...) je časopisje in stan brez razširjenega tiska je 

ko vojska brez municije.«362

2.2.2 Sorodstvene vezi podjetnikov

Osmo podpoglavje je posvečeno predstavitvi poklicne strukture tastov, zetov in sinov 

podjetnikov in se torej zopet deloma vrača k obravnavi družbene mobilnosti v raziskavo 

zajetih industrialcev. Poudariti je treba, daje poglavje glede količine zbranih podatkov, zlasti 

kar se tiče zetov in tastov, žal od vseh najbolj pomanjkljivo. Pomanjkljivo predvsem zato, ker 

bi se dalo z raziskovanjem virov, v prvi vrsti matrik, brez večjih zapletov zbrati informacije o 

precej večjem številu posameznikov. To zaradi pomanjkanja časa v pričujoči raziskavi ni bilo 

mogoče, zaradi česar sem se omejil zlasti na v različnih vrstah biografskih virov dostopno 

gradivo. Koncept raziskovanja poklicnega porekla soprogov hčera industrialcev in očetov 

njihovih soprog ter podjetniških sinov, ni zrasel na mojem zelniku, temveč je, kot večina 

drugih, povzet po tuji relevantni zgodovinopisni literaturi.363 Vse poudarjajo večplastnost 

pomena družine za podjetnike: bila je sredstvo za pridobivanje in ohranjanje kapitala, 

družinskim članom je služila kot sredstvo družbenega vzpona, družinskim podjetjem pa je 

nudila tudi potencialne naslednike (tu so v poštev prihajali zlasti moški potomci). Prvi korak

j61 TL, 23. 6. 1932, letnik 15, št. 71. str. 1.
362 TL, 21. 12. 1933, letnik 16, št. 146, str. L
>6j Schäfer, Familienuntemehmen und Unternehmenfamilien, str. 74, 84 in tabela št. 11 na str. 234, Pichler, Zum 
Sozialprofil, str. 263-266, Teuteberg, Westfälische Textilunternehmer, str. 32-33, Zunkel, Der rheinisch-
westfalische Unternehmer, str. 95.
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spodobnega meščana k stvaritvi lastne družine je v tistih časih predstavljala poroka. Tabela 

117 prinaša podatke o tem iz kakšnih družin so izhajale soproge podjetnikov. Podatke je bilo 

žal mogoče pridobiti le za 35 oseb iz vzorca.

Tabela 117: Poklicna struktura tastov industrialcev
Poklic Število Odstotek

Trgovec 13 37,1
Industrialec 7 20
Obrtnik 4 11,4
Gostilničar 2 5,7
Posestnik 2 5,7
Bančnik 1 2,9
Graščinski oskrbnik 1 2,9
Kmet 1 2,9
Zdravnik 1 2,9
Plemič 1 2,9
Uradnik 1 2,9
Zasebnik 1 2,9
Skupaj 35 100

Tudi pri poročnih navadah kranjski industrialci niso odstopali od ljudi primerljivega 

družbenega položaja v srednjeevropskem prostoru. Zgornja tabela vsebuje namreč dve 

temeljni značilnosti, ki sta bili odkriti tudi za avstrijske in nemške podjetnike: izrazita 

tendenca poročanja znotraj gospodarskih krogov in ne-izraba poroke kot sredstva za vertikalni 

družbeni vzpon. ’64 Na prvem mestu so bile po priljubljenosti zlasti hčere trgovcev, ki so sploh 

izrazito prednjačile, na drugem industrialcev in na tretjem obrtnikov. Težnja gospodarskega 

meščanstva po medsebojnem sklepanju zakonskih zvez je vsekakor zanimiva in bi bila vredna 

dodatne raziskovalne pozornosti preden bi bilo mogoče o njej govoriti kot o družbeni 

zakonitosti obravnavanega časa in prostora. K izbiri soprog je gotovo prispevala tudi 

okoliščina, da veliko število posameznikov v vzorcu v času poroke sploh še ni opravljalo 

podjetniške funkcije kot je razumljena v tej razpravi.

V arhivskem gradivu sem uspel najti zanimiv primer v katerem je poroka nekemu 

posamezniku omogočila prestop iz vrst industrijskih nameščencev med industrialce. Zgodba 

nazorno ponazarja pomen s poroko neločljivo povezane institucije dedovanja, ki je pri 

industrialcih-lastnikih igrala izredno pomembno vlogo.* 365 Johann Globočnik se je rodil v 

Železnikih leta 1822 inje pripadal pomembni lokalni fužinarski družini.366 Kot predniki seje

J Prav tam.
365 Vsi naslednji podatki, razen če ni posebno označeno, so iz: ZAL, LJU 88, spisovno gradivo, Posam 1/7.
366 Rodbina Globočnik je na kratko omenjena v razpravah Jožeta Gašperšiča, Novo železarjenje v Fužinah pod 
Jelovico v 19. stoletju in njegov konec. V: Kronika, letnik 11, št. I, 1963, str. 16 in Ivana Mohoriča, Zgodovina 
plavža v Železnikih. V: Kronika, letnik 2, št. 2, 1954, str. 99.

234





ukvarjal s fužinarstvom in trgovino z železom, v šestdesetih letih 19. stoletja pa je v Ljubljani 

ustanovil tovarno žic in žičnikov, ki je kot del Litostroja obratovala še po koncu druge 

svetovne vojne. Sinov ni imel, skrbel je le za pastorko z imenom Marija Ahačič-Globočnik. ki 

ji je bila ob pomanjkanju moških potomcev zaupana naloga prenosa nemajhnega družinskega 

premoženja v naslednjo generacijo. Ostareli Johann je izdihnil leta 1890 in vso svojo posest 

zapustil Mariji, ki se je nato poročila s prokuristom firme Globočnik. Že leta 1905 je postala 

vdova in ker je bil za vodenje družinskega podjetja (poleg industrijskega podjetja v Ljubljani 

še gorenjskega veleposestva in trgovine) potreben moški, se je že čez tri leta omožila z novim 

prokuristom zaposlenim v podjetju njenega pokojnega očeta, Gustavom Egrom, ki je bil kot 

kaže trdnejšega zdravja in je posle uspešno vodil vse do po drugi svetovni vojni izvedene 

nacionalizacije.'167 Zanimiva je zlasti starost zakonskih partnerjev v času poroke: Marija je 

štela 55 pomladi, podjetnik v vzponu pa komaj 31. Marijina življenjska pot se je iztekla leta 

1922. Za njo je dedoval Gustav708 in tako se konča zgodba o uspešni strategiji ohranitve 

meščanske posesti iz ene v drugo generacijo.

Hčere industrialcev so bile v zvezi z nadaljevanjem očetovo podjetniške dejavnosti 

gotovo pod manjšim pritiskom kot njihovi bratje. Raziskovanje poklicnega porekla njihovih 

življenjskih spremljevalcev omogoča nek vpogled v družbene ambicije industrialcev in 

obenem v družbeni status, ki so ga le-ti uživali. Tabela 118 prinaša informacije o poklicnem 

poreklu 39 zetov industrialcev.

367 Tekst njegove pritožbe zoper zaplembo se mije zdel preveč interesanten in podatkovno bogat vir, da ga ne bi 
obelodanil, zaradi česar si ga lahko bralec v neskrajšani obliki prebere v Prilogi 4.
j68 O njem je mogoče v domoznanski literaturi prebrati tele kratkočasne reči: »Gustav je bil srednje velik, 
širokopleč, tršat mož. V Železnikih je bil vedno oblečen v lovsko obleko z visokim temnejšim klobukom, ki ga 
je ovijal širok temno zelen trak. Znal je dobro slovensko, čeprav so doma govorili samo nemško. Družil se ni z 
nikomer, razen z ženo Jožefa Globočnika, ki je bila Nemka. Delno je živel v Železnikih, delno v Ljubljani. V 
uglednem hotelu Slon je imel stalno rezervirano sobo. Prvi v (Selški — op. a.) dolini je imel osebni avto ter 
svojega šoferja (...). Bil je menda zelo skopuški, tudi zase. (...) Vse naklonjenosti in ljubezni v Železnikih sta 
bila deležna dva lepa razvajena lovska psa.« Bojda je bil Eger »največji bogataš« v Selški dolini. Vida Košmelj, 
Železniki skozi čas, Radovljica 2007, str. 151. Vojaško sodišče je leta 1945 Egerjevo premoženje ocenilo na 
impresivnih 30,000.000 dinarjev. ZAL, LJU 468, serija 1, 1568/45. 235
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Tabela 118: Poklicna struktura zetov industrialcev
Poklic zeta Število Odstotek

Oficir 7 17,9
Industrialec 6 15,5
Trgovec 5 12,8
Industrijski nameščenec 4 10,2
Inženir 4 10,2
Plemič 3 7,7
Uradnik oJ 7,7
Pravnik 2 5,1
Profesor’69 2 5,1
Operni pevec 1 2,6
Zemljiški posestnik 1 2,6
Zdravnik 1 2,6
Skupaj 39 100

Od vzorca poročanja industrialcev-očetov v zgornji tabeli izstopa le poklicna 

kategorija oficir, s katerimi so se hčere podjetnikov, vsaj sodeč po pičlih razpoložljivih 

podatkih, najraje možile,370 medtem ko so drugo in tretje mesto zavzemali predstavniki 

gospodarskih slojev. Opozoriti je potrebno tudi na poroke z industrijskimi nameščenci, ki so 

bili največkrat zaposleni v tastovem podjetju. Pri takšnih porokah je najpogosteje šlo za 

medgeneracijske prenose družinskega premoženja; tovrstna praksa je bila pogosta v družinah 

brez sinov (naj se bralec le spomni zgornjega Globočnikovega oziroma Egerjevega primera), 

v njej pa se je lahko kazala tudi podjetnikova želja, da se podjetje obdrži v ozkem krogu 

družinskih članov (dober primer tovrstne strategije so bili Pollaki, a se ta pri njih še zdaleč ni 

obnesla).371 Opazna je tudi odsotnost obrtnikov med poklicnimi kategorijami, kar kaže na to, 

da so se hčere poročale v času, ko so njihovi očetje že postali industrialci in so jim s tem 

omogočili možitev s pripadniki sloja, ki bi si ga upal opredeliti kot višji srednji. Ob 

upoštevanju velikega števila industrialcev med zeti je mogoče ponoviti zgornjo hipotezo o 

tem, da so se pripadniki gospodarskega meščanstva najraje poročali znotraj svojih vrst, na kar 

napeljuje tudi majhno število meščanstva po izobrazbi med zeti, z delno izjemo inženirjev kot 

predstavnikov tehnične inteligence.

Zadnji sklop poglavja bo posvečen sinovom industrialcev (vsem in ne zgolj onim, ki 

so kdaj v življenju kot podjetniki delovali v industriji). Najprej me je zanimala njihova

,69 V poklicni kategoriji profesor sta združena poklica srednješolskega in univerzitetnega profesorja.
170 Hčere industrialcev so bile za častnike primerne partije tudi iz zelo praktičnega vidika: v primeru poroke so 
morali namreč oficirji plačati od višine njihovega čina odvisno kavcijo (višji, ko je bil čin, manjša je bila 
kavcija). Madžarski zgodovinar Istvän Deäk je s pomočjo kolektivno-biografske raziskave ugotovil, da je bilo 
leta 1870 le 6,8, leta 1900 pa 17,1 odstotka častnikov zmožnih kriti kavcijo zgolj z lastnimi sredstvi. Istvän 
Deäk, Der K. (u.) K. Offizier 1848-1918, Wien/Köln/Weimar 1991, str. 170-172.
371 Več o tem glej: Mitja Sunčič, »Celotno posojilo mestne hranilnice ljubljanske je šlo v žepe akcionarjev in po 
drugih napačnih potih«: Mestna hranilnica ljubljanska in propad industrijske delniške družbe Karel Pollak. 
Prispevki za novejšo zgodovino, letnik 49, št. 2, 2009, str. 33—52. 236
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poklicna struktura prikazana v tabeli 119. Podatke mi je uspelo dobiti za 63 podjetniških 

potomcev.

Tabela 119: Poklicna struktura sinov industrialcev
Poklic sina Število Odstotek

Industrialec 36 57,1
Industrijski nameščenec 7 11,1
Bančnik 4 6,3
Trgovec 4 6,3
Inženir 3 4,8
Oficir 3 4,8
Akademik 1 1,6
Pravnik 1 1,6
Profesor 1 1,6
Uradnik 1 1,6
Urednik 1 1,6
Zasebnik 1 1,6
Skupaj 63 100

Uvrstitev poklica industrialca na prvo mesto kaže na izjemno težo, ki so jo podjetniki 

pripisovali medgeneracijskemu prenosu podjetniškega znanja in družinskega premoženja. 

Brez dvoma so bili na seznamu dedičev podjetja, kadar se je to le dalo, lastni sinovi. 

Presenetljivo veliko sinov je, v primeru da niso zasedali podjetniških položajev, opravljalo 

poklic industrijskih nameščencev v družinskih ali kakih drugih podjetjih. Brez dvoma je torej 

mogoče zatrditi, da so imeli sinovi industrialcev izrazito predispozicijo za delo v industriji, 

kar ne preseneča glede na osrednjo vlogo, ki gaje v vsakdanjem življenju družine zavzemalo 

podjetje v njihovi lasti. Običajna je bila praksa, da seje za naslednika določenega potomca že 

od malih nog navajalo na tovarno in na naloge, ki jih je imel prevzeti, ko odraste. Sinovi 

industrialcev pa se niso posvečali le delu v industriji, temveč so posegali tudi v finančne in 

trgovske vode. Nedvomno so bile naj priljubljenejše gospodarske dejavnosti in tudi tu je pri 

naslednji podjetniški generaciji opazna tendenca po ostajanju v krogih gospodarskega 

meščanstva. Intelektualnih poklicev so se lotili le redki, zlasti seveda tisti, ki niso bili določeni 

za nadaljevanje družinske podjetniške dejavnosti.

V Prilogi je najti dve tabeli z zaporednima oznakama P67-68, ki sta posvečeni 

primerjavi odnosa nekaterih spremenljivk pri očetih in sinovih. Najprej je bila (v tabeli P67) 

na vrsti primerjava med poklicnim poreklom sinov podjetnikov in njihovih očetov. Najbolj 

me je zanimalo kateri so bili tisti poklici očetov, ki so sinovom dajali največjo relativno 

možnost postati industrialci. Pomembno je, da ima bralec pri pregledovanju rezultatov pred

j72 Schäfer, Familienunternehmen und Unternehmenfamilien, str. 64-65.
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očmi dejstvo, da vsi v tabeli navedeni sinovi niso bili industrialci kot njihovi očetje. Največ 

bodočih industrialcev je izhajalo iz družin obrtnikov, zemljiških posestnikov in trgovcev. 

Noben od sinov bančnikov v vzorcu ni postal industrialec, temveč so raje sledili očetovemu 

vzoru in tudi sami postali bančniki ali pa so se podali v pravniške vode. V oči pade velik delež 

trgovskih sinov, ki so se zaposlili kot industrijski nameščenci, medtem ko je bilo pri sinovih 

nameščencev opaziti le neznatno zanimanje za poklic industrialca in toliko večje za oficirski 

ter inženirski. Zanimanje za uradniške in intelektualne poklice je bilo med potomci 

podjetnikov na splošno precej majhno. Tabela P68 prikazuje razmerje med poklicem sinov 

podjetnikov in stopnjo izobrazbe njihovih očetov. Pri najpogostejši poklicni kategoriji 

industrialec se zdi, da relacija med izobrazbo in izbiro poklica ni bila kaj prida pomembna. To 

je mogoče zatrditi vsaj za sinove podjetnikov s primarno in terciarno izobrazbo (pri slednjih 

so se vsi potomci odločili za poklicno delovanje v industriji, čeprav je pri tem treba poudariti, 

daje to znano le za tri posameznike), medtem ko je pri industrialcih s sekundarno izobrazbo 

vidna izbira precej bolj široke palete različnih poklicev, zopet v prvi vrsti gospodarskih, a tudi 

oficirskega in pravnega poklica. Sinovi podjetnikov z najnižjo stopnjo izobrazbe so večinoma 

delovali v industriji.

2.2.3 Odlikovanja in nobilitacije podjetnikov

Zadnje podpoglavje osrednjega dela disertacije je posvečeno še enemu vidiku javne 

prisotnosti in družbenega statusa podjetnikov, in sicer gre v primeru odlikovanj in nobilitacij 

zlasti za simbolen odnos do industrialcev. Pri obdelavi gradiva se je zopet pojavil problem 

raznolikosti zbranih podatkov, ki jih je bilo treba razporediti v več kategorij. Časti, ki so jih 

različne institucije izkazovale podjetnikom so bile namreč zelo raznolike, saj ni šlo zgolj za 

državna odlikovanja. Bogat nabor kategorij prikazuje tabela 120. Bralca je treba opozoriti, da 

so v njej upoštevane pomnožitve, kajti podjetnikov v vzorcu za katere sem uspel dognati, da 

so prejeli odlikovanja oziroma časti, ni bilo veliko, le 31 oziroma 16 odstotkov od vseh 

podjetnikov. Že to precej majhno število morda delno kaže na (ignorantski) odnos družbe 

oziroma države do industrialcev in obenem na njihovo zadržanost in ne-interes v zvezi s 

prejemanjem časti.

238





Tabela 120: Vrste industrialcem izkazanih časti (z upoštevanjem njihovih pomnožitev)
Vrsta časti Število Odstotek

Državno odlikovanje 24 50
Častni član ali predsednik neke organizacije 11 22,9
Častno občanstvo/meščanstvo 8 16,7
Druga odlikovanja ali časti 3 6,2
Nobilitacija 2 4,2
Skupaj 48 100

Iz tabele 119 je razvidno, da so pri odlikovanju podjetnikov pomembno vlogo igrale 

tudi stanovske organizacije in oblasti na lokalni ravni, kar je razumljivo upoštevaje preference 

podjetnikov v zvezi s članstvom v strokovno-interesnih organizacijah in političnim 

delovanjem na lokalni ravni. Toda na prvem mestu se, s kar polovičnim deležem, nahajajo 

državna odlikovanja, ki se jim nameravam v nadaljevanju na kratko podrobneje posvetiti. 

Med državnimi odlikovanji sta prevladovala zlasti odlikovanje Franca Jožefa (Franz Joseph- 

Orden)373 in odlikovanje Sv. Save.374 Obe odlikovanji sta imeli več stopenj; podjetniki so 

prejemali zlasti tiste nižjih stopenj. Tabela P69 prikazuje časovni okvir v katerem so 

obravnavani podjetniki prejeli državna odlikovanja. Več državnih odlikovanj je bilo 

podjetnikom podeljenih v času Habsburške monarhije, čeprav se to število ne razlikuje veliko 

od onega iz časa prve jugoslovanske države. Vendar je obenem v ozir potrebno vzeti dejstvo, 

daje bilo industrialcem v nekaj več kot dvajsetletnem obdobju od leta 1918 do leta 1941, 

podeljeno skoraj enako število odlikovanj kot prej v sedmih desetletjih. V južnoslovanski 

kraljevini je potemtakem opazna povečana koncentracija podeljevanja odlikovanj. Vzrok za ta 

pojav je verjetno dvojen: povečano število slovenskih industrialcev (in s tem potencialnih 

prejemnikov odlikovanj) in obenem manjša množica vseh potencialnih prejemnikov. V 

velikanski Habsburški monarhiji je imel namreč najverjetneje nek kranjski podjetnik precej 

manjšo možnost, da je sploh prišel v ožji izbor za podelitev odlikovanja kot v medvojnem 

času. Vendar bi bilo precej smešno početje, če bi na podlagi predstavljenih številk skušal 

sklepati o tem v kateri državni tvorbi so imeli podjetniki pri državnih oblasteh večjo veljavo 

in vpliv.

Državna odlikovanja so torej podjetniki prejemali v precej enakomerni meri tako v 

času Habsburške monarhije, kot tudi v prvi Jugoslaviji. Kako pa je bilo z vsemi podjetnikom

373 Odlikovanje je leta 1849 uvedel Franc Jožef. Podeljevalo seje za izjemne vojaške in civilne dosežke. Dobil 
gaje lahko vsak ne glede na narodno pripadnost, vero, družbeni položaj, lahko je bil tudi tujec. Delilo seje na 
pet stopenj. Boris Prister, Odlikovanja, Zagreb 1984, str. 21-22.
374 Odlikovanje Sv. Save je leta 1883 uvedel kralj Milan I. Obrenović v čast srbskemu srednjeveškemu nadškofu 
in svetniku. Odlikovanje je bilo sprva mišljeno kot nagrada za prosveto, književnost, cerkev in umetnost. Delilo 
se je na pet stopenj. Na začetku so ga podeljevali res zaslužnim posameznikom, v prvi Jugoslaviji pa je 
podeljevanje postalo množično in tako je odlikovanje izgubilo na pomenu in prestižu. Prav tam, str. 138-139.
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izkazanimi častmi? Na to vprašanje odgovarja tabela 121, ki pokaže, da je težišče 

podeljevanja odlikovanj zatrdno počivalo v času do leta 1918. To gre verjetno pripisati zlasti 

daljšemu časovnemu obdobju in živahni lokalni javni dejavnosti podjetnikov v tem času.

Tabela 121: Časovni okvir industrialcem izkazanih časti
Število Odstotek

Časti izkazane za časa Habsburške monarhije 22 62,8
Časti izkazane za časa prve Jugoslavije 13 37,2
Skupaj 35 100

Tabeli P70 in P71 zgornjo sliko dopolnjujeta s podatki za posamezne kategorije, in 

sicer za častna meščanstva in občanstva ter »druga odlikovanja ali časti«. Večina odlikovanj v 

obeh kategorijah je bilo podeljenih v obdobju do leta 1918. Med podjetniki v vzorcu je bilo 

zaslediti le dve podelitvi plemiških naslovov, in še ti v času Habsburške monarhije. Neznatno 

število poplemenitenih podjetnikov je verjetno mogoče pojasniti z majhnim interesom 

obravnavanih generacij podjetnikov za vstop med plemstvo, zlasti je to verjetno veljalo za 

podjetnike slovenskega rodu (eden od nobilitirancev, Hugo von Noot, je bil namreč nemške 

narodnosti)/7'1 Po letu 1848 je bil v Habsburški monarhiji sicer prisoten pojav novega, 

nobilitiranega plemstva, ki so ga sestavljali zlasti pripadniki uradništva, oficirji, bankirji in 

industrialci/76 * Razloga za ta pojav sta bila po razlagah zgodovinarjev dva: po eni strani je 

oblast s tem želela doseči močnejšo družbeno integracijo pripadnikov meščanskih slojev, 

po drugi pa je šlo pri meščanstvu v zvezi s prizadevanjem za podelitev plemiškega naslova za 

»tesno mentalno povezanost z monarhijo«/78 Za tiste meščane, ki so gojili tovrstne ambicije, 

je olajševalno okoliščino predstavljala velikodušna politika Habsburške monarhije glede 

podeljevanja plemiških naslovov/79 O tem kako so se predstavniki meščanstva do plemiških 

naslovov dokopali se da sklepati na podlagi poročila Ivana Hribarja o poteku pridobitve 

plemiškega naslova za Josipa Gorupa, drugega podjetnika v pričujočem vzorcu deležnega te 

časti. Plemiški naslov je bilo treba namreč precej mastno plačati. V Gorupovem primeru, ki se 

je končal tako, da je prejel naslov »pl. Slavinski«, je bilo potrebno odšteti nezanemarljivo 

vsoto 200.000 goldinarjev. Ob Gorupovem primeru seje mogoče navezati na zgoraj zapisano 

hipotezo o majhnem zanimanju slovenskih podjetnikov za pridobitev plemiškega naziva. Če

375 »Resnici na ljubo je sicer treba omeniti, da številnim posameznikom plemiški naziv ni kaj dosti pomenil, saj 
kljub izpolnjenim pogojem niso nikoli zaprosili zanj. Ta odpor je bil povezan večinoma s slovensko oziroma 
protiavstrijsko narodno zavednostjo.« Miha Preinfalk, Mariano Rugale, Blagoslovljeni in prekleti, knjiga 1, 
Ljubljana 2010, str. 12.
376 Med letoma 1849 in 1914 je prišlo do 5700 nobilitacij. Bruckmüller, Sozialgeschichte Österreichs, str. 423. 

Mentschl, Österreichische Unternehmertum, str. 265.
j7S Bruckmüller, Sozialgeschichte Österreichs, str. 423.
',79 Bruckmüller, Steki, Zur Geschichte, str. 178.
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je verjeti Hribarjevim spominom, je Gorup naziv prejel zaradi ambicij stremuških potomcev, 

kažočih težnje po vključitvi v visoko družbo,380 in ne na lastno pobudo: »Omenil sem, da 

Gorupu za njegovo lastno osebo ni bilo veliko do časti, ker je bil po vsej svoji naravi izredno 

skromen. On sam bi se tudi gotovo ne bil zmenil za plemstvo; bil je namreč dokaj

demokratskega mišljenja. Daje žrtvoval v ta namen celo veliko vsoto denarja, zgodilo seje iz
381ozira na številno rodbino in v največji meri po vplivu svoje dece.«

Tabele od P72 do P75 so posvečene predstavitvi različnih spremenljivk značilnih za

podjetnike, ki so prejemali odlikovanja in časti. V zvezi z desetletjem v katerem so se 

podjetniki rodili (tabela P72), izstopajo po koncentraciji rojstev, v skladu s tendenco po 

prejemanju odlikovanj zlasti v času pred letom 1918, predvsem 50. in 70. leta 19. stoletja. Pri 

poklicnem poreklu podjetnikov-odlikovancev (tabela P73) je zaznati nadpovprečno 

zastopanost bančnikov, inženirjev ter pravnikov, medtem ko so bili obrtniki in zlasti 

nasledniki zastopani podpovprečno glede na njihov splošni delež v vzorcu (glej tabelo 71). Ta 

pojav je morda pripisati večji javni izpostavljenosti in raznolikosti delovanja omenjenih 

nadpovprečno zastopanih poklicnih kategorij. Izobrazba industrialcev, ki so se ponašali s 

posebnimi častmi, se je skoraj čisto ujemala s splošnim trendom v vzorcu (glej tabelo 85), 

opaziti je le rahlo slabšo zastopanost posameznikov s terciarno izobrazbo na račun onih s 

primarno, vendar o kakem pretiranem odstopanju ne more biti govora.

j8° Hribarjevo interpretacijo osebnosti Gorupovih otrok podpira tudi pred nekaj leti izšla historiografska 
obravnava njihovih poročnih navad in poklicnih odločitev. Glej: Vesna Bučič, Josip Gorup pl. Slavinjski - med 
gospodarstvom, umetnostjo in družino. V: Kronika, letnik 55, št. 1,2007, zlasti str. 82-84.
381 Ivan Hribar, Moji spomini, prvi del, Ljubljana 1983, str. 181-182.
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IV. O družbeni mobilnosti podjetnikov

Že od začetkov kapitalistične dobe so sodobnike fascinirale zgodbe o uspehu in 

družbenem vzponu posameznikov. Ta fascinacija se je. in se še vedno, odraža tudi v s 

podjetništvom se ukvarjajočem zgodovinopisju. V procesu obdelave podatkov zbranih v 

vzorcu industrialcev je tudi mene, kot najfascinantnejši vidik raziskovanja slovenskega 

podjetništva, prevzelo vprašanje vertikalne mobilnosti kranjskih oziroma slovenskih 

gospodarstvenikov, zaradi česar sem se odločil, da bom v četrtem sklopu predstavil nekaj 

zgodb posameznikov, ki ta proces lepo ilustrirajo. Želel sem se osredotočiti predvsem na manj 

poznane primere, ah pa sem se jih nameril, če so bili v zgodovinopisju že obdelani, osvetliti z 

drugačnega zornega kota. V ta namen sem izbral pet posameznikov oziroma rodbin, ki so se 

med industrialce uspeli prebiti, od bolj ali manj skromnih začetkov.

1. Družina Kozler

Zanimivi vzpon družine Kozler, oziroma predvsem njenega začetnika Janeza Kozlerja 

I., je bil že deležen razmeroma temeljite zgodovinske obravnave,1 napisane na podlagi s 

podatki izredno bogate in na sploh zanimive družinske kronike, nahajajoče se v rodbinskem 

arhivu Kozlerjev.2 Z namenom, da bi k spoznanjem o tej družini prispeval nekaj novega, sem 

se odločil ubrati pot, kije vodila k temeljiti raziskavi družbenega okolja iz katerega je Janez 

Kozler I. izhajal. Slednji je. čeprav se sam ni udejstvoval v kakem od industrijskih podjetij na 

ozemlju dežele Kranjske (vendar je bil lastnik vrvame na Dunaju in usnjarne na Reki), zaradi 

česar ni bil uvrščen v vzorec podjetnikov, za pričujočo disertacijo pomemben predvsem kot 

oče dveh posameznikov (Petra in Ivana), ki sta kot začetnika industrijskega pivovarstva 

pustila neizbrisljiv pečat v zgodovini industrijskega podjetništva na Kranjskem, zaradi česar 

predstavljajo Kozlerji idealen primer za preučevanje medgeneracijske podjetniške mobilnosti. 

Iz tega razloga meje začelo zanimati tako iz kakšnega okolja je izšel oče, kot tudi kakšni so 

bili pogoji, v katerih so rasli njegovi sinovi.

1 Najprej v SBL, knjiga 4, Ljubljana 1932, str. 542-543, podrobneje pa zlasti v razpravi Ivana Kordiša in Irene 
Škufca Po hribih, po dolih razširjen njih rod, temelječi na rodbinskem arhivu in objavljeni v knjižici Peter Kozler 
in prvi zemljevid slovenskega ozemlja, Kočevje 1996, str. 13-62 (dalje Kordiš, Škufca, Po hribih); v isti 
publikaciji je najti tudi zanimivi Kronološki pregled rodbine Kozler, str. 65-68.
2 ARS, AS 811. Družinska kronika je bila pisana v nemškem jeziku; prevod tu navedenih citatov je moj.
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Naj se najprej posvetim uspešni življenjski zgodbi Janeza I., ki je v družinski kroniki 

dokaj podrobno popisana: »Rojen je bil sedmega junija 1780 v Kočevski Reki. Mladost je 

preživel v hiši staršev.«3 Deležen je bil boj slabe izobrazbe: »S trinajstimi leti je pričel 

obiskovati tamkajšnjo zasilno šolo v katero so bili vpisani vsega skupaj štirje dečki.«4 Vendar 

se v skromnem okolju v katerem je odraščal, deček ni kaj prida posvečal vprašanju doseganja 

visoke izobrazbe, temveč gaje bolj pritegnila pridobitna dejavnost: »Kmalu je pričelo izredno 

bistremu in nadarjenemu fantiču življenje pod domačo streho presedati, zato se je pridružil 

sorodniku Kozoletu, trgovcu s konji, na njegovih poslovnih potovanjih, ki so ga vodila vse do 

Ogrske in Blatnega jezera. Koje odrasel, seje odločil osamosvojiti in po kočevarski tradiciji 

potovati po Habsburški monarhiji kot krošnjar s pomarančami in drugim južnim sadjem. S 35 

krajcarji v žepu naj bi prišel na Dunaj in tam ustanovil svojo trgovino, s čimer je postavil 

temelj svojemu kasnejšemu velikemu premoženju. Posli so uspevali in na Dunaju je ustanovil 

lastno trgovino z južnim sadjem (1812).«5 Še pred začetkom velikopoteznejše trgovske 

dejavnosti je prišla na vrsto poroka: »Leta 1807 se je poročil z Marijo Seemann, ki mu je 

rodila hči Marijo (...). Ta žena mu je umrla po letu zakona. Tedaj se je odločil poročiti z 

njeno sestrično Marijo. Njegovemu snubljenju se je le s težkim srcem vdala, saj je bila že 

zaročena z omenjenim Kozoletom. Slednjemu je pred njegovim vsakoletnim poslovnim 

potovanjem izrecno obljubila zvestobo tudi v primeru, da 'se prikaže bogati Kozler'. Marijo je 

pričela obhajati bojazen in po hudih duševnih bojih se je odločila snubcu dati svoje srce in 

roko.« Trgovski posli so »bogatemu Kozlerju« na Dunaju resnično zelo dobro uspevali: 

»Janez I. sije v času napoleonskih vojn že pridobil zajetno premoženje, ki seje še povečalo v

času Dunajskega kongresa leta_____ .6 Tedaj naj bi bil edini dunajski trgovec, ki je imel na

zalogi pomaranče, saj je bila zaradi snežnega viharja pot čez Semmering7 zaprta, kar je 

onemogočalo dostavo tovorov iz Trsta. Sadeže je Janez I. prodajal po en goldinar za kos.«

Zakonsko življenje Kozlerjev je bilo žal manj rožnato, saj je Janezovo soprogo hudo 

pekla vest: »Drugi zakon z Marijo Seemann je bil sprva brez otrok (spontani splavi). Marija je 

za vzrok teh žalostnih dogodkov imela božjo kazen za nekdanjo nezvestobo in se je 

zaobljubila, da bo v Kočevski Reki postavila kapelo posvečeno materi božji. Ta oltarna slika 

je vidna še danes (leta 1897 - op. a.). Posledica tega bogu všečnega dejanja se je kmalu

3 Prav tam.
4 Kordiš, Škufca, Po hribih, str. 14.
5 ARS, AS 811.
6 Pisec kronike letnice ni vnesel; Dunajski kongres je potekal med 18. septembrom 1814 in devetim junijem 
1815. Kordiš, Škufca, Po hribih, str. 14.

7 Mišljenje gorski prehod, ki povezuje avstrijsko Štajersko in Spodnjo Avstrijo.
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pokazala, saj sta bila zakonca blagoslovljena z naraščajem.«8 Ta veseli dogodek je bil deloma

povod, da se je Janez Kozler I. odločil družini zagotoviti razkošnejše (vsaj v smislu zunanje

reprezentacije) bivalne razmere: »Na svojih potovanjih, ki so ga vodila mimo Ortneka.9 10 si je

Janez I. za cilj zadal, da bo grad postal njegova last, ko se mu bo rodil prvi sin. Ko je njegova

žena osmega marca 1819 povila dečka z imenom Janez, je uresničil svoj načrt in kupil od

grofa Benjamina Lichtenberga istega leta na izvršilni dražbi posestvo Ortnek. Po drugi poroki

je Janez I. svojo rojstno hišo v Kočevski reki prepustil sestri (...) in prevzel tastovo posest v

Kočah. Po nakupu posestva Ortnek je ostala družina še naprej v Kočah, Ortnek pa so dali v

zakup Janezu Logarju, ki je bil poročen s sestro Marije Seemann. Logarje bil okrožni glavar

v Ribnici, ki je prebival s svojo družino na gradu Ortnek in od tam vsak dan na konjičku jezdil

v Ribnico v službo. (...) Janez I. seje skupaj z družino vselil v graščino leta 1828 ali 1830 po

tem, ko seje Logar izselil po žalostni nesreči ene od njegovih hčerkic, ki je padla s klančine

pred gradom ter umrla.« Navedene vrstice odpirajo široko polje vprašanj povezanih s

prevzemanjem plemiškega življenjskega sloga, ki so se mu raziskovalci srednjeevropskega

meščanstva že veliko posvečali.1(1 V slovenskem zgodovinopisju je brez dvoma najizčrpnejšo

razpravo na to temo v začetka devetdesetih let 20. stoletja napisal Sergej Vilfan. V njej

prinaša podatek, da so se meščanski nakupi veleposesti v prvi polovici 19. stoletja močno

povečali, obenem pa se je napram prejšnjim časom precej zmanjšalo število nobilitacij

njihovih kupcev,11 12 13 kar napeljuje k sklepu o nastanku nove meščanske samozavesti in sistema 
12vrednot, ki se je deloma navezoval na določene elemente plemiškega življenjskega sloga, 

kar seje pogosto odrazil v nakupih veleposestev, dvorcev in gradov.Ij Na podlagi življenjskih

8 Valvasorje v svoji Slavi vojvodine Kranjske na več mestih omenil izredno pobožnost Kočevarjev. Glej: Johann 
Weichard Freihhern von Valvasor, Die Ehre des Herzogthums Krain, zweite unveränderte Auflage, knjiga 2, 
Novo mesto 1877, str. 210, 218 in 301.
9 Grad Ortnek, lociran na Dolenjskem, natančneje severno od Ribnice, se v listinah najprej omenja leta 1335. 
Njegovi zadnji lastniki preden ga je leta 1820 za 56.000 goldinarjev kupil Janez Kozler I., so bili grofje 
Lichtenbergi. Ivan Stopar, Grajske stavbe v osrednji Sloveniji, knjiga 4, Ljubljana 2003, str. 94, 96 in 102 (dalje 
Stopar, Grajske stavbe).
10 Tako npr. Iveljić, Privredna elita, str. 418, Bruckmüller, Steki, Zur Geschichte, str. 178-179, Alois Brusatti, 
Der Unternehmer in Industrie und Handel. V: Erich Zöllner (ur.), Österreichs Sozialstrukturen in historischer 
Sicht, Dunaj 1980, str. 62, Matis, Matis, Der österreichische Unternehmer, str. 288.
11 Sergij Vilfan, Unternehmer und Gutsbesitzer: Ländliches Bürgertum in Slowenien im 19. Jahrhundert. V: 
Hannes Steki, Peter Urbanitsch, Ernst Bruckmüller (ur.), »Durch Arbeit, Besitz, Wissen und Gerechtigkeit«: 
Bürgertum in der Habsburgermonarchie 2, Wien/Köln/Weimar 1992, str. 244.
12 Bruckmüller in Steki sta zapisala, da je s pomočjo prevzemanja plemiških reprezentativnih elementov, 
premožno meščanstvo izkazovalo predvsem svojo enakopravnost: »Aristokratske ambicije meščanstva so bile 
manj izraz fevdalizacije in bolj odziv na odklanjanje njihovega dokončnega družbenega priznanja s strani stare 
aristokracije.« Bruckmüller, Steki, Zur Geschichte, str. 179.
13 Podobni vedenjski vzorec je Hartmut Kaeleble odkril tudi pri nemških podjetnikih. Hartmut Kaeleble, Wie 
feudal waren die deutschen Unternehmer in Kaiserreich? Ein Zwischenbericht. V: Richard Tilly (ur.), Beiträge 
zur quantitativen vergleichenden Unternehmensgeschichte, Stuttgart 1985, str. 149.
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zgodb pripadnikov družine Kozler, bi jih bilo mogoče uvrstiti med meščane s tendenco po 

formalni in ne vsebinski fevdalizaciji.

To se je zelo lepo kazalo tudi v življenjskem slogu Janeza Kozlerja I., ki so ga, kljub 

temu daje postal dolenjski graščak, odlikovali trdo delo, samoodrekanje in skromnost. Vse to 

je mogoče izvedeti iz družinske kronike: »Lastnik (Janez I.) ni živel stalno pri svojih 

najbližjih v Kočah in pozneje na Ortneku, ampak se je večji del leta zadrževal na Dunaju, kjer 

je vodil svoje podjetje. Domov je prihajal le redko in za krajša obdobja. Ob teh priložnostih ni 

nikoli pozabil svojim najbližjim prinesti najizbranejšega sadja in najfinejših vin. Kuhinja in 

klet starega gradu Ortnek (tako je bilo najverjetneje že v Kočah) sta bili zmeraj polni 

najfinejših dobrot, kot npr. južnega sadja, datljev, fig, mandljev, nepogrešljiv pa je bil tudi 

šampanjec.« Pomemben statusni simbol novih družbenih povzpetnikov je potemtakem 

predstavljala osebna potrošnja luksuznih dobrin, zlasti raznih izbranih jestvin. Drugi znak 

prestiža je bilo zaposlovanje služinčadi, ki je tudi na gradu Ortnek ni manjkalo; tako 

družinska kronika prinaša tole zabavno anekdoto naslovljeno »Sladkosnedi Martin«: »V 

gradu so imeli služabnika z imenom Martin. Nekoč je moral na mizo nesti skledo s cmoki. 

Preden je vstopil v sobo si je en cmok na hitro vtaknil v usta. V tem trenutku so se odprla 

vrata in gospodar ter služabnik (slednji s cmokom v ustih) sta si osupla stala iz oči v oči.« 

Tudi hišna oprava je igrala pomembno vlogo pri simbolni komunikaciji z zunanjim svetom. 

To lepo ponazarja prigoda ob priliki obiska ljubljanskega škofa Antona Alojzija Wolfa 

(1782-1859)14 na Ortneku, do katerega je prišlo leta 1828 po opravljeni birmi v ribniški župni 

cerkvi Sv. Gregorja: »Za to slavnostno priliko je kupil Janez I. na Dunaju starodunajski 

porcelan z vzorcem plavice (nekateri njegovi deli še obstajajo), komplet kozarcev, damastni 

prt in srebrni jedilni pribor.«

Naj se sedaj povrnem k načeti temi meščansko neekscesivnega življenjskega sloga 

Janeza Kozlerja I.: »Prebrali smo, da si je družina Janeza I. pogosto privoščila kaj dobrega, 

vendar pa je bil on do samega sebe veliko zmernejši in skromnejši. V Trstu je imel 

nakupovalni oddelek, ki je bil pisarna in bivališče obenem. Umivalno mizico je zamenjal s 

staro škatlo za pomaranče, opremo za umivanje pa sta sestavljali le zelo majhna skledica in 

vrček. Ob tem lahko mirne vesti domnevamo, da je bila Janezova čistoča precej slaba.« Janez 

je kot trgovec živel zelo mobilno in razgibano življenje: »Za poslovna potovanjih na Dunaj je 

Janez I. uporabljal majhen voz, ki gaje vlekel sivec. Med bivanjem na Dunaju je konja pustil 

na predmestnem pašniku (domnevno v Meidlingu15). O njegovih potovanjih si je družina

14 SBL, knjiga 14, Ljubljana 1986, str. 714-716.
15 Danes 12. dunajsko okrožje.
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pripovedovala res zabavne zgodbe. V Gloggnitzu1(’je stala gostilna, kjer je bil Janez I. stalni 

gost, in ga je gostilničarka rada videla. Nekoč je tja kot zanimivost prinesel kos vanilje. 

Ljudem sadež ni bil znan. zato so ga po vrsti oblizovali, medtem ko so lahko banano, 

namenjeno za darilo dunajskemu dostojanstveniku, gostje lahko le ovohavali.« Za razliko od 

svojega svetovljanskega moža, ki se je v urbanih okoljih v katerih si je služil kruh, gotovo 

navzel velikomestnih navad, pa je bila njegova soproga, vsaj sodeč po podatkih v družinski 

kroniki, z eno nogo še trdno zasidrana v kočevskem kmečkem okolju iz katerega je izšla: 

»Zaradi tedanjih slabih prometnih razmerje bilo potovanje še zelo dolgotrajno in drago. Zato 

lahko domnevamo, da Marija skoraj nikoli ni šla v mesto ter je ostala v stilu oblačenja in 

omiki zelo preprosta in kmečka. Vendar se zdi pretirana zgodba, da se je po Kočah 'vedno' 

sprehajala odeta v 'nošo',16 17 in da si je, kadar je prišla na obisk k sestri v Ribnico od nje 

sposojala obleke.« Graščakinja Marija se ni prepuščala brezdelju, temveč je pomembno 

prispevala k družinskemu gospodarstvu; njena naloga je bila nadzor nad zgledno urejenostjo 

in obdelanostjo posestva (treba je upoštevati, da so imeli Kozlerji do leta 1848 še svoje 

tlačane): »Gospodarstvo Ortneka je zelo premišljeno vodila žena Marija. Najpogosteje je 

nadzirala delavce na Meierhofu in poljih 'tičnice' iz grajskega okna. Pri tem je uporabljala 

megafon (...).« Dodaten dokaz, da Janez Kozler ni kaj prida dal na plemiške navade, 

predstavlja pričevanje o njegovem nezanimanju za lov: »Janez I. ni bil lovec, le enkrat je vzel 

v roke orožje, daje uplenil medveda. Tako je bilo: ko so možje nekoč sedeli za mizo, je prišel 

kmet z novico, da se zadržujejo v Meirhofu pri 'tičnici' medvedje. Možje so se hitro oborožili 

za lov in tudi grajski gospod, ki ni bil še nikoli na lovu, je poprijel za orožje. Res so naleteli 

na medvedko z mladičema, od katerih je enega uplenil Janez I.« Tu se žal zgodbice, ki jih je o 

svojem dedu konec 19. stoletja uspel zbrati vnuk Janez III., počasi končajo: »To so podatki o 

Janezu I. in njegova doživetja v kolikor sem jih uspel izvedeti in obdržati v spominu. Polni 

občudovanja stojimo pred življenjsko potjo moža, ki se je z lastnimi močmi in sposobnostjo 

vzpel od praktično ničesar do izjemnega blagostanja. Tedaj je namreč veljal za enega 

naj bogatejših, če ne za naj bogatejšega moža na Kranjskem. Osupli smo nad velikim 

premoženjem, ki ga je zapustil. Nepremičnine so obsegale: poleg gospostva Ortnek še hiša na 

Šelenburgovi ulici (današnji Slovenski - op. a.) v Ljubljani, hiša na Bregu v Ljubljani, hiša 

Monte verde v Trstu, posestvo Weidenau z Zgonarico na ljubljanskem barju, zemljišče Ponsal 

na Reki, kot tudi druge hiše na Reki. nato posest Podvezica pri Reki, dalje hiša v Seilerstätte 

na Dunaju in usnjarska tovarna na Reki. V gotovini je imel 800.000 goldinarjev. Janez L je

16 Pomembno prometno vozlišče blizu Dunaja.
17 Mišljena je kočevarska ženska noša.
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umrl 23. februarja 1864 v 84. letu življenja ob drugi uri zjutraj v Ljubljani in pokopali so ga v 

družinsko grobnico v cerkvi Sv. Krištofa.«

Vsi našteti podatki bralcu podajajo neizpodbitne dokaze o izjemnem družbenem 

vzponu tega vélikega Kranjca. Z namenom podrobnejšega preučevanja iz kakšnih razmer 

oziroma okolja, seje Janez 1. vzpel, sem se lotil sistematične raziskave območja Kočevske v 

prvih desetletjih 19. stoletja, pri čemer sem se po pomoč zatekel k franciscejskemu katastru za 

Kranjsko. Le-ta namreč v svojem spisovnem delu,ls natančneje v delu posvečenem popisu 

mej katastrske občine, prinaša podatke o tem s čim so se prebivalci posamezne katastrske 

občine ukvarjali, o njihovi prehrani, stanovanjskih razmerah, kulturi tal, kvaliteti pridelkov 

itd. V deželi Kranjski je bil popis izveden med letoma 1822 in 1826,18 19 20 torej v času, ko je 

Janez I. že kupil graščino, a je družina še naprej prebivala pri Marijinih sorodnikih v Kočah. 

Verjetno se življenjske razmere kočevarskega prebivalstva od štirih desetletjih, ki so v času 

nastanka franciscejskega katastra minila od rojstva Janeza I., niso tako temeljito spremenile, 

da bi naredile sklepanje o okolju iz katerega je omenjeni podjetnik izšel, neustrezno in 

napačno. Trudil sem se zajeti vse katastrske občine ležeče na sklenjenem ozemlju Kočevske s, 

kot se je v teku raziskovanja izkazalo, specifičnim življenjskim slogom, ki je to območje 

naredil za nekaj posebnega v dolenjskem oziroma kranjskem kontekstu. V kakšen svet se je 

potemtakem rodil Janez in kakšne so bile prepreke, ki jih je moral premagati na svoji poti med 

naj premožnejše Slovence 19. stoletja?

Iz arhivskih dokumentov je razbrati, daje bil kmečki živelj na Kočevskem verjetno še 

v slabšem položaju kot v preostali Kranjski. K temu so prispevali zlasti za razvoj agrarne 

dejavnosti neugodni naravni pogoji: visoka lega, neprijazno podnebje in nerodovitna, 

kamnita, prst, katere intenzivno obdelavo je preprečevalo še pomanjkanje gnojila, za kar je bil 

zopet kriv manko dobre in zadostne krme. Zato ne preseneča, da je moški del prebivalstva 

sredstva za preživetje svojih družin iskal izven kmetijstva. Tako so kot krošnjarji popotovali 

po obširni Habsburški monarhiji in verjetno še preko njenih meja, kar je imelo za posledico, 

da je bila večina poljskih del prepuščenih ženskam in otrokom; tudi pomanjkanje odrasle 

moške delovne sile so pisci navedli kot vzrok za nizko stopnjo kulture tal. Slabo obdelana 

polja so bila sicer med kulturnimi površinami na zadnjem mestu; prvega so zasedali z

18 Franciscejski kataster je bil razdeljen na spisovni in grafični del. Peter Ribnikar, Zemljiški kataster kot vir za 
zgodovino. V: ZČ, letnik 36, št. 4, 1982, str. 329.
19 Prav tam, str. 334.
20 V raziskavo zajete katastrske občine, naštete po abecedi, so bile naslednje: AS 176 (ob občinah sem navedel 
tudi njihovo zaporedno številko v sodobni digitalni verziji arhiva franciscejskega katastra), 1. Borovec (N 163),
2. Briga (N306), 3. Črni Potok (N258). 4. Gotenica (N057), 5. Koče (N 122), 6. Kočevska Reka (N234), 7. 
Livold (N139). 8. Novi Lazi (N091), 9. Škrilj (N275) in 10. Štalcerji (N282).
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grmičevjem zaraščeni pašniki, ki so jim sledili travniki. Oboji so ležali na kamnitih legah; 

pašniki so dajali borno travo vsebujočo malo hranilnih snovi, ravno tako so travnate površine 

živini nudile le sladko in trdo krmo. Sadno drevje je uspevalo le na redkih travnikih. Obrodilo 

je jabolka, hruške in češplje, vendar ne vsako leto in še to v manjših količinah, ki so jih 

gospodinjstva zelo hitro zaužila. V Kočevski Reki so med glavne poljske pridelke šteli 

poletno pšenico, oves, proso, krompir in deteljo. Stranski pridelki so bili: zelje, repa, fižol, 

ječmen in lan. V času nastanka katastra je bojda upadala pridelava rumene repe, naraslo pa je 

gojenje krompirja. Sploh se krompir kot glavni pridelek navaja v skoraj vseh poročilih iz 

Kočevskega območja; po drugi strani so žito pridelali v premajhni količini, da bi lahko krili 

lastne potrebe, zaradi česar so ga morali hoditi prebivalci Kočevske Reke kupovat na štiri ure 

hoda oddaljeno kočevsko tržnico.21 Sploh se zdi, da je bilo naselje Kočevska Reka precej 

izolirano: s svetom je bilo povezano le s tremi kolovozi, od katerih je prvi vodil proti 

Kočevju, drugi proti Črnem Potoku, in tretji proti Gotenici. Vse ostalo so bile le pešpoti do 

sosednjih krajev. Vzdrževanje cest je bilo prepuščeno lokalnemu prebivalstvu.

V opisih za nekatere katastrske občine je mogoče zaslediti, daje bila živina manjše 

rasti. Prebivalstvo Kočevske Reke in drugih kočevarskih naselij jo je uporabljalo za naslednje 

namene: konje za tovorjenje in vleko, vole za delo na polju, krave za vzrejo in mleko, ovce za 

pridobivanje volne, svinje pa so pitali in uporabljali za mast in meso. Živina seje poleti pet 

mesecev pasla na pašnikih, medtem ko je bila v hladnejših mesecih zaprta v hlevu, kjer so jo 

hranili s slamo in nekaj sena. Svinje so pitali z odpadki in pomijami. Večja gospodinjstva so 

imela povprečno štiri vole, enega konja, dve kravi, eno tele in dve do tri svinje. Prehrana 

Kočevarjev je bila, zlasti za današnje razmere zaradi prenažiranja napetih in zaobljenih 

vampov, precej skromna in točen odraz predpotrošniških samooskrbnih podeželskih razmer. 

Temelje enoličnega jedilnika so sestavljali krompir, zelje, repa in močnate jedi iz pšenične in 

ovsene moke ter prosena kaša.22 Pisec zapisnika je poudaril, da so bili vaščani v Kočevski 

Reki glede kruha na boljšem kot v drugih delih območja okoli Kočevja, saj so si lakoto z njim 

potešili pogosteje kot v drugih občinah.23 Prekajeno svinjsko meso so uživali le ob prazničnih 

pojedinah, in v času težjih fizičnih del. koje po grlih steklo tudi redko prisotno vino, sicer pa 

so morali žejo pogasiti predvsem z navadno vodo. Z mesom in žlahtno kapljico so v večjih

21 Avtor protokola za Kočevsko Reko je zapisal, da žita vsako leto zmanjka »zaradi prevelikega števila ljudi«.
22 Za katastrski občini Novi Lazi in Štalcerji je zapisnikar zabeležil celo z ogljikovimi hidrati zasičen dnevni 
jedilnik, kije bil najverjetneje priljubljen zlasti v hladnejših mesecih. Tako sta se na mizi za zajtrk znašla kuhan 
krompir in kislo zelje, za kosilo prosena kaša, krompir in slabo (rahlo) zabeljeni pšenični žganci in za večerjo 
zopet krompir ter zelje ali repa.
23 Kljub večji prisotnosti kruha, se ta verjetno ni razlikoval od onih iz sosednjih katastrskih občin, ki so bili 
pečeni zlasti iz mešanice ovsene in prosene (kot npr. v katastrskih občinah Novi Lazi in Koče) ali zgolj iz ovsene 
moke (kot npr. v katastrski občini Štalcerji).
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gospodinjstvih za praznike in ob priliki večjih telesnih naporov postregli tudi pri sebi 

nastanjenim poslom: najpogosteje sta bili to dve dekli in en hlapec. Informacije o bivanjskih 

razmerah so v protokolih bolj skope, a kljub temu se da iz njih potegniti zaključek, da so bila 

zasebne hiše večinoma iz lesa (zidane so bile le one bogatejših rodbin in seveda cerkve; v 

primeru Kočevske Reke je bilo iz zidakov tudi župnišče, ki je predstavljalo edino 

enonadstropno stavbo v naselju), pritlične in krite s skodlami. Ne bi bilo mogoče reči, da so 

bile ravno prostorne; v povprečju so imele eno ali dve sobi, kuhinjo, klet in podstrešje. 

Gospodarska poslopja, ki so v Kočevski Reki obdajala kmečke domove so bila: hlev, gumno 

in svisli. Upoštevaje povedano so Kozlerji v času, ko so bivali še v Kočah, iz vaškega 

povprečja najverjetneje precej izstopali: medtem ko so se morali sovaščani zadovoljiti s 

krompirjem in repo, pili pa večinoma puščobno vodo in le ob posebnih priložnostih vino,24 so 

se Kozlerji mastili z raznoraznimi izbranimi, že zgoraj naštetimi, dobrotami in celo 

šampanjcem. Že tedaj je Kozlerjev prvorojenec Janez II. rasel v boljših pogojih kot njegov 

oče, kar je mogoče zatrditi tudi za njegova brata, ki sta otroštvo preživljala že na gradu 

Ortnek.

Zavezanost Janeza I. meščanskim vrednotam je razvidna iz vzgoje njegovih treh sinov, 

ki so bili vsi deležni spodobne izobrazbe (v razponu od gimnazije do fakultete) in so se v 

svojem življenju živahno udejstvovali na številnih področjih, od zemljepisa, umnega 

kmetijstva, prava, do industrije. Življenje sinov Janeza I. je bilo deležno precejšnje pozornosti 

zgodovinarjev,25 zato se jim tu ne nameravam podrobneje posvečati. Za konec naj omenim le 

zanimivo zgodbo o selitvi Kozlerjev iz grajskih višav v dolino. Janez II. je bil kot prvorojenec 

namenjen za naslednika družinskega posestva in je le-to, kljub očetovi nejevolji, prevzel leta 

1845: »Ker seje oče obotavljal predati mu posest, je Janez stopil predenj s polnim kovčkom 

in razglasil, da se je, če mu oče ne preda posesti, odločil zapustiti dom in preizkusiti srečo na 

lastno pest. Ob tem seje oče omehčal.« Tedaj je bil Janez II. že poročen s hčero ribniškega 

veleposestnika Jožefa Rudeža: »Grad Ortnek so za mladoporočenca kar najlepše uredili s 

krasnimi tapetami, zlatimi letvicami itd. Mlada žena je bila zelo občutljiva, izbranega okusa in 

velika ljubiteljica narave, medtem koje bil ženin bolj stvarnega značaja. Nekoč je Marija ob 

opazovanju sončnega zahoda svojemu možu vsa navdušena zaklicala: 'Oh Janez, poglej kako 

je to čudovito!' On pa ji je suhoparno odvrnil: 'Kaj bi s tem, saj ga vidim vsak dan.' Enkrat se 

mu je žena pokazala v novi obleki za ples z besedami: 'No Janez, kako sem ti kaj všeč danes?'

24 Za katastrsko občino Koče je mogoče v zapisniku prebrati tole: »Pili so največ vodo. Vino so uživali le 
poredko.«
23 Glej zlasti SBL. in Kordiš, Škufca, 1996.
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Odgovor: 'Zame si vedno enaka, tudi kadar nosiš jutovino' (grobo sukno).« V času, ko je 

Janez II. domov pripeljal svojo življenjsko družico ter od svojega očeta odločno zahteval 

priznanje sebe kot sposobnega, odgovornega in umnega gospodarja, je bivanju družine v 

gradu že bila zadnja ura: »Vendar mladi par ni dolgo užival v veličastnem starem gradu v 

sončnih višavah. Nemiri v letu 1848 in pojav kolere26 so primorali Janeza II., da je zapustil 

stari grad in si v dolini v 'peklu'27 sezidal novo domovanje. Prišlo je do majhnega kmečkega 

upora. Kmetje so prišli na grad, da bi se pogajali s posestnikom. Pri tem je eden izmed 

kmetov ugriznil Janeza I. v prst. Ker je postajal položaj vedno nevarnejši, je Janez I. odrinil v 

Ljubljano z namenom, da bi obvestil oblasti in pripeljal vojaško pomoč. Pri tem se je zelo 

hudoval nad brezbrižnostjo pristojnih oblasti, ki so ga le pošiljale od ene do druge instance, 

tako da je končno izgubil potrpljenje in gospodom povedal kar jim je šlo. Toda nemir med 

kmeti se je kmalu polegel.« Daleč najzanimivejša pri celotni zgodbi je reakcija Janeza I. na 

sinovo odločitev za selitev: »Oče Janez I. do sinove selitve v 'pekel' ni bil ravno razumevajoč. 

Rekel je: 'Tja ne grem nikoli več. V tako kajžo ne vstopim.'« S tem stavkom je Janez III. 

zapustil neprecenljiv vpogled v duševnost enega največjih kranjskih družbenih povzpetnikov 

tistega časa. Življenje v gradu mu ni pomenilo le udobne in razkošne eksistence, temveč je 

imelo predvsem simbolni pomen; vzpon v družbene višave je spremljal tudi vzporedni fizični 

topografski vzpon s selitvijo v grad, ki je s svojo zunanjostjo dominiral nad okoliško kmečko 

pokrajino. Verjetno je Janez I. zato v sinovi odločitvi za vrnitev v dolino videl s simbolnim 

ponižanjem zvezano grožnjo družbene regresije in vrnitve v blato iz katerega se mu je uspelo 

izkopati z lastnim trudom, trdim delom in obilico samoodrekanja.

2. Ivan in Franc Bonač

Obravnava družbene mobilnosti podjetnikov bo sedaj naredila dva premika, in sicer 

tako prostorskega, kot tudi časovnega. Iz Kočevske se bo namreč preselila v Ljubljano in iz 

predmarčne dobe bo preskočila v pozno 19. stoletje ter čas med svetovnima vojnama. V

26 Mišljena je najverjetneje epidemija kolere, ki je po Kranjskem morila leta 1849. Andrej Studen, Epidemije 
kolere in njihov vpliv na večjo higieno mest. V: Slovenska kronika 19. stoletja, Ljubljana 2003, str. 217. Glede 
podrobne obdelave problematike kolere na Kranjskem glej: Katarina Keber, Čas kolere: epidemije kolere na 
Kranjskem v 19. stoletju, Ljubljana 2007.
27 Novo domovanje družine Kozler je dobilo ime »grad v peklu«. Šlo je za prostoren dvorec, »novejše, 
udobnejše gosposko prebivališče«, ki gaje sezidal Janez II. Stopar, Grajske stavbe, str. 102. Družinska kronika 
proces selitve opisuje takole: »Tu v 'peklu' sta se tedaj nahajala le mlin s podlivnim kolesom in zraven njega 
stanovanjska hiša. Slednjo so adaptirali dve leti. Vmes je živel (Janez 11. - op. a.) v Ribnici kjer je bil lastnik 
vogalne hiše (...).«
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28 • •nadaljevanju imam namreč namen predstaviti še večinoma neobdelane življenjske zgodbe 

štirih ljubljanskih podjetnikov. Prva sta na vrsti oče in sin. Ivan ter Franc Bonač, od katerih je 

bil slednji eden največjih in najpomembnejših industrialcev, ki so v medvojnem času delovali 

na področju papirne industrije. Najprej se bom posvetil okolju iz katerega je Franc izšel. V 

njegovem primeru je družinsko poreklo še zlasti zanimivo, saj je pri ustanavljanju 

industrijskega podjetja sodeloval s svojim očetom. Franc je izhajal iz obrtniške družine; rodil 

seje osmega novembra 1880 v Ljubljani.28 29 Oče Ivanje bil v času sinovega rojstva poslovodja 

v knjigoveznici tiskarne in knjigarne Ign. Kleinmayr & Fedor Bamberg. Ivan Bonač se je 

rodil tretjega julija 1846 v Ljubljani očetu sodarju, ki je živel na predmestni Sv. Petra cesti 

(današnja Trubarjeva30). Ivan ni nadaljeval očetove obrti; dve leti je obiskoval gimnazijo. Za 

tem je »prebil leto dni v strojnem ključavničarskem podjetju Gustava Tönniesa na Dunajski 

cesti, nato pa je vstopil kot vajenec pri knjigovezu Lovrencu Svrljugi in pozneje pri Janezu 

Giontiniju.«31 Leta 1869, ko je bil Ivan star 23 let. je bil, tako kot drugje po Habsburški 

monarhiji, tudi v Ljubljani izveden popis prebivalstva, s pomočjo katerega je mogoče 

izvedeti, da je Ivan tedaj bival še pri starših, ki so bili podnajemniki na ulici Sv. Petra. V 

gospodinjstvu Bonač je bivalo devet ljudi, od tega sedem potomcev: štiri dekleta in trije 

fantje. Ivan je bil v tem času zaposlen kot knjigoveški pomočnik (najverjetneje pri 

omenjenem Švrljugi).32 Rudolf Andrejka poroča, da je bodočega industrialca, pot kmalu 

zanesla v beli svet: »Ko je kot pomočnik prepotoval Tirolsko in Bavarsko, se je vrnil k 

Švrljugi, kmalu pa je prevzel mesto poslovodje«/3 kjer je pričakal rojstvo sina Franca. »Leta 

1883 seje osamosvojil in odprl knjigoveznico na Poljanski cesti št. deset, potem v Gradišču 

št. 14, od koder seje leta 1897 preselil v Šelenburgovo ulico št. šest (današnja Slovenska - op. 

a.), kjer je imel tudi majhno trgovino s pisalnimi potrebščinami.«34 Vzpon družine po 

družbeni lestvici seje odražal tudi v popisih prebivalstva. V letu 1890 so kot podnajemniki 

bivali v večstanovanjski hiši na Poljanski cesti deset; Ivan torej tedaj še ni bil hišni posestnik. 

V gospodinjstvu je živelo sedem ljudi: poleg zakoncev Bonač (Ivanova soproga je bila po 

poklicu gospodinja), še štirje otroci: trije sinovi in ena hči. Imeli so eno služabnico, v popisu

28 Podjetniško pot Ivana in Franca Bonača je v članku z naslovom Tovarna papirja Količevo med leti 1920 in 
1960 opisal Jože Šorn, vendar seje za razliko od mene osredotočil zlasti na zgodovino podjetja. V: Kronika, 
letnik 15, št. 1, 1967, str. 23-34 (dalje Šorn, Tovarna papirja Količevo).
29 ZAL, LJU 500, zglaševalne pole mesta Ljubljane.
30 Vlado Valenčič, Zgodovina ljubljanskih uličnih imen, Ljubljana 1989, str. 227 (dalje Valenčič, Zgodovina).
31 Rudolf Andrejka, Znameniti slovenski obrtniki (1575-1940), Ljubljana 1940, str. 14-15 (dalje Andrejka, 
Znameniti slovenski obrtniki).
'2 ZAL. LJU 504, popis prebivalstva 1869.
" Andrejka, Znameniti slovenski obrtniki, str. 15.
34 Prav tam, str. 15.

251





navedeno kot »krščenica«. Stanovanje Bonačevih je bilo razdeljeno na dve ločeni enoti: prva 

je imela tri sobe, druga le eno (ie-ta je bila najverjetneje namenjena za služkinjo). Vsaka od 

enot je imela kuhinjo. Desetletni Franc Bonač je v času popisa obiskoval Prvo ljubljansko 

realko.35 Leta 1900 se je družina preselila na Šelenburgovo ulico pet; Ivan tudi tedaj še ni bil 

hišni posestnik. Stanovanje v katerem so živeli Bonači je obsegalo tri sobe in kuhinjo. Sestava 

gospodinjstva je bila še naprej enaka, s to razliko, da Franc tedaj ni živel doma, ker je bil kot 

enoletni prostovoljec v vojski, zakoncema Bonač pa se je rodila še ena hči. Francev poklic še 

ni bil naveden.’6 Iz popisa narejenega deset let pozneje, torej leta 1910, je razvidno, daje 

medtem Ivan Bonač kupil dvonadstropno, pred letom 1860 zgrajeno in med letoma 1870 ter 

1880 prezidano, hišo na Selenburgovi pet, ki je bila priključena na vodovod in zvezana z 

mestno kanalizacijo. V njej je bilo sedem stanovanj, ki so bila vsa oddana. Stanujočih strank 

je bilo pet, poleg tega pa še ena pekarna in ena prodajalna. Franc tedaj že ni več živel doma, 

temveč je bil tudi že sam hišni gospodar (poslopje je po navedbah v popisu prebivalstva 

podedoval od očeta Ivana) na Čopovi 16,37 38 kjer se je nahajala tako kartonažna tovarna v 

njegovi posesti, kot tudi stanovanje njegove družine. Z vodovodom in kanalizacijo zvezano 

enonadstropno poslopje je bilo prezidano med letoma 1901 in 1910. V hiši je bilo 16 hlevov, 

eden od njih za vlečne konje, ki sojih uporabljali pri tovarni. Hiša je imela tudi cvetlični vrt. 

V poslopju sta bili dve stanovanji: v onem, nahajajočem se v prvem nadstropju, je živel Franc 

Bonač. Njegovo gospodinjstvo je štelo štiri ljudi: Franca in njegovo pet let mlajšo ženo Rozo 

- po poklicu gospodinjo - , njuno hči in eno »služkinjo za vse«. Udobno stanovanje je štelo

pet prostorov: sobo, kabinet, predsobo, kuhinjo in umivalnico. V bivališču je stalo tudi
v • 38stranišče. Omembe vredno je še, da so imeli Bonači dve kokoši.

Brez dvoma se je v malce več kot desetletje trajajočem obdobju med letoma 1900 in

1910 zgodilo nekaj, kar je precej izboljšalo družinski proračun. Sicer je pri Ivanu Bonaču že 

pred tem časom opazna tendenca napredujočega vzpona po družbeni lestvici, vendar je tej 

razmeroma nagli spremembi morala botrovati neka okoliščina, ki je starejšemu Bonaču 

zagotovila občudovanja vreden poslovni uspeh, presegajoč tistega, ki bi ga bil deležen, če bi 

se še naprej držal zgolj obrtne proizvodnje. Odgovor je torej kot na dlani: očetu in sinu je 

uspeh prinesla odločitev za delovanje v industriji. Precej zanesljivo kronologijo tega 

dogajanja je mogoče najti v pregledu zgodovine podjetja nastalem v začetku šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja ob priliki obletnice Kartonažne tovarne Ljubljana. Tekst, ki ga je napisal

35 ZAL, LJU 504, popis prebivalstva 1890.
36 ZAL, LJU 504, popis prebivalstva 1900.
37 Mišljena je sedanja Čufarjeva, in torej ne tista Čopova, ki to ime nosi danes. Valenčič, Zgodovina, str. 113.
38 ZAL, LJU 504, popis prebivalstva 1910.
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stavbenik, Francov zaupnik in njegova desna roka Jože Karlovšek, kljub izobilju informacij 

ni, kolikor vem, nikoli izšel. Zaradi tega bom v nadaljevanju navedel večino omenjenega 

dokumenta. V prvem poglavju naslovljenem »Prehod iz knjigoveznice v kartonažno podjetje« 

je bila opisana najstarejša faza podjetja in začetek poslovnega sodelovanja očeta in sina: 

»Sedanja Kartonažna tovarna Ljubljana ima svoj začetek leta 1897, ko se je razvila iz večje 

knjigoveznice v kartonažno podjetje, last Ivana Bonača. Ivan Bonač je bil prvotno delovodja v 

ljubljanski knjigoveznici Kleinmayr & Bamberg. Leta 1891 se je osamosvojil in si uredil 

majhno delavnico. Število delavcev je od prvotnih pet kmalu naraslo na 16. Izdelki te 

knjigoveznice so takrat sloveli daleč naokrog in domala vsi ljubljanski knjigoveški mojstri so 

se izučili v tem podjetju. V obratnih delavnicah Ivana Bonača je vsestransko pomagal njegov 

sin Fran Bonač, kije bil rojen osmega novembra 1880. V Ljubljani je dokončal pouk v realki, 

pri svojem očetu se je izučil knjigoveštva in 1. 1895 je odšel v Nemčijo, kjer je z odličnim 

uspehom in kot prvi nagrajenec dovršil šolo za knjigoveško umetno obrt. Mimogrede je dobil 

v Nemčiji vpogled tudi v kartonažno proizvodnjo. L. 1897 sta se začela Ivan in Franc Bonač 

ukvarjati v svoji delavnici tudi s kartonažnimi izdelki. Podjetje se je zaradi svojih dobrih 

izdelkov hitro razvijalo, tako daje bilo 1. 1901 že zaposlenih 25 in 1. 1903 že 50 delovnih 

moči. Delavniški prostori so bili v hiši številka dve v Knafljevi ulici (sedanja Tomšičeva - op. 

a.39).«40

Že do leta 1905 so bili uspehi manjšega kartonažnega obrata tako veliki, da gaje bilo 

potrebno precej razširiti,41 zato sta se oče in sin odločila, da zgradita veliko tovarno: »Leta 

1906 sta začela Bonača graditi s kreditom Kmetijske posojilnice v bivši Čopovi, sedaj 

Čufarjevi ulici, prvotno kartonažno tovarno, tj. na mestu kjer stoji sedaj nova kartonažna 

tovarna. Tovarna je začela obratovati že leta 1907, medtem koje ostala knjigoveznica v starih 

prostorih v Knafljevi ulici. Kartonažna tovarna se je zaradi novih okusnih izdelkov trajno 

razvijala in tovarniške prostore je bilo treba vedno bolj razširjati. Izdelki so šli v prodajo ne 

samo v bližnjo okolico, temveč tudi v Trst, Gorico. Reko in v Zagreb. L. 1906 je Ivan Bonač 

izročil kartonažno tovarno svojemu sinu Francu Bonaču v osebno lastnino, medtem ko je 

knjigoveznico in malo prej ustanovljeno trgovino s papirjem obdržal zase. Odslej se je 

kartonažna tovarna imenovala Ivan Bonač, sin, oče pa je obdržal naslov Ivan Bonač.«42 Tu se

39 Valenčič, Zgodovina, str. 59.
40 ZAL, LJU 133, arhivska enota 243. Zgodnja leta podjetja je zelo podobno opisal Andrejka: Ivan Bonač »je 
začel leta 1903 v novem traktu na dvorišču (hiše na Šelenburgovi pet - op. a.), ki gaje sezidal ob svojih stroških, 
tudi kartonažo. Obenem je prenovil knjigoveznico in jo opremil z modernimi stroji, olepšal prodajalno pisalnih 
potrebščin in začel trgovati s papirjem na debelo.« Andrejka, Znameniti slovenski obrtniki, str. 15.
41 Andrejka, Znameniti slovenski obrtniki, str. 15.
42 ZAL. LJU 133, arhivska enota 243.
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je očetova in sinova skupna poslovna pot ločila in Franc je bil na dobri poti med največje 

slovenske industrialce: »Kartonažna tovarna je začela zelo napredovati, odjemalci so imeli 

vedno večje in raznovrstne zahteve, s tem v zvezi pa je bila vedno večja potreba po 

produkcijskem materialu. V to svrho je zgradil Franc Bonač takoj po prvi svetovni vojni na 

Količevem pri Domžalah tovarno za specialno lepenko. V tej tovarni je kmalu postavil 

ustrezen papirni stroj za specialni papir in s tem tudi povečal obratne prostore. L. 1928 je 

nabavil velik kartonski stroj za izdelavo raznih kartonov in posebnih papirjev. S tem so se 

tovarniški objekti zelo pomnožili. Zaradi stalnega večanja povpraševanja tudi po papirju, je 

postavil Franc Bonač še drugi, večji papirni stroj z dvema metroma širine. Z novim lastnim 

materialom, ki je prihajal iz njegove tovarne za karton in papir na Količevem, je Franc Bonač 

tudi ustrezno izpopolnjeval ljubljansko kartonažno tovarno. Vpeljal je mnogo priznanih 

izdelkov iz papirja, lepenke in kartona. Poseben oddelek je bil za izdelavo stročnic za 

predilnice in tkalnice ter tekstilne tovarne ter oddelek za železniške vozovnice.«43

Še zanimivejši kot Karlovškova zgodovina podjetja, je v istem času nastali spis Franca 

Bonača samega, v katerem so bili zabeleženi spomini na ustanovitev kartonažne tovarne v 

Količevem pri Domžalah. Ni potrebno še enkrat poudariti kako redki in potemtakem 

dragoceni so spominski dokumenti slovenskih industrialcev, zaradi česar bom tu priobčil 

precejšnji kos Bonačeve pripovedi:44 45 »Moja tovarna za kartonažo v Ljubljani, Čopova 16 

(sedanja Čufarjeva ulica) zidana je bila, kot omenjeno, v prvem obdobju mojega življenja, leta 

1905, na 54 m širokem in 68 m dolgem zemljišču. Tovarna je imela dve glavni, po 30 m dolgi 

in deset m široki dvorani in mnogo stranskih prostorov. V hlevu sta bila dva konja za 

prevozne svrhe. Za opoldanski oddih delavstva (približno 150 ljudi) sem določil primeren 

prostor. (...)

Krog mojih odjemalcev je zajemal Trst, Reko, Gorico in Zagreb. Zaradi solidnih

izdelkov sem imel vedno več dela. Imel sem pa velike težave z materialom. Posebno mi je
45primanjkovalo lepenke in raznih kartonov. Dobival sem samo belo lepenko pri firmi Mohne 

v Tržiču, vso drugo sem moral nabavljati iz Avstrije, nisem pa bil zadovoljen s kvaliteto.

Tako se mi je okoli leta 1912 porodila misel, da bi sam ustanovil 'malo' tvornico za 

lepenko. Za tako podjetje pa je v prvi vrsti potrebna vodna moč. Seveda ne posebno velika kot 

je npr. potrebna za tvornico papirja. Videl, oziroma bral sem, da so vse večje tovarne za papir 

postavljene ob veliki vodni sili. manjše tovarne za lepenko pa ob manjših potokih. Takrat še

43 Prav tam.
44 Del tega spisa je uporabil tudi Jože Šorn, čeprav besed Ivana Bonača ni neposredno citiral, temveč je objavil 
svoje povzetke Bonačovega teksta. Jože Šorn, Tovarna papirja Količevo, str. 23-34.
45 Mišljeno je podjetje Charles Moline, tovarna lesne lepenke, Tržič.
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ni bilo nikjer brati, da se vodna moč lahko električno prenaša v druge kraje. Kot rečeno, so 

bila vsa taka podjetja odvisna od vodne moči. Morajo pa taka podjetja imeti mnogo čiste vode 

za tovarniške namene.

Prestopil sem torej ljubljanski teritorij in iskal vodno moč. Ker je šlo za izdelavo 

lepenke, sem iskal manjšo moč, a nisem imel dovolj denarja. Efektivnega premoženja za 

zgraditev 'tovarne' sem imel le 75.000 K. Vodna moč pa ni smela biti predaleč od ljubljanske 

kartonažne tovarne. O avtomobilih še ni bilo ne duha ne sluha, na razpolago sem imel samo 

bicikelj.

Povsod sem iskal vodno moč za 50 do 80 konj. Begal sem križem kražem s kolesom 

po deželi, inserirai v časopisu in tako sem prispel tudi na Količevo pri Domžalah. Tukaj sem 

naletel na starega toda korajžnega kmeta Hočevarja. Ogenj mu je uničil mlin, žaga pa je še 

malo obratovala, ni pa imel nobenega veselja s podjetjem. In tako sva si segla v roko ter 

napravila kupčijo za ca. deset hektaijev zemlje, vodo, žago in podrtijo mlina. Cena je znašala 

10.000 K. Obljubil sem tudi, da bom njega in njegove ljudi zaposlil s prevažanjem blaga na 

domžalski kolodvor. To obljubo sem tudi izpolnjeval do kraja, celo po tem, ko so bili čez 

deset let že avtomobili na razpolago. Imel sem torej kar sem želel in potreboval: zemljo, vodo 

in vodno moč.

Energično sem se poprijel zamišljene stvari in se zatopil v študije. Stopil sem v zvezo 

s firmo J. M. Voith, filialo St. Pölten pri Dunaju, in kupil kompletno moderno tvornico za 

izdelavo lepenke in turbino. Poklical sem tudi inženirja firme, da je na licu mesta izračunal 

vodno moč. To je bilo leta 1913. S poštenim, simpatičnim zidarskim mojstrom Iv. Seršenom 

iz Domžal sem se dogovoril zaradi zidave tvornice. Vse je bilo predvideno v načrtu. Visok 

stolp naj bi vseboval velik rezervoar za vodo. Ta še danes (leta 1961 - op. a.) stoji. Najprej 

sem dal iz ostankov mlina napraviti hišico (ki je pozneje služila kot stanovanje šefa) in hlev 

za konja. Vse je bilo pripravljeno. Za primanjkujoči denar sem si zagotovil kredit pri 

Kmetijski posojilnici.

Velik del zemlje v kolikor ni bila namenjena za tovarno, sem spremenil v njive, 

deloma celo za pogozditev, kar pa danes ni več videti. Spominjam se, da sem imel prvovrstne 

pridelke, npr. proso, kakršnega ni imel nihče daleč naokoli. (...) Imel sem torej že vse lepo 

pripravljeno za začetek dela, ko je izbruhnila prva svetovna vojna, ki se je za mene pričela 

avgusta leta 1914 in končala koncem leta 1918. Zaradi vojne sem odpovedal vsa naročila, 

tako tudi stroje pri firmi Voith. Voith je to sprejel pod pogojem, da mi bo po vojni dobavil vse 

po isti ceni. Seveda do tega zaradi razsula Avstrije ni prišlo.
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Med vojno sem bil enkrat na dopustu in obiskal begunce, ki so pribežali od Doberdoba 

in se nastanili v prvi moji hišici, ki jo je postavil Seršen na mestu mlina. Vojno sem srečno 

prestal. Takoj po vojni sem pričel z delom. Seršenov brat, tehnik, je izpopolnil načrte in 

pričelo se je z zidavo stavb. Ob glavnem vhodu v tovarno sem postavil takoj upravno 

poslopje, kije poslovalo še za mojega odhoda. Poslopje je bilo smotrno urejeno.

Pri ogledu potoka Mlinščica sem ugotovil, da je bilo vodne moči vendar premalo. 

(Mlinščica je levi pritok (Kamniške - op. a.) Bistrice). Povsod so bili samo mali padci. Več 

moči ni bilo, razen če bi združili vsaj dva zaporedna padca v eno večjo napravo. Vsled tega 

sem šel k prvemu višje bivajočemu sosedu Škrjancu, ki je imel v obratu staro žago. Izmeril 

sem za koliko je vodna gladina pri njem višja od moje. Z vodno vago sem ugotovil kar čedno 

razliko. Oče Škrjanec mi je na prigovarjanje svojo vodno moč z žago vred prodal, in tako sem 

si svojo vodno moč pri tovarni zelo povečal. Firma Voith mi je namreč po moji zamisli 

napravila načrt za združitev obeh vodnih padcev po podzemeljski betonski cevi v premeru 

120 cm. Skupaj z mojo že obstoječo vodno močjo je bilo tako ustvarjenih šest m padca za 

turbino.

Cev je morala biti speljana naravnost čez travnike, v dolžini ca. 480 m. Kmete sem 

oškodoval z brezplačno dobavo elektrike in z odškodninami v obliki raznih kmetijskih strojev. 

Načrt je izvedla ljubljanska gradbena firma Slograd (glej seznam podjetij v Prilogi 2 - op. a.) 

in je bila betonska cev položena pod zemljo med zajetjem in vodohranom pred turbino. Firma 

je imela po vojni na razpolago dobrega vojaškega inženirja ing. Dedeka. Zato je bilo vse 

prvovrstno izvršeno. Ko je bila ta turbina v obratu, je vzbujala vsestransko občudovanje. Saj 

je moralo vsakogar osupniti, ko je nenadoma ugledal sredi navidezne ravnice širok, šumeč 

slap, ki seje visoko ob tovarniški strehi spuščal v strugo.

Dela na stavbi so se pod vodstvom Seršena hitro in v redu odvijala. Tudi delo pri firmi 

Voith. tj. izdelava strojev in turbine, je dobro napredovalo. Nabaviti pa sem moral še druge 

stroje, drobilce, holandce. veliko črpalk, hidravlično prešo, čistilca, satinirke, jermena, filce, 

sita itd. (...)

Prvotno sem vodo za izdelavo lepenk in papirja odvzel kar iz dotoka k vodni turbini. 

Vsled onesnažene vode ob večjem dežju sem kasneje izkopal dva vodnjaka po 25 m globoka 

za čisto vodo in naredil veliko leseno sušilnico za lepenko.«46

V naslednjih poglavjih se Franc posveti natančnemu opisu nadaljnje zgodovine 

svojega podjetja, ki ga tu ne nameravam obravnavati. Na kratko bi želel prikazati le kako seje

46 ZAL, LJU 133, arhivska enota 243. Spis z naslovom Razvoj Tovarne za lepenko in papir na Količevem pri 
Domžalah, z dne desetegajanuarja 1961.
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ta poslovni uspeh odražal v stanovanjskih razmerah njegove družine. Za to sta na voljo dva 

popisa prebivalstva, in sicer prvi iz leta 1928 in drugi iz leta 1931. Enkrat po letu 1910 seje 

Bonač z družino preselil iz tovarniškega poslopja v enonadstropno družinsko vilo, ki se je 

nahajala na Bleiweisovi cesti 32 (današnja Prešernova47 48 49). Poslovni uspeh je pripomogel k 

temu, da si je lahko privoščil razkošno domovanje obsegajoče devet sob in kuhinjo. Poleg 

števila sob seje v vmesnem času, precej zmerno sicer, povečalo tudi število naraščaja. Konec 

dvajsetih let sta Franc in Roza skrbela za štiri otroke: dve hčeri, eno rejenko in enega sina. 

Družini sta opravljanje vsakdanjih gospodinjskih del lajšali kuharica in sobarica.

Od zgodbe o uspešnem vzponu ljubljanske družine Bonač se bom poslovil s slikovitim 

opisom Francove osebnosti, ki jo je zapustil Jože Karlovšek: »Franc Bonač je bil postaven, 

primerno debel, energičen, bister in zelo inteligenten mož, ki je v visoki družbi vedno 

povzročal veliko pozornost. Bil je tudi večletni predsednik Papirnice Vevče in predsednik 

Ljubljanskega velesejma do njegovega razpada v vojni. Vsaki danje imel polno obiskov, ki 

so ga prosili za prispevke za dobrodelne namene, za razna prosvetna, dijaška in druga društva 

ter za brezposelne in socialno ogrožene ljudi. Vedno je več ali manj ustregel vsaki prošnji, 

tako da so izdatki za podporo precej bremenili njegovo osebno blagajno ter je moral biti 

zaradi tega za svoje potrebe včasih bolj skromen. Zaposlen je bil zaradi svojih podjetij od 

jutra do večera, na dopust pa je prav malokdaj šel. Svoje delo pa ni vodil samo v celoti, 

temveč vtikal se je v vsako podrobnost, posebno v tehnično in brez njegovega dovoljenja ni 

smel nihče kaj naročiti ali plačati.

Posvetoval se je rad z več strokovnjaki o eni in isti stvari, tako da je vse točno sam 

preveril in spoznal sposobnost posameznih oseb. Če je spoznal, da je njegov človek na 

vodilnem mestu nesposoben, ali da mu ne ugaja, ga je kmalu odslovil. Korakal je vedno z
49napredkom časa in neprestano uvajal nove spopolnitve in nove izdelke.«

3. Franc Medič

Naslednji podjetnik čigar življenjsko pot nameravam opisati je, ravno tako kot Bonač, 

izhajal iz obrtniškega okolja, čeprav se za Franca Mediča ml. zdi, da so bile razmere v katerih 

se je rodil skromnejše in bližje tradicionalnemu rokodelskemu habitusu. Medič ml. je v 

medvojnem obdobju sicer predstavljal (javno) manj izpostavljeno osebo kot Franc Bonač,

47 Valenčič, Zgodovina, str. 221.
48 ZAL, LJU 504, popisa prebivalstva 1928 in 1931.
49 ZAL, LJU 133, arhivska enota 243.
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čeprav je sodeloval pri celi vrsti industrijskih podjetij in bil zelo bogat: v času povojnih 

zaplemb je bilo njegovo premoženje sodno ocenjeno kar na 53,000.000 dinarjev, pri čemer je 

njegova soproga zapisala, daje bila njegova vrednost »v resnici (...) še mnogo višja«.50 Franc 

ml. se je udejstvoval zlasti v medvojni kemični in tekstilni industriji; verjetno največje in 

najbolj znano podjetje pri katerem je sodeloval je bila družba z omejeno zavezo Medič- 

Miklavc, ki je imela v Medvodah tekstilno, v Domžalah pa kemično tovarno. Čeprav Franc 

ml. s svojim očetom. Francom Medičem st., nikoli ni poslovno sodeloval, se bom zgodbe 

kljub temu lotil pri slednjem. Medič st. se je rodil 11. maja 1856 v vasi Bušinec pri 

Dolenjskih Toplicah. V Ljubljano seje preselil pri 23 letih, torej leta 1879; januarja istega leta 

se je v Trnovem, nedaleč od ljubljanskega mestnega centra, oženil z dve leti starejšo Marijo 

roj. Klemenc, po rodu iz Vnanjih Goric. Franc st. je v Ljubljano verjetno že prispel kot 

izučeni čevljar,51 z namenom vzpostavitve samostojne obrtne delavnice. To mu je, kot je 

razvidno iz popisa prebivalstva nastalega v letu 1890, očitno tudi uspelo: Medič st. je namreč 

tedaj kot čevljarski obrtnik živel na Poljanskem trgu pet (danes Ambrožev trg). Bil je 

podnajemnik v zelo skromnih bivanjskih razmerah: pritlično stanovanje je obsegalo le eno 

sobo in kuhinjo. Na tem utesnjenem prostoru je skupaj živelo kar devet ljudi, od katerih jih je 

bilo sedem družinskih članov: zakonca Medič in njunih pet otrok (tri hčere in dva sinova). 

Franc ml. je tedaj štel šest let (rojen je bil šestega septembra 1884). V gospodinjstvu se ni 

uveljavila za meščanstvo značilna delitev med družino in zaposlitvijo oziroma delovnim 

mestom,'2 kot jo je bilo v istem času opaziti pri Bonačih, zato sta skupaj z družino bivala še 

čevljarski pomočnik in vajenec?3 Tem, tudi za obravnavani čas, zlasti, če se bralec spomni na 

to kako je v istem letu bivala družina knjigoveza Ivana Bonača, skromnim razmeram je bila 

kriva Francova ne ravno posrečena izbira obrtne dejavnosti, saj je bilo čevljarstvo med tistimi 

rokodelskimi vejami, katere je sodobna, konfekcijska, industrijska strojna proizvodnja najhuje 

ogrožala.54

Tudi čez deset let. koje država zopet zbirala podatke o svojih podložnikih, so Mediči 

živeli v približno enako. Obrtniška družina je še naprej stanovala v Poljanskem predmestju,55

50 ZAL, LJU 468, MLO Ljubljana, serija 3, 167/45.
51 ZAL, LJU 500, zglaševalne pole mesta Ljubljane.
52 Josef Ehmer, Soziale Traditionen in Zeiten des Wandels. Arbeiter und Handwerker im 19. Jahrhundert, 
Frankfurt am Main/New York 1994, str. 67 (dalje Ehmer, Soziale Traditionen).
53 ZAL, LJU 504, popis 1890.
54 Andrej Pančur, Boj obrtnikov proti konkurenčnemu prisilnemu delu. V: Zgodovina za vse, letnik 9, št. 2, 
2002, str. 40 in 49-5 L
55 Poklicno sestavo tega dela Ljubljane je raziskal Andrej Studen in prišel do ugotovitve, da je bilo največ 
njegovih prebivalcev zaposlenih v poklicnem razredu B, torej obrti in industriji, v naselju pa je prevladovalo 
predvsem manj premožno prebivalstvo. Studen, Pedenarca, ksel, str. 176-182.
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na bivšem Poljanskem trgu. ki se je vmes preimenoval v še danes na isti lokaciji stoječi 

Ambrožev trg. Nabor bivalnih prostorov seje razširil z dodatno »sobico« oziroma kabinetom, 

medtem ko se je število vajencev od enega povečalo na dva, kar pomeni, da se je v eni sobi - 

obenem delavnici - sedaj gnetlo deset oseb. Franc ml. je tedaj štel že 16 let in je bil torej 

dovolj star. da se je pričel kot »trgovski učenec« zaposlen pri podjetju Kham & Murnik, 

lociranem v bližnjem Sentpetrskem predmestju, pripravljati za samostojno pridobitno 

življenje?6 Zanimivo je predvsem to, daje seje Franc ml. odločil za trgovski in ne obrtniški 

poklic. Je torej eden od industrialcev iz vzorca, katerih družbeno poreklo je bilo sicer 

obrtniško, a so, preden so postali industrialci, opravljali trgovski poklic. Trenutno ne 

razpolagam s podatki o poklicnih poteh, ki so sijih izbrali ostali sinovi Franca st., zaradi česar 

ne morem trditi ali se je kateri od njih odločil opravljati enak poklic kot oče.56 57

V obdobju med letom 1900 in 1910 seje s čevljarskim podjetjem Franca Mediča st. 

moralo nekaj zgoditi, kajti popis prebivalstva iz leta 1910 nedvomno kaže na to, da se je 

gmotno stanje družine zelo izboljšalo (zanimivo je, da je bilo enak pojav opaziti tudi pri 

Bonačih!). Morda je uspehu Franca st. botrovala konjunktura, ki je Habsburško monarhijo in 

posledično Kranjsko zajela v devetdesetih letih 19. stoletja in trajala do sredine prvega 

desetletja 20. stoletja,58 ali pa je možak našel kakšno tržno nišo. Lahko tudi, da je šlo za 

lastnikov poslovni duh in ambicioznost, ki sta premagala ovire in pripomogla k temu, da mu 

je uspelo zagrabiti ponujene poslovne priložnosti. Žal viri s katerimi razpolagam ne nudijo 

odgovora na ta nadvse zanimiva vprašanja, a eno je gotovo: v dejstvu, da se je Franc st. v 

omenjenem desetletju uspel dokopati do statusa hišnega posestnika, se nedvomno zrcali 

njegov uspeh v pridobitni dejavnosti. Glede lokacije so Mediči tudi v letu 1910 ostali zvesti 

Poljanskemu predmestju, vendar so se iz Ambroževega trga preselili v enonadstropno 

večstanovanjsko meščansko hišo na Elizabetini cesti pet, ki jo je ljubljanski občinski svet po 

letu 1918, v tedanjem prevratnem duhu preimenoval v Zrinjskega ulico.59 V popisu 

prebivalstva iz leta 1921 je mogoče izvedeti, da je Franc v desetletju 1901-1910 sam 

financiral izgradnjo te stanovanjske hiše in je imel v njej tudi svojo čevljarsko delavnico.60 

Stavba je bila precej velika. Zvezana je bila z mestnim vodovodom in kanalizacijo in je štela 

13 stanovanj, ki so bila vsa oddana. Stanovanje Medičev je stalo v pritličju in je imelo deset

56 ZAL, LJU 504, popis 1900.
37 S tem je verjetno zvezana ugotovitev Josepha Ehmerja, daje bil pojav podedovanja očetovega poklica precej 
sodoben pojav in reakcija na procese modernizacije, ki je zajela predvsem družine premožnejših oziroma 
uspešnejših obrtnikov (naj se bralec spomni na predstavljena Bonača). Ehmer, Soziale Traditionen, str. 242.
38 Glej drugi razdelek pričujočega teksta.
39 Valenčič, Zgodovina, str. 151—152.
60 ZAL, LJU 504, popis 1921.

259





prostorov (štiri sobe, dva kabineta, predsobo, kuhinjo, sobo za posle in umivalnico) ter 

stranišče. Toda opisano izboljšanje materialne plati bivanjske kulture, še ni pomenilo tudi 

modernizacije v smislu prehoda k sodobni jedrni meščanski družini. Več stanovanjskega 

prostora je tako pri Medičih pomenilo tudi povečanje števila v stanovanju živečih oseb: od 

prejšnjih desetih seje število v letu 1910 povzpelo kar na 16 oseb in to zlasti na račun ljudi, ki 

niso spadali k jedrni družini. Slednjo je v letu popisa sestavljalo pet članov: zakonca Medič in 

njuni dve hčeri ter sin Franc ml., ki je pri 26 letih še vedno živel doma in bil zaposlen kot 

»trgovski sotrudnik«. Pod streho je Franc st. vzel še svoja nečaka in nečakinjo, stara 11 in 12 

let, ki sta se od leta 1910 naprej kot dijaka šolala v Ljubljani. Zanimivo je, da se je 

premožnost Franca st. po eni strani kazala v najemu služkinje, po drugi strani pa so v istem 

stanovanju živeli še štirje podnajemniki: dva dijaka (le-ta nista bila v sorodstvenem odnosu z 

lastnikom) in dva uradnika. Glede na to, da je Franc najemnino pobiral že od 12 drugih 

stanovalcev v stavbi katere lastnik je bil, se zdi dejstvo, daje vrata svojega stanovanja odprl 

še štirim podnajemnikom, sodobnemu človeku nadvse čudno, nelogično in težko razumljivo. 

Morda ni šlo toliko za vprašanje denarja - čeprav se verjetno ljudje kot Franc st., ki je večino 

življenja preživel v pomanjkanju, niso branili zaslužiti vsak dodatni ficek, ki se jim je ponujal 

- kot za navajenost na tovrstni prenatrpan in s pomanjkanjem (meščanske) zasebnosti 

obeležen življenjski slog. Našteti pisani druščini so delali družbo še trije čevljarski pomočniki 

in en vajenec.61 Morda seje, v sicer ne ravno velikem, a kljub temu od leta 1890 konstantnem 

večanju števila pri Francu zaposlenih čevljarskih pomočnikov, kazal njegov poslovni uspeh?

Mediče je v uradnih dokumentih mogoče zopet srečati leta 1921. Zakonca Medič, ki 

sta bila tedaj že v letih, sta seveda še naprej živela v stanovanjski hiši na Zrinjskega ulici pet 

(vseh stanovalcev v njej je bilo 79). Bolj preseneča, da je skupaj s starši v skupnem 

gospodinjstvu še naprej kot edini od otrok živel tudi Franc ml., ki je imel tedaj že skoraj 40 

(natančneje 37) let. Mediči so takrat sicer stanovali v isti stanovanjski hiši, toda v drugem 

stanovanju kot leta 1910. To je bilo v prvem nadstropju in je obsegalo tri sobe, kabinet, 

predsobo, kuhinjo, poselsko sobo in kopalnico. V njem je prebivalo 11 oseb (osem v glavnih 

prostorih in trije v delavnici - morda je bila to posledica prizadevanja, da bi se Francu ml. in 

njegovi soprogi zagotovila določena mera zasebnosti, tj. da bi imela na voljo lastno sobo).6" V 

tem času si je torej Franc ml. ustvaril lastno družino z od njega mlajšo soprogo Marijo (rojeno

61 ZAL, LJU 504, popis 1910.
52 Poleg Franca st. in ml. ter njunih življenjskih družic je v stanovanju živela še šolska mladina, ki ni bila v 
nobeni sorodstveni zvezi z lastnikom: ena srednješolka in dva visokošolska študenta. Tradicija sprejemanja 
podnajemnikov se je torej nadaljevala. V čevljarski delavnici zaposleno osebje je tedaj štelo dva čevljarska 
pomočnika in dva vajenca. Le ugibam lahko kateri od pri Francu st. zaposlenih pomočnikov ali vajencev so bili 
tisti nesrečniki, ki so morali spati v delavnici. Verjetno je to doletelo one najmlajše. ZAL, LJU 504, popis 1921.
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leta 1892 v Ljubljani), ki je v stanovanju živela od leta 1921. Skupaj z možem sta bila 

obsojena na souporabo kuhinje skupaj s starejšima Medičema.6’ Kaže, da je zakoncema 

življenje v tako utesnjenih in s pomanjkanjem zasebnosti zaznamovanih razmerah, v teku 

dvajsetih let prejšnjega stoletja pričelo počasi presedati, tako da ju je konec desetletja mogoče 

najti v lastnem stanovanju. Verjetno je k odločitvi o izselitvi iz gospodinjstva starejših 

Medičev pomembno prispevala tudi okoliščina, da so se med letoma 1921 in 1928 Francu ml. 

in Mariji rodili štirje otroci. Novega doma pa novopečenima staršema ni bilo treba daleč 

iskati, saj sta si ga ustvarila kar v enem od stanovanj na Zrinjskega pet. Tako je leta 1928 

Franc st. z ženo ter hišno pomočnico (služkinjo, kuharico in dčklo v eni osebi) stanoval v 

pritličju, kjer je imel na razpolago tri sobe. kabinet, predsobo, kuhinjo, poselsko sobo, 

kopalnico, podstrešno shrambo, skupno umivalnico, stranišče, klet in drvarnico. Kljub 

zmanjšanju števila oseb, ki so v stanovanju bivale na šest, se starejša Mediča nista otresla 

starega rokodelskega načina življenja; še naprej so z njima prebivali obrtniški delavci; njihovo 

število se je verjetno zaradi Francove starosti zmanjšalo na enega čevljarskega vajenca in 

pomočnika.63 64 65 Podnajemnik je bil leta 1928 le en, in sicer mlad (star 25 let) uradnik državnih 

železnic. Za razliko od starejših Medičev, si je Franc ml., tedaj že ozaljšan s poklicnima 

nazivoma »trgovec in industrialec«, uredil gospodinjstvo po sodobnih meščanskih načelih 

ločitve dela in družine ter predstavah o zasebnosti in intimnosti družinskega okolja. Tako je le 

z ženo in njunimi otroki (si hišne pomočnice tedaj morda še nista mogla privoščiti?) prebival 

v prvem nadstropju hiše v prostornem stanovanju s štirimi sobami, predsobo, kuhinjo, 

poselsko sobo,6? kopalnico, podstrešno shrambo, jedilno shrambo, straniščem in drvarnico.66 

V domovanju Medičev na Zrinjskega pet sta tako konec dvajsetih let 20. stoletja istočasno 

bivala dva svetova gospodarskega meščanstva, v pritličju je stari svet urbanega obrtništva 

zastopal čevljarski mojster Franc s svojim gospodinjstvom, v prvem nadstropju pa se je z 

družino industrialca Franca zasidral novodobni meščanski svet jedrne družine.

63 Prav tam.
64 Čevljarska je bila ena od obrti pri kateri seje »najdlje obdržalo tradicionalno bivanje pomočnikov in vajencev 
pri mojstru-delodajalcu«. Ehrner, Soziale Traditionen, str. 102.
65 Le-ta se je v času naslednjega popisa leta 1931 že napolnila s služkinjo, katere naloga je bila kuhanje za 
družino »tovarnarja olja in lakov«. ZAL. LJU 504, popis 1931.
66 ZAL, LJU 504,‘popis 1928.
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4. Jakob Hrovat

Zadnji primer družbenega vzpona podjetnika, ki se mu nameravam posvetiti, se od 

prejšnjih dveh razlikuje po tem, daje šlo za industrialca, ki se ni rodil v Ljubljani, ampak ga 

je tja zaneslo iskanje življenjskih priložnosti. Po letnici rojstva je bil Jakob Hrovat najmlajši 

med podjetniki predstavljenimi v tem sklopu. Podobno kot Medič se je tudi on kot 

industrialec uveljavil v času med svetovnima vojnama. Rodil se je prvega julija 1888 na 

Dolenjskem, v Mačkovcu pri Novem mestu, spadajočem v faro St. Peter-Otočec, za katero 

rojstna knjiga, shranjena v Nadškofijskem arhivu v Ljubljani, zaradi zakona o varovanju 

zasebnih podatkov, javnosti žal še ni na voljo. Zato je mogoče glede Jakobovega družbenega 

porekla, tj. poklica njegovega očeta le ugibati, čeprav se zdi, da je verjetno izviral iz bolj 

skromnih kmečkih, kmečko-obrtniških ali malotrgovskih razmer. V Ljubljano je prispel zelo 

mlad; zglaševalne pole mesta so njegovo prisotnost prvič zabeležile že novembra 1901, koje 

kot dijak stanoval v Sentpetrskem predmestju pri nekem Hrovatu, ki je bil najverjetneje 

njegov sorodnik. Ob tem se postavi vprašanje katero šolo je Jakob obiskoval. V dokumentih 

vojaškega sodišča pred katerim se je Hrovat in njegova družina znašla v revolucionarnem letu 

1945 piše, daje končal trgovsko nadaljevalno šolo, kar bi se povsem skladalo z njegovim 

trgovskim poklicnim poreklom, vendar je problem v tem, da so v Ljubljani trgovske 

nadaljevane šole pričele delovati šele leta 1910.67 68 Morda je Hrovat obiskoval Mahrovo 

trgovsko šolo ali pa je nadaljevalno trgovsko šolo naredil enkrat pozneje v življenju?

Naslednjič se Jakob v zglaševalnih polah pojavi leta 1908. Tudi tedaj je bival v 

Šentpetrskem predmestju, tokrat kot podnajemnik pri hišnem lastniku Kodru. Ali je v 

vmesnem času živel v Ljubljani mi ni znano, toda z veliko gotovostjo je mogoče zatrditi, da je 

bil po tem letu, vsaj za določeno obdobje, med Ljubljančani stalnica. K temu sklepu me je 

napeljala neka posebnost, ki jo je bilo najti pri pregledovanju njegove zglaševalne pole. 

Izstopala je zlasti gosta popisanost rubrike Ljubljanski naslovi Jakoba Hrovata, ki jih je kot 

mladenič izredno pogosto spreminjal, kar napeljuje na sklep o številnih selitvah. Tako je od 

leta 1908 do začetka prve svetovne vojne živel na kar 11 različnih lokacijah. Verjetno je k 

temu prispeval tudi poklic trgovskega potnika, ki gaje opravljal.69 V času popisa prebivalstva 

leta 1910 se tega dela sicer še ni lotil, ampak je opravljal stanovitnejši poklic trgovca, 

natančneje »trgovskega sotrudnika« pri podjetju Iglič. Verjetno je šlo za Franca Igliča,

67 ZAL, LJU 468, Zp 83/45.
68 Serše, Strokovno šolstvo, str. 42M3.
69 ZAL, LJU 500, zglaševalne pole mesta Ljubljane.
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trgovca na Mestnem trgu 11. To tezo potrjuje tudi Jakobov tedanji naslov Mestni trg devet, 

kjer je kot podnajemnik stanoval pri brivskem mojstru Albertu Dergancu, ki ni bil lastnik hiše 

(to je bila trgovka Marija Čik). temveč najemnik stanovanja ležečega v drugem nadstropju in 

obsegajočega štiri sobe, kuhinjo in dve izbi za posle. V njem je vsega skupaj živelo kar 13 

ljudi. Dergančeva družina je štela njegovo soproga in njunih šest otrok, pet sinov in hči. 

Dergancu sta pri opravljanju obrti ob strani stala dva brivska pomočnika, družinski proračun 

pa so večali trije podnajemniki, od katerih sta bili dve ženskega spola (ena učenka in ena
70prodajalka pri podjetju Majdič). Jakob je tam verjetno najemal le posteljo.

Prvega junija 1913 seje Jakob v notranjskem kraju Trnovo oženil z Jožico (dekliški

priimek Krebelj), rojeno 20. novembra 1889 v Gornjem Gradu, ki seje v tem času nahajal še 

v deželi Štajerski.70 71 Razlog za poroko postane hitro jasen, če se v ozir vzame okoliščina, da se 

je edini otrok zakoncev Hrovat, hči Tatjana, rodil desetega novembra istega leta; pri tem je 

zanimivo, daje Tatjana na svet privekala v Ilirski Bistrici. Sam domnevam, daje imela Jožica 

Hrovat v Trnovem sorodnike pri katerih je živela,72 medtem koje bil njen soprog kot trgovski 

potnik razpet med Ljubljano in notranjskim domovanjem svoje družine, čeprav je kot 

najverjetnejšo obravnavati možnost, da tudi Jakob sam sploh ni živel v Ljubljani. K 

tovrstnemu sklepanju napeljuje okoliščina, da so se hitre menjave Jakobovih ljubljanskih 

naslovov popolnoma ustavile že dve leti pred poroko, in so se zopet pričele šele po koncu 

prve svetovne vojne leta 1919. Problem je v tem, da ne razpolagam s podatki pri katerem 

podjetje je bil Jakob zaposlen. Ravno tako ostaja neznanka kje si je vsakdanji kruh služila 

Jožica, ki je po drugi svetovni vojni v enem od pisem naslovljenih na komunistične oblasti 

trdila, da seje »od svojega 16. do 44. leta vzdrževala sama s svojim delom v pisarnah«, kar 

pomeni, če je izjavo vzeti brez rezerve, da se je zaposlila že leta 1905. Brez dvoma je bila 

Jožičina izobrazba primerna za tovrstno zaposlitev: končala je namreč štiri razrede 

meščanske7' in dva razreda nadaljevalne šole.74 Hipotetično obstaja možnost, da sta Jožica in 

Jakob delala v istem trgovskem podjetju, kjer sta se tudi spoznala. Vendar so to le domneve 

temelječe na redkobesednem arhivskem gradivu, v katerem je mogoče iz popisa prebivalstva 

izpeljanega leta 1928 izvedeti le to, da sta Jakob in Jožica v Ljubljani živela od šestega 

februarja 1919.

70 Več o fenomenu »posteljašev« oziroma »prenočevalcev« v: Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Ljubljana 
1995, str. 89.
71 Allgemeines Verzeichnis, str. 80.
72 V popisu prebivalstva iz leta 1928 je mogoče prebrati, daje pri Hrovatovih stanovala tudi Jožičina sestra, 
katere domovinska občina je bila Ilirska Bistrica. ZAL, LJU 504, popis 1928.
73 Meščanske šole so bile trirazredne splošno izobraževalne strokovne šole v katere so vpisovali dijake, ki so 
končali pet razredov osnovne šole. Vodopivec, Razvoj šolstva, str. 61-62.
74 ZAL, LJU 468, Zp 83/45.
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V tem letu povojne gospodarske konjunkture sta zakonca Hrovat na Vegovi šest 

odprla trgovino z »materialnim blagom na debelo«, ki se je posvečala predvsem trgovini z 

lanenim oljem in firnežem.75 Skoraj 30 let pozneje je v zvezi z začetkom podjetja Jožica 

zapisala tole: »(...) sem soustanoviteljica firme Hrovat & komp., ki sva jo z mojim možem v 

letu 1919 ustanovila v glavnem z mojimi prihranki in sem v firmi dolga leta sodelovala kot 

knjigovodkinja in korespondentka«.76 Kljub lastnemu podjetju se Jakobove neprestane 

ljubljanske selitve niso ustavile; v petmesečnem obdobju trajajočem od druge polovice leta 

1919, do januarja 1920 je bil prijavljen v hotelu Soča v Šentpetrskem predmestju, od januarja 

do avgusta 1920 pa kar na sedežu podjetja,77 ki je imelo trgovski lokal v prvem nadstropju in 

skladišče v pritličju. Trgovina je obsegala tri prostore: skladišče, sobo in pisarno. Ob 

povedanem je malo verjetno, da je bila skupaj z Jakobom v Ljubljani prisotna tudi njegova 

družina; Jožica in Tatjana sta bili v tem času najverjetneje še na Notranjskem, ki je bila tedaj 

pod italijansko okupacijo. Ne preseneča torej, da Jakoba v času popisa leta 1921 sploh ni bilo 

na naslovu na katerem je bil prijavljen. Kot podnajemnik naj bi stanoval na naslovu Pred 

Prulami 23 (pozneje preimenovanem v Grudnovo nabrežje;78 ime, ki ga ulica nosi še danes), v 

stavbi z desetimi stanovanji. Jakob je, oziroma naj bi, stanoval pri najemnici Neži Kratochwill 

(zanimivo, da se je slednja rodila v Ilirski Bistrici), ki je v Ljubljani bivala od leta 1904, in 

sicer leta 1921 v pritličnem stanovanju z eno sobo in kuhinjo. V stanovanju so stanovale tri 

osebe: od družinskih članov sta bila to sin ključavničar in hči komptoristka. Družbo jim je 

delal še en podnajemnik (ne Hrovat), ki seje glede prehranjevanja moral znajti sam, saj je v 

popisni poli izrecno pisalo, da souporabe kuhinje ni bilo. Jakob Hrovat je bil torej v tem 

stanovanju ali prenočevalec ali pa seje tam le prijavil.

Naslednji poslovni korak, ki sta ga naredila zakonca Hrovat, je bila ustanovitev
79tovarne za proizvodnjo lanenega olja in firneža v Mostah (blizu Saturnusa) leta 1923. 

Kapital za njeno postavitev je bil najverjetneje zbran s pomočjo predhodne trgovske 

dejavnosti. Vpliv, ki gaje imela tovarna na družinsko življenje, je bil predvsem v tem, da ga 

je naredila bolj umirjenega in stanovitnega ter manj nomadskega. Avgusta 1923 seje družina 

preselila na naslov Pot v Rožno Dolino 1480 (od leta 1928 znani kot Cesta v Rožno Dolino81).

’ Firnež: rastlinsko ali mineralno olje za osnovni premaz, ki varuje zlasti pred vlago. SSKJ. knjiga 1, Ljubljana 
1970, str. 634.
76 ZAL, LJU 468, Zp 83/45. O Jožičinem delu v podjetju Hrovat v svojih spominih poroča tudi Angela Vode: 
»Saj to ni bila velika gospa, bila je uradnica pri svojem možu, pridna in poštena, tako da se je poročil z njo.« 
Angela Vode, Skriti spomin, Ljubljana 2006, str. 189 (dalje Vode, Skriti spomin).
77 ZAL, LJU 500, zglaševalne pole mesta Ljubljane.
78 Valenčič, Zgodovina, str. 158.
79 ZAL, LJU 124, arhivska enota L
80 ZAL, LJU 500, zglaševalne pole mesta Ljubljana.
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Kot zanimivost naj omenim, daje Jakob leta 1924 naredil vozniški izpit za avto. Izpitno 

vožnjo je imel 16. novembra 1924 na štiri-cilindrskem osebnem avtomobilu znamke Puch s 

38 KM, kar lepo dopolnjuje prikazano podobo Jakoba kot predstavnika sodobnega, 

mobilnega, izkoreninjenega meščanskega sloja, ki se je odločil, da se bo preizkusil za 

volanom tedaj enega najmodernejših prevoznih sredstev, simbola hitrosti in neodvisnosti. 

Seveda ne gre pozabiti tudi na praktične ugodnosti, ki jih je poslovnežu prinašalo 

obvladovanje avtomobila. O življenju Hrovatov v dvajsetih letih poroča popis prebivalstva iz 

leta 1928, ko jih je bilo kot podnajemnike v dvostanovanjski vili, srečati na Cesti v Rožno 

dolino 14. Jakob Hrovat je skupaj z ženo, hčero (taje tedaj obiskovala četrti razred realne 

gimnazije v Ljubljani), svakinjo (Jožičino sestro zaposleno kot »trgovsko sotrudnico« pri 

Hrovat & co.) in njeno nezakonsko hčero, živel v udobnem pritličnem meščanskem 

stanovanju s petimi sobami, dvema predsobama, kuhinjo, poselsko sobo, kopalnico, jedilno 

shrambo, dvema straniščema in drvarnico. Kot dodaten dokaz izboljšanja gmotnega položaja 

družine Hrovat je potrebno navesti, da je tedaj že zaposlovala dve služabnici: kuharico in 

sobarico. Zanimivo je, da je pri Hrovatih šlo za primer gospodinjstva v katerem je poleg 

jedrne družine bivalo tudi sorodstvo. Jožičina sestra in njena hči sta v Ljubljani živeli od leta

1922; pristojni sta bili v občino Ilirska Bistrica;81 82 83 najverjetneje sta se iz Notranjske odselili
83zaradi italijanske zasedbe.

Tedanji življenjski slog družine je bil odraz poslovnega uspeha, ki ga je podjetje v tem 

času uživalo, o čemer je v Krajevnem leksikonu Dravske banovine mogoče prebrati tole: že 

prej sem omenil, daje tovarna s proizvodnjo olja in firneža pričela leta 1923. »(...) par let 

nato je svoj delokrog razširila tudi na produkcijo ricinovega olja in pločevinastih sodov. 

Firma se je do danes (leta 1937 - op. a.) razvila v podjetje velikega obsega, ki ima svoja 

skladišča v Beogradu, Novem Sadu. Novem Vrbasu, Osijeku, Pančevu, Samoboru, Splitu, 

Subotici, Veliki Kikindi in Zagrebu. Na Jugoslovanskem trgu je omenjeno podjetje eno 

največjih producentov lanenega olja, firneža in ricinovega olja; njegovi prvovrstni izdelki so 

našli priznanje ne samo povsod v naši državi, ampak tudi v inozemstvu, posebno v Avstriji in 

Nemčiji, kamor se ti produkti izvažajo. (...) Obrat zaposluje danes deset uradnikov in okoli 

47 delavcev. Podjetje, ki je 100-odstotno domače, je velikega pomena za naše gospodarstvo,

81 Valenčič, Zgodovina, str. 158.
82 ZAL, LJU 504, popis 1928.
83 O izseljevanju Slovencev iz Italije v Jugoslavijo v medvojnem obdobju glej: Vodopivec, Od Pohlinove 
slovnice, str. 240.
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saj predeluje oljnata semena, ki jih prideluje naš kmet, za narodno obrambo pa je važen kot
84producent ricinovega olja za aeroplanske motorje.«

Leta 1929 so se Hrovati preselili v Poljansko predmestje?5 Popis prebivalstva iz leta 

1931 razkrije še naslednje podrobnosti: Hrovatovi so se tedaj nahajali v večstanovanjski hiši 

na Zrinjskega sedem (torej so živeli nasproti zgoraj predstavljenih Medičev). Stanovanjske 

razmere se od onih iz leta 1928 niso razlikovale,84 * 86 87 88 vendar si zasluži to stanovanje posebno 

omembo zaradi sosedov, ki so jih Hrovati tam imeli: mislim na univerzitetnega rednega 

profesorja dr. Franceta Kidriča in njegovo družino, zlasti sina, dijaka Borisa Kidriča, rojenega 

desetega aprila 1912 v Avstriji, tedaj še nadebudnega Skojevca.

Sredi tridesetih let je prišel za Hrovate čas prehoda na naslednjo, višjo, stopnjo 

meščanske bivalne kulture, ki jo je predstavljala postavitev lastne družinske vile na vogalu 

Erjavčeve in Levstikove ulice (na Vrtači), kar si je Jakob zaradi svojega uspeha kot 

industrialec lahko privoščil. V vilo se je družina najverjetneje vselila leta 1934. Angela 

Vode je v svojih spominih zapisala, daje pri izgradnji vile pomembno vlogo odigrala Jožica: 

»Tista vila je bila zelo razumno in premišljeno zidana, po njeni zamisli (...).« Naslednje 

informacije o gospodinjstvu Hrovatov, ki so mi bile na voljo, izhajajo iz časa po drugi 

svetovni vojni: v vili, iz katere ju je leta 1946 odnesel vihar komunistične revolucije, sta se 

naselili dve generaciji oziroma dve družini: zakonca Hrovat in njuna visoko izobražena hči 

Tatjana (po končani gimnaziji se je vpisala in končala Ekonomsko politično fakulteto na 

Univerzi v Frankfurtu) z možem Evgenom Gogalo (po poroki konec tridesetih let sta bila 

slednja blagoslovljena tudi z naraščajem: dvema otrokoma rojenima med in ob koncu druge 

svetovne vojne).89

Ob priliki petdesetletnice Jakoba Hrovata je v Trgovskem listu izšel krajši, 

industrialcu posvečeni članek, v katerem je pisec izpostavil predvsem njegovo podjetniško 

žilico in dobrodelnost: »Te dni je v krogu svoje družine praznoval svojo petdesetletnico znani 

industrialec Jakob Hrovat, ustanovitelj Tovarne kranjskega lanenega olja in firneža v 

Ljubljani. Od skromnih početkov je s svojo pridnostjo, vztrajnostjo in neutrudljivostjo razvil 

podjetje tako, da je danes znano po prvovrstnih izdelkih ne samo po celi naši državi, temveč 

tudi daleč preko njenih meja. Kaj je gospod Hrovat svojim nameščencem, to vedo oni sami 

najbolje in so mu ob njegovem sedanjem jubileju dokazali, kako ga cenijo. Njegovo dobro

84 KLDB, str. 623-624.
83 ZAL, LJU 500, zglaševalne pole mesta Ljubljane.
86 Sestava razširjene jedrne družine je bila enaka, prav tako število služkinj. ZAL, LJU 504, popis 1931.
87 ZAL. LJU 500, zglaševalne pole mesta Ljubljane.
88 Vode, Skriti spomin, str. 189.
89 ZAL, LJU 468, Zp 83/45.
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srce poznajo vsi, ki so kdaj potrkali na njegova vrata, številna društva pa bi vedela povedati 

kako mnogokrat so bila deležna njegovih podpor. Za naše trgovske organizacije je imel vedno 

razumevanje in jim je ob vsaki priliki rad priskočil na pomoč, kar je storil tudi ob zadnjem 

trgovskem kongresu.« Hrovatovega socialnega čuta seje spomnila tudi Angela Vode, ki mu je 

pripisala tudi naklonjenost do levičarstva: »Bil je pošten delavec, delavci so ga spoštovali in 

radi imeli, ker je bil do njih vedno človeški. Za vsako 'akcijo naših'je prispeval znatno vsoto, 

marsikateri letak levičarjev je financiral, levica ga je imela za svojega.«90 Enako ugodna 

karakterna ocena Hrovata se v spominih Vodetove z malo drugačnimi besedami ponovi še 

enkrat: »Bil je zelo dober človek, delavci so ga imeli radi, ker je bil res pravičen, socialen 

človek za vse, zlasti za svoje delavce. Tega ne pripovedujem po izjavah njegove žene, marveč 

iz lastnih izkušenj. Ko smo pred vojno levičarji potrebovali denar za kako stvar, na primer za 

tisk, smo se vedno obrnili na g. Hrovata, ki nikdar ni odrekel pomoči. Prav tako je bil za svoje 

delavce pravi oče. Takšen je bil vseskozi, ne samo potem, ko so drugi spoznali, da je treba 

obrniti plašč po vetru.«91 S temi lepimi besedami bom zaključil predstavitev oziroma poskus 

predstavitve življenjske poti moža, ki se je uspel povzpeti od preprostega trgovskega potnika 

iz Dolenjskega podeželje do enega uspešnejših industrialcev medvojne dobe. Obenem se s 

tem konča tudi četrti, zadnji, sklop doktorske disertacije.

90 Vode, Skriti spomin, str. 114.
91 Prav tam, str. 188-189. Bojda je bil Jakob tako radodaren, da gaje soproga Jožica morala brzdati. Družina 
namreč ne bi uspela zgraditi lastne vile, »ko ne bi ona vzela vajeti v roke, kajti on bi bil vse razdal«. Prav tam, 
str. 189.
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Zaključek

Naj za konec naredim kratko obnovo in strnjen pregled glavnih v disertaciji 

vsebovanih spoznanj. Prvi sklop teksta sije za nalogo zadal predstaviti temeljna metodološka 

izhodišča brez katerih si celotne doktorske disertacije posvečene kvantitativnemu 

raziskovanju podjetništva sploh ni bilo mogoče zamisliti. V tem duhu najprej postreže z 

osnovnima definicijama podjetnika in podjetja kot institucije v okviru katere deluje vsak 

podjetnik. Pri definiciji podjetnika se je avtor odločil za položajno oziroma pozicionalno 

opredelitev, ki je bila po njegovem mnenju najprimernejša za uporabo v zgodovinopisnih 

raziskavah, saj odgovarja stanju virov in omogoča enostavno identifikacijo posameznikov, ki 

jih je mogoče imeti za podjetnike. Glede na položajno definicijo so slednji opredeljeni kot 

osebe, ki so v podjetjih zasedali položaje z največjo formalno avtoriteto. Le-ti so jim 

zagotavljali osnovno pravico, ki jih je delala podjetnike: pravico do sprejemanja temeljnih 

odločitev v zvezi z vodenjem podjetja. V zadnjem delu metodološkega sklopa je pisec, 

izhajajoč iz izbrane definicije, skušal ugotoviti kateri so bili položaji z najvišjo formalno 

avtoriteto v petih pravno predpisanih oblikah podjetij, ki jih je poznal čas od druge polovice 

19. stoletja, do začetka druge svetovne vojne. S pregledovanjem zgodovinskih virov, 

predvsem na področje gospodarske organizacije nanašajoče se zakonodaje, je prišel do 

zaključka, da so podjetniške položaje v posamičnih firmah zasedali lastniki, v javnih družbah 

javni družabniki s pravico do vodenja poslov, v komanditnih družbah osebno odgovorni 

oziroma javni družabniki, v delniških družbah upravni odborniki in v družbah z omejeno 

zavezo poslovodje. Opremljen z osnovno metodologijo, se je avtor nato podal v drugi sklop 

posvečen vzorcu industrijskih podjetij.

Vzorec podjetij, ki je obsegal 156 industrijskih podjetij, je pri nastanku disertacije 

igral zelo pomembno vlogo, saj je bil podlaga za oblikovanje vzorca podjetnikov. Ključno 

merilo glede izbire podjetij je bilo, da so bila slednja industrijska, pri čemer seje avtor držal 

preproste, a učinkovite definicije avstrijske statistike, ki je kot industrijsko opredelila podjetje 

z več kot 20 zaposlenimi in vsaj desetimi konjskimi pogonskimi silami. Podjetja so bila 

izbrana na omejenem geografskem prostoru in sicer na ozemlju (bivše) dežele Kranjske, kar 

je zagotavljalo večjo poglobljenost in raznolikost vzorca. Precejšen del drugega sklopa je bil 

namenjen ugotavljanju reprezentativnosti vzorca v okviru strukture industrijskih podjetij na 

ozemlju (bivše) Kranjske. To ugotavljanje seje vršilo tako, da seje struktura podjetij v vzorcu 

primerjala s strukturo po industrijskih strokah kranjskih firm na štirih časovnih točkah,
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zastopajočih tako čas pred, kot tudi po letu 1918. Te časovne točke so bila leta 1870, 1906, 

1919 in 1938. Ugotovljena je bila razmeroma uravnotežena zastopanost industrijskih strok v 

vzorcu. Nadaljevanje drugega delaje bilo posvečeno vzporedni predstavitvi reprezentativnosti 

in značilnosti vzorca podjetij. Prva od lastnosti je bila čas vpisa v trgovski register ali 

ustanovitve podjetja. Večina podjetij v vzorcu je bila ustanovljenih po letu 1918, torej v času 

živahnega industrijskega razvoja na Slovenskem, v devetnajstem stoletju pa je bilo povečano 

ustanavljanje števila industrijskih podjetij zaznati zlasti v šestdesetih letih. Druga 

predstavljena značilnost je bila struktura formalnih organizacijskih oblik podjetij v vzorcu: 

prvo mesto so zavzemale posamične firme, drugo družbe z omejeno zavezo in tretje delniške 

družbe. Tretja in zadnja lastnost vzorca podjetij je bila geografska razporeditev njihovih 

sedežev. Ugotovljeno je bilo, da je glede števila sedežev podjetij prednjačila Ljubljana z 

okolico, sledila ji je Gorenjska, nato Dolenjska, zadnje mesto pa je zasedala Notranjska.

Po predstavitvi značilnosti vzorca podjetij je bil na vrsti vzorec podjetnikov, čigar 

analiza je predstavljala glavni del disertacije in je zavzemala njene osrednje strani. 

Podjetnikov je bilo v vzorcu 194, torej več kot podjetij v katerih so delovali. Beseda je najprej 

tekla o ustreznosti vzorca, ki ga je bilo mogoče preveriti zlasti s primerjavo strukture 

industrijskih strok. Izid je pokazal zadovoljivo mero ujemanja med strukturo industrijskih 

strok v vzorcu podjetij in industrijskimi vejami v katerih so delovali podjetniki v vzorcu. V 

uvodu je bilo obravnavano tudi vprašanje katere podjetniške položaje so zasedali podjetniki v 

vzorcu in primerjava rezultatov s formalno organizacijsko strukturo podjetij v vzorcu, ki je 

pokazala, da so v vzorcu prevladovali upravni odborniki in ne lastniki, kot bi bilo pričakovati 

glede na največje število posamičnih firm v vzorcu, kar je bilo mogoče brez večjih težav 

pojasniti z dejstvom, da je precej podjetnikov v času svoje kariere zasedalo večje število 

podjetniških položajev.

Uvodu je sledila analiza vzorca podjetnikov razdeljena na devet podpoglavij, prvih 

šest posvečenih spremenljivkam opredeljujočih posameznike preden so postali podjetniki, 

druga tri pa variablam, ki so se nanašale na življenja individuumov po tem, ko so že postali 

podjetniki. Prva je bila na vrsti obravnava časa rojstva podjetnikov, kije ugotovila, da so bile 

največje zgostitve števila rojstev v treh desetletjih od leta 1871 do leta 1900. Šlo je predvsem 

za podjetnike, ki so svojo pot industrialcev začeli v 20. stoletju: nekaj pred prvo svetovno 

vojno, večina pa po letu 1918. Naslednja je bila variabla časa vstopa v industrijo, namenjena 

dopolnitvi in dodatni osvetlitvi podatkov v zvezi s časom rojstva podjetnikov. Obdelana je 

bila tako starost podjetnikov, kot tudi desetletje, ko so pričeli biti dejavni v industriji. Največ 

posameznikov je industrijskih podjetnikov postalo med 31. in 40. letom življenja, medtem ko
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je bilo vstopanje v industrijo najmnožičnejše v medvojnem obdobju. Dve tretjini podjetnikov 

v vzorcu sta tako podjetniško aktivni postali v času prve jugoslovanske države. Izračunana je 

bila tudi povprečna starost ob vstopu v industrijo, ki je znašala 41,8 let. Kot v večini 

nadaljnjih podpoglavij, so bile tu prvič izpeljane primerjave več variabel, v konkretnem 

primeru čas vstopa v industrijo z variablama industrijske stroke in podjetniškega položaja. 

Krajevno poreklo podjetnikov je bila spremenljivka, ki ji je bilo posvečenega precej prostora, 

saj je predstavljala kazalec prostorske mobilnosti podjetnikov v času kapitalizma. 

Ugotovljeno je bilo zelo lokalno obarvano poreklo gospodarstvenikov, ki so delovali v 

industrijskih podjetjih s sedežem na Kranjskem: kar 94 odstotka se jih je namreč rodilo 

znotraj meja Habsburške monarhije, 86,7 odstotka na Slovenskem in kar 75 odstotkov na 

Kranjskem. Največji delež na Kranjskem dejavnih podjetnikov, ki so se rodili izven 

Habsburške monarhije, je bil iz Nemškega cesarstva. Kraji na Slovenskem v katerih so bili 

rojeni podjetniki so bili razdeljeni na dva tipa, in sicer vaškega in mestnega; v slednjem je bilo 

rojeno večje število industrialcev v vzorcu. Na koncu podpoglavja so bile podjetniške 

migracije razdeljene na štiri tipe: med njimi je bilo najpogostejše lokalno delovanje, sledile so 

migracije v večja naselja, tretje so bile medmestne migracije in zadnje kapitalske oziroma 

zgolj podjetniške migracije.

Četrto podpoglavje, s katerim se je začel sklop posvečen vertikalni družbeni 

mobilnosti podjetnikov, je bilo osredotočeno na družbeno poreklo industrialcev, ki ga je 

opredeljeval poklic očeta v trenutku otrokovega rojstva. Temeljna ugotovitev seje glasila, da 

so podjetniki izvirali zlasti iz obrtniških ter trgovskih rodbin in družin industrialcev, torej v 

prvi vrsti iz pridobitnih slojev. Primerjava s poklicno sestavo moškega prebivalstva narejena s 

pomočjo rezultatov popisov prebivalstva do leta 1910 je pokazala, daje družbeno poreklo 

podjetnikov precej odstopalo od kranjskega oziroma slovenskega povprečja, zlasti v zvezi z 

zelo malim deležem podjetnikov iz kmečkih družin, ki so bile sicer v poklicni strukturi tistega 

časa na prvem mestu. Podoben pristop je ubralo naslednje podpoglavje osredotočeno na 

poklicno poreklo podjetnikov. Seveda je tu šlo za poklic, ki so ga posamezniki opravljali 

preden so postali industrialci. Tri najzastopanejše poklicne kategorije so bile: trgovec, obrtnik 

in naslednik. Pri zadnjih je šlo za otroke industrialcev, ki so precej mladi nasledili očetov 

poklic in v veliki večini primerov tudi družinsko podjetje. Tudi tu je primerjava z rezultati 

štetij prebivalstva (tokrat do leta 1931) opozorila na specifičnost poklicne strukture 

industrialcev; še očitnejše kot prej je bilo pomanjkanje v kmetijstvu zaposlenih oseb, kajti v 

agrarnem sektorju ni delal noben od podjetnikov v vzorcu. Arbitrarni poskus preračunavanja 

družbene mobilnosti podjetnikov izveden s pomočjo primerjave med družbenim in poklicnim
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poreklom, je pokazal na majhno družbeno mobilnost kranjskih oziroma slovenskih 

podjetnikov. Družbena mobilnost v opisanem smislu je bila namreč prisotna le v približno 19 

odstotkih primerov. Šesto podpoglavje, ki je obravnavalo izobrazbeno strukturo podjetnikov, 

je zaključilo sklop posvečen njihovi vertikalni družbeni mobilnosti. Nivoji izobrazbe so bili 

po sodobnem modelu razdeljeni na primarnega (osnovna šola), sekundarnega (razne vrste 

srednjih šol) in terciarnega (višje in visoke šole). Presenetil je rezultat, da je imelo največ 

industrialcev v vzorcu terciarno izobrazbo, najmanj pa primarno, vendar je pri tem zelo veliko 

vlogo odigrala okoliščina, daje bilo tozadevne podatke veliko lažje najti za bolje izobražene 

podjetnike kot za one z nizko izobrazbo. Kljub temu je bilo mogoče zaključiti, da so bili 

kranjski industrialci razmeroma dobro izobraženi, pri čemer se je stopnja izobrazbe pri 

mlajših generacijah izboljševala. Na terciarni ravni sta bila za potencialne podjetnike 

najprimernejša študij prava na univerzitetni ali tehnični na višješolski ravni.

S sedmim poglavjem se je z obravnavo javnega delovanja industrialcev po tem, ko so 

že dosegli ta družbeni položaj, začel nov sklop spremenljivk. Iz arhivskega gradiva je bilo 

mogoče izluščiti tri vrste tovrstnega podjetniškega udejstvovanja: strokovno-interesno, 

politično in drugo javno aktivnost. V prvi, kije obsegala široko polje od članstva v strokovnih 

društvih, do izumiteljstva, je bilo dejavnih največ podjetnikov. Avtor se je znotraj kategorij 

strokovno-interesne dejavnosti osredotočil zlasti na dve, in sicer na delovanje v interesnih 

združenjih, ki gaje zaznamovalo zlasti delo v vodilnih telesih Zbornice za trgovino, obrt in 

industrijo v Ljubljani. Pri tem seje lotil prikaza zgodovine te inštitucije, njenih pristojnosti in 

samega delovanja podjetnikov, še zlasti seveda industrialcev, ki so v njej zasedali vodilna 

mesta. Druga podkategorija deležna posebne pozornosti je pod skupnim naslovom združevala 

štiri različne organizacije industrialcev: Zvezo industrialcev v Ljubljani - ta je bila med 

podjetniki v vzorcu brez dvoma najpriljubljenejša -, Centralo industrijskih korporacij v 

Beogradu, Društvo industrijcev in veletrgovcev v Ljubljani ter Zvezo avstrijskih 

industrialcev. Delovanju, zgodovini in notranjemu ustroju zlasti prvih treh naštetih je bilo 

posvečenih kar nekaj strani. Avtor seje lotil tudi vprašanja kolikšen vpliv in kakšne uspehe so 

industrialci želi pri državnih oblasteh v zvezi s svojimi željami in zahtevami posredovanimi 

preko opisanih organizacij. Odgovor je bil precej enoznačen in se je glasil, daje bil uspeh 

precej neznaten, kajti gospodarstveniki so pri vladajočih, vsaj po svojih lastnih besedah, 

ponavadi naleteli na gluha ušesa. Politično javno delovanje je bilo glede na hierarhijo 

oblastnih teles razdeljeno na primarni, sekundarni in terciarni nivo. Poglavitna ugotovitev je 

bila, da so se podjetniki najraje angažirali na lokalnem, občinskem, nivoju, čeprav se je z 

mlajšimi generacijami v času prve Jugoslavije povečal tudi delež industrialcev, ki so bili
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politično dejavni na terciarnem nivoju (državna skupščina in/ali vlada) v beograjski 

prestolnici. Glede strankarske pripadnosti je bilo mogoče ugotoviti, da je večina podjetnikov 

pripadala liberalni politični usmeritvi. Zadnja vrsta podjetniške javne dejavnosti, t. i. druga, je 

obsegala predvsem naslednje kategorije: najrazširjenejša je bila kulturno-narodnobuditeljska, 

sledili pa staji dobrodelna in športna.

Predzadnje, osmo, podpoglavje je bilo usmerjeno v raziskovanje nekaterih značilnosti 

sorodstvenih razmerij podjetnikov. Najprej je na vrsto prišla poklicna struktura tastov 

podjetnikov, ki so bili predvsem trgovci, industrialci in obrtniki, kar pomeni, da so se 

kranjski, oziroma slovenski, podjetniki poročali predvsem v okviru lastnega kroga 

gospodarskega meščanstva. Zelo podoben pojav je opaziti tudi pri zetih industrialcev, med 

katerimi sicer ni bilo več obrtnikov, ki so imeli pač prenizek družbeni položaj, je bilo pa zato 

v njihovih vrstah najti industrialce, trgovce, industrijske nameščence in inženirje. Izjemo 

predstavljajo le oficirji, ki so bili med hčerami industrialcev številčno najpriljubljenejši 

zakonski partnerji. Podpoglavje se ob zaključku ozre še po tem katere poklice so si izbrali 

sinovi industrialcev (vsi in ne le oni, ki so postali nasledniki). Po pričakovanju jih je bilo 

največ industrialcev, ki so jim sledili industrijski nameščenci, bankirji in trgovci. Zadnje 

podpoglavje tretjega sklopa se ukvarja z odlikovanji in nobilitacijami, ki so jih bili podjetniki 

deležni. Od odlikovanj so prejemali zlasti različna državna; najpogostejši sta bili odlikovanji 

Franca Jožefa in Sv. Save nižjih stopenj. Nobilitacije so bile še redkejše kot državna 

odlikovanja, saj sta bila te časti deležna le dva posameznika iz vzorca. Nekateri indici so 

kazali na to, da med kranjskimi industrialci ni bilo kaj prida zanimanje za pridobivanje 

plemiških naslovov.

Četrti sklop je bil za razliko od prejšnjih bolj narativne narave inje bil posvečen zlasti 

zgodbam o družbenem vzponu petih kranjskih posameznikov in njihovih družin, ki so se med 

industrialce uspeli vzdigniti v obdobju od prve polovice 19. do 20. stoletja. Najprej je bil s 

pomočjo družinske kronike in Franciscejskega katastra izčrpno obdelan družbeni vzpon 

začetnika podjetniško zelo dejavne dinastije Kozler, nakar se je dogajanje iz Kočevske 

krajevno preselilo v Ljubljano in časovno iz predmarčne dobe v drugo polovico 19. stoletja. 

Predstavljena je bila zgodba podjetniške naveze Bonač, očeta Ivana in sina Franca. Sledila je 

pripoved o še enem Francu, sinu skromnega čevljarja s priimkom Medič. Kot zadnji je bil 

rekonstruiran življenjepis Jakoba Hrovata, trgovskega potnika podeželskega rodu, ki se je v 

medvojnem obdobju vzdignil med najpomembnejše proizvajalce industrijskih olj, s čimer se 

je poslednji sklop disertacije tudi zaključil. Vse biografske naracije o naštetih posameznikih
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so bile v precejšnji meri plod obdelave gradiva nahajajočega se v Zgodovinskem arhivu 

Ljubljana, predvsem popisov prebivalstva in zglaševalnih pol mesta Ljubljana.
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Seznam kratic

ARS: Arhiv republike Slovenije
ES: Enciklopedija Slovenije
GSS: Gospodarska struktura Slovenije
KID: Kranjska industrijska družba
KLDB: Krajevni leksikon Dravske banovine
NS: na Slovenskem
ÖS: Österreichisches Staatswörterbuch
PSBL: Primorski slovenski biografski leksikon
RGBl: Reichsgesetzblatt
SBL: Slovenski biografski leksikon
SNZ: Slovenska novejša zgodovina
SSKJ: Slovar slovenskega knjižnega jezika
TL: Trgovski list
ZAL: Zgodovinski arhiv Ljubljana
Zbornica za TOI: Zbornica za trgovino, obrt in industrijo 
ZČ: Zgodovinski časopis
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Priloga 1
Tabela Pl: Formalna organizacijska struktura vzorca industrijskih podjetij leta 1870

Tip podjetja Število Odstotek
Posamična firma 17 56,6
Javna družba 9 30
Delniška družba 4 13,4
Skupaj 30 100

Tabela P2: Formalna organizacijska struktura vzorca industrijskih podjetij leta 1906
Tip podjetja Število Odstotek

Posamična firma 40 63,5
Javna družba 17 27
Delniška družba 5 7,9
Komanditna družba 1 1,6
Skupaj 63 100

Tabela P3: Formalna organizacijska struktura vzorca industrijskih podjetij leta 1919
Tip podjetja Število Odstotek

Posamična firma 29 49,1
Javna družba 21 35,6
Delniška družba 6 10,2
D. z o. z. 2 3,4
Komanditna družba 1 1,7
Skupaj 59 100

Tabela P4: Sedež industrijskih podjetij glede na sodni okraj leta 1870
Sodni okraj Število Odstotek

Ljubljana 16 53,5
Kamnik 2 6,7
Kranjska gora 2 6,7
Vrhnika 2 6,7
Kranj 1 3,3
Litija 1 3,3
Radeče 1 3,3
Radovljica 1 3,3
Senožeče 1 3,3
Škofja Loka 1 3,3
Tržič 1 3,3
Žužemberk 1 3,3
Skupaj 30 100
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Tabela P5: Sedež podjetij g lede na sod
Sodni okraj Število Odstotek

Ljubljana 28 44,4
Kamnik 7 11,1
Tržič 5 7,8
Vrhnika 4 6,3
Kranjska Gora 3 4,8
Litija O

J 4,8
Novo mesto 2 3,2
Ribnica 2 3,2
Brdo pri Lukovici 1 1,6
Lož 1 1,6
Mokronog 1 1,6
Postojna 1 1,6
Radeče 1 1,6
Radovljica 1 1,6
Senožeče 1 1,6
Skotja Loka 1 1,6
Trebnje 1 1,6
Skupaj 63 100

Tabela P6: Sedež podjetij glede na sodni okraj leta 1919
Sodni okraj Število Odstotek

Ljubljana 28 47,5
Kamnik 10 16,8
Tržič 5 8,5
Ribnica 3 5,1
Kočevje 2 3,4
Kranj 2 3,4
Radovljica 2 3,4
Brdo pri Lukovici 1 1,7
Cerknica 1 1,7
Kranjska Gora 1 1,7
Litija 1 1,7
Mokronog 1 1,7
Radeče 1 1,7
Vrhnika 1 1,7
Skupaj 59 100
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Tabela P7: Sedeži industrijskih podjetij po sodnih okrajih dežele Kranjske skozi čas
1870 1906 1919

% % %
Ljubljana 53,5 44,4 47,5
Kamnik 6,7 11,1 16,8
Kranjska Gora 6,7 4,8 1,7
Vrhnika 6,7 6,3 1,7
Kranj 3,3 0 3,4
Litija 3,3 4,8 1,7
Radeče 3,3 1.6 1,7
Radovljica 3,3 L6 3,4
Senožeče 3,3 L6 0
Škofja Loka 3,3 1,6 0
Tržič 3,3 7,8 8,5
Žužemberk 3,3 0 0
Novo mesto 0 3,2 0
Ribnica 0 3,2 5,1
Lož 0 1,6 0
Mokronog 0 1,6 1,7
Trebnje 0 1,6 0
Brdo pri Lukovici 0 1,6 1,7
Postojna 0 1,6 0
Kočevje 0 0 3,4
Cerknica 0 0 1,7
Skupaj 100 100 100

Tabela P8: Industrijski obrati na bivšem Kranjskem po davčnih okrajih leta 1927
Davčni okraj Število Odstotek

Ljubljana-mesto 82 30,4
Ljubljana-okolica 42 15,5
Kamnik 32 11,8
Kranj 17 6,3
Tržič 15 5,5
Radovljica 12 4,4
Litija 10 3,7
Novo mesto 8 3
Vrhnika 8 3
Kranjska Gora 6 2,2
Škofja Loka 6 2,2
Ribnica 5 1,8
Črnomelj 4 1,5
Kočevje 4 1,5
Logatec 4 1,5
Lož 3 1,2
Trebnje 3 1,2
Cerknica 2 0,7
Radeče 2 0,7
Žužemberk 2 0,7
Brdo 1 0,4
Mokronog 1 0,4
Velike Lašče 1 0,4
Skupaj 270 100
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Tabela P9: Razporeditev sedežev podjetij glede na sodni okraj; Gorenjska brez sodnega okraja 
Kamnik
Sodni okraj Število Odstotek
Kranj 16 55,2
Tržič 9 31
Radovljica 4 13,8
Skupaj 29 100

Tabela PIO: Struktura industrijskih podjetij glede na stroko; Gorenjska brez sodnega okraja 
Kamnik
Stroka Število Odstotek
Tekstilna 12 41,4
Usnjarska 5 17,3
Kovinska 4 13,8
Lesna 3 10,4
Kemična 2 6,9
Gradbena 1 3,4
Tiskarska 1 3,4
Živilska 1 3,4
Skupaj 29 100

Tabela Pil: Podjetja glede na formalni organizacijski tip; Gorenjska brez sodnega okraja 
Kamnik
Tip podjetja Število Odstotek
Posamična firma 11 37,9
D. z o. z. 11 37,9
D. d. 3 10,4
Javna družba 3 10,4
Komanditna družba 1 3,4
Skupaj 29 100

Tabela P12: Podjetja glede na čas ustanovitve; Gorenjska brez sodnega okraja Kamnik
Število Odstotek

Podjetja ustanovljena pred letom 1918 10 34,5
Podjetja ustanovljena po letu 1918 19 65,5
Skupaj 29 100
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Tabela P13: Struktura podjetij glede na industrijsko panogo; primerjava med različnimi
kranjskimi pokrajinami

Gorenjska Dolenjska Ljubljana Notranjska
% % % %

Tekstilna 31,8 30,7 14,3 0
Lesna 13,6 7,7 6,6 37,5
Usnjarska 13,6 15,4 11 25
Kovinska 9,1 7,7 16,5 0
Živilska 9,1 0 9,9 0
Razno 9,1 0 2,2 0
Kemična 6,8 0 12 0
Gradbena 4,5 7,7 14,3 37,5
Papirna 0 15,4 6,6 0
Tiskarska 2,4 0 5,5 0
Rudarstvo 0 7,7 1,1 0
Skupaj 100 100 100 100

Tabela P14: Struktura podjetij glede na formalni organizacijski tip; primerjava med različnimi 
kranjskimi pokrajinami

Gorenjska Dolenjska Ljubljana Notranjska
% % % %

Posamična firma 37,9 61,5 28,6 62,5
D. d. 10,4 15,4 27,5 12,5
Javna družba 10,4 15,4 21,9 25
D. z o. z. 37,9 7,7 20,9 0
Komanditna družba 3,4 0 1,1 0
Skupaj 100 100 100 100

Tabela P15: Podjetja glede na čas ustanovitve; primerjava med različnimi kranjskimi

Gorenjska Dolenjska Ljubljana Notranjska
% % % %

Podjetja ustanovljena pred letom 1918 38,6 21,4 45 50
Podjetja ustanovljena po letu 1918 61,4 78,6 55 50
Skupaj 100 100 100 100
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Tabela P16: Razmerje med industrijsko stroko in podjetniškim položajem - brez pomnoževanja
A B C D E F

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
A
Š % AŠ %

Več strok 19 45,2 6 14,3 4 9,5 1 2,4 12 28,6 42 100
Kovinska 11 44 10 40 2 8 2 8 0 0 25 100
Tekstilna 4 17,4 8 34,8 4 17,4 5 21,7 2 8,7 23 100
Usnjarska 1 5 11 55 1 5 6 30 1 5 20 100
Gradbena 9 50 4 22,2 1 5,6 4 22,2 0 0 18 100
Kemična 1 7,7 2 15,4 7 53,8 3 23,1 0 0 13 100
Papirna 2 15,4 5 38,4 2 15,4 3 23,1 1 7,7 13 100
Lesna 0 0 6 50 3 25 1 8,4 2 16,6 12 100
Živilska 1 8,4 5 41,6 3 25 3 25 0 0 12 100
Grafična 7 87,5 1 12,5 0 0 0 0 0 0 8 100
Razno 0 0 1 25 3 75 0 0 0 0 4 100
Rudarstvo 4 100 0 0 0 0 0 0 0 0 4 100

A = Upravni odbornik 
B= Lastnik 
C = Javni družabnik 
D = Poslovodja 
E = Več položajev 
F = Skupaj

Grafikon Pl: Podjetniki glede na desetletje rojstva

»Odstotek v desetletju rojenih podjetnikov

280





Grafikon P2: Desetletje vstopa v industrij

■ Odstotek podjetnikov, ki so vstopili v industrijo

Tabela P17a: Čas vstopa v industrijo glede na desetletje rojstva podjetnikov v obdobju 1791- 
1840
Desetletje rojstva Desetletje vstopa v industrijo Število Odstotek
1791-1800 1831-1840 1 33,3

1841-1850 1 33,3
1861-1870 1 33,4

Skupaj oJ 100
1801-1810 1841-1850 1 33,3

1861-1870 1 33,3
1871-1870 1 33,4

Skupaj 3 100
1811-1820 1821-1830 1 16,7

1861-1870 2 33,4
1871-1880 3 50

Skupaj 6 100
1821-1830 1861-1870 4 66,6

1871-1880 1 16,7
1881-1890 1 16,7

Skupaj 6 100
1831-1840 1861-1870 2 40

1871-1880 2 40
1891-1900 1 20

Skupaj 5 100

281





Tabela P17b: Čas vstopa v industrijo glede na desetletje rojstva podjetnikov v obdobju 1901- 
1920
Desetletje rojstva Desetletje vstopa v industrijo Število Odstotek
1901-1910 1921-1930 2 15,4

1931-1940 11 84,6
Skupaj 13 100

1911-1920 1931-1940 1 100
Skupaj 1 100

Tabela P18: Razmerje med časom vstopa v industrijo in industrijsko stroko 2
Lesna Kemična

—v
Živilska Tiskarska Razno Rudarska

% % % % % %
1821-1830 0 0 0 0 0 0
1831-1840 0 0 0 9,1 0 0
1841-1850 0 0 0 0 0 0
1851-1860 0 0 0 0 0 0
1861-1870 0 0 28,6 9,1 0 0
1871-1880 0 0 0 0 33,4 0
1881-1890 0 7,1 0 0 16,6 0
1891-1900 5,9 7,1 7,1 0 0 0
1901-1910 11,8 0 14,3 0 16,6 0
1911-1920 17,6 10 0 36,4 0 0
1921-1930 52,9 50 21,4 36,4 33,4 100
1931-1940 11,8 6,7 28,6 9,1 0 0
Skupaj 100 100 100 100 100 100

Tabela P19: Razmerje med starostjo podjetnikov ob vstopu v industrijo in industrijska stroko 2
Lesna Kemična Živilska Tiskarska Razno Rudarska

O//0 % % % % %
11-20 5,9 0 0 0 0 0
21-30 23,5 28,6 0 18,2 16,6 0
31-40 23,5 28,6 28,6 54,5 16,6 66,6
41-50 23,5 21,4 42,8 9,1 16,6 0
51-60 11,8 21,4 14,3 9,1 33,6 0
61-70 5,9 0 14,3 9,1 16,6 33,4
71-80 5,9 0 0 0 0 0
Skupaj 100 100 100 100 100 100
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Tabela P20: Podjetniki rojeni na Goriškem in Gradiškem glede na sodni okraj
Ime sodnega okraja Število Odstotek
Gorica 7 70
Ajdovščina 1 10
Sežana 1 10
Tržič1 1 10
Skupaj 10 100

Tabela P21: Podjetniki rojeni na slovenskem Štajerskem glede na sodni okraj
Sodni okraj Število Odstotek
Maribor 3 37,5
v

Šoštanj 2 25
Slovenske Konjice 1 12,5
Šmarje pri Jelšah 1 12,5
Laško 1 12,5
Skupaj 8 100

Tabela P22: Na Kranjskem rojeni podjetniki glede na sodni okraj
Ime okraja Število Odstotek

Ljubljana 66 46,8
Kranj 8 5,7
Kamnik 7 4,9
Škofja Loka 7 4,9
Vrhnika 7 4,9
Idrija 6 4,3
Brdo.pri Lukovici (Egg) 5 3,6
Litija 5 3,6
Tržič 4 2,9
Kočevje 3 2,2
Novo mesto 3 2,2
Ilirska Bistrica 2 1,4
Kranjska Gora 2 1,4
Krško 2 1,4
Postojna 2 1,4
Radovljica 2 1,4
Ribnica 2 1,4
Vipava 2 1,4
Cerknica 1 0,7
Kostanjevica 1 0,7
Logatec 1 0,7
Trebnje 1 0,7
Velike Lašče 1 0,7
Višnja Gora 1 0,7
Skupaj 141 100

1 Italijansko ime kraja se glasi Monfalcone.
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Tabela P23: Podjetniki rojeni na Gorenjskem glede na sodni okraj
Sodni okraj Število Odstotek

Kranj 8 21,6
Kamnik 7 18,9
Škofja Loka 7 18,9
Brdo pri Lukovici 5 13,6
Tržič 4 10,8
Kranjska Gora 2 5,4
Radovljica 2 5,4
Litija2 2 5,4
Skupaj 37 100

Tabela P24: Podjetniki rojeni na Dolenjskem glede na sodni okraj
Sodni okraj Število Odstotek
Litija2 3 17,6
Kočevje 3 17,6
Novo mesto 3 17,6
Krško 2 11,8
Ribnica 2 11,8
Kostanjevica 1 5,9
Trebnje 1 5,9
Velike Lašče 1 5,9
Višnja Gora 1 5,9
Skupaj 17 100

Tabela P25: Podjetniki rojeni na Notranjskem glede na sodni okraj
Sodni okraj Število Odstotek

Vrhnika 7 33,4
Idrija 6 28,5
Ilirska Bistrica 2 9,5
Postojna 2 9,5
Vipava 2 9,5
Cerknica 1 4,8
Logatec 1 4,8
Skupaj 21 100

Tabela P26: Primerjava med sedeži industrijskih podjetij in krajem rojstva podjetnikov po 
pokrajinah dežele Kranjske

Pokrajina
Industrijska  podjetja Podjetniki

AŠ % AS %
Ljubljana in okolica 91 58,4 66 46,9
Gorenjska 44 28,2 37 26,2
Dolenjska in Bela Krajina 13 8,4 17 12
Notranjska 8 5 21 14,9
Skupaj 156 100 141 100

2 Upoštevani so bili le kraji severno od reke Save. 
’ Upoštevani so bili le kraji južno od reke Save.
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Tabela P27: Na Kranjskem rojeni podjetniki glede na tip naselja
Tip naselja Število Odstotki
Mestno 88 62,4
Vaško 53 37,6
Skupaj 141 100

Tabela P28: Na Slovenskem Sta
Tip naselja Število Odstotki
Mestno 5 62,5
Vaško 3 37,5
Skupaj 8 100

erskem rojeni podjetniki glede na tip naselja

Tabela P29; Na Goriškem in Gradiškem rojeni podjetniki glede na tip naselja
Tip naselja Število Odstotki
Mestno 3 30
Vaško 7 70
Skupaj 10 100

Grafikon P3: Čas rojstva podjetnikov glede na tip naselja

O Odstotek podjetnikov rojenih v mestnem tipu naselja 
□ Odstotek podjetnikov rojenih v vaškem tipu naselja

Desetletje rojstva
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Grafikon P4: Čas vstopa v industrijo glede na tip naselja oziroma področje v katerem so bili 
podjetniki rojeni

□ Odstotek Industrialcev rojenih v mestnem tipu naselja 
a Odstotek industrialcev rojenih v vaškem tipu naselja
□ Odstotek industrialcev rojenih izven NS

Grafikon P5: Starost ob vstopu v industrijo glede na tip naselja oziroma področje v katerem so 
bili podjetniki rojeni

□ Odstotek industrialcev rojenih v mestnem tipu naselja 
S Odstotek industrialcev rojenih v vaškem tipu naselja
□ Odstotek industrialcev rojenih izven NS
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Tip migracije Število Odstotek
Lokalno delovanje 76 53,9
Migracija v večja naselja 56 39,7
Kapitalska oziroma podjetniška migracija 9 6,4
Skupaj 141 100

Tabela P31: Prostorske migracije
Tip migracije Število Odstotek

Migracija v večja naselja 4 50
Medmestna migracija 4 50
Skupaj 8 100

podjetnikov rojenih na Štajerskem

Tabela P32: Prostorske migracije podjetnikov rojenih na Goriškem in Gradiškem
Tip migracije Število Odstotek

Migracija v večja naselja 7 70
Medmestna migracija 3 30
Skupaj 10 100

Tabela P33: Socialno poreklo podjetnikov, v primeru, da se je njihov oče kadarkoli v življenju

Očetov poklic
v
Število podjetnikov Odstotek

Industrialec 30 37,6 23,1
Obrtnik 29 36,2 22,3
Trgovec 21 26,2 16,1
Skupaj 80 100 £=130

Tabela P34: Razmerje med poklicno strukturo prebivalstva Velike Ljubljane glede na stanje 
leta 1931 in družbenim poreklom podjetnikov
Poklicni razred Velika Ljubljana Vzorec podjetnikov
A 4,1 7,7
B 31,8 45,4
C 23,5 22,3
D 16,3 16,9
E 13,4 7,7
Skupaj 89,l4 5 6 100

4 Tj., daje postal industrialec že po sinovem rojstvu.
5 Odstotek od 130 podjetnikov katerih družbeno poreklo je znano.
6 Anton Melik se v razpravi iz katere so vzeti podatki o poklicni sestavi prebivalstva, ni strogo držal razdelitve 
na poklicne razrede kot jo je poznala uradna statistika, ampak je na uporabil naslednje poklicne kategorije: 1. 
kmetijstvo (poklicni razred A v tabeli P34), 2. obrt in industrija (poklicni razred B v tabeli P34), 3. trgovina, 4. 
denarni zavodi, 5. promet (kategorije od 3 do 5 so v tabeli P34 vključene v poklicni razred C), 6. javna služba in 
svobodni poklici (poklicni razred D v tabeli P34), 7. upokojenci in rentniki (poklicni razred E v tabeli P34), 8. 
dninarji in delavci brez podrobne označbe, 9. ostali (zadnjih dveh kategorij v tabeli P34 nisem upošteval, zaradi 
česar je seštevek relativnih deležev poklicnih razredov od A do E 89,1 odstotka). Melik, O poklicni sestavi, str. 
174.
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Tabela P35: Razmerje med očetovo obrtjo in industrijska panogo v kateri seje udejstvoval 
njegov sin 

Industrijska panoga

Očetova Kovinska Usnjarska Gradbena Živilska Tekstilna Kemična Papirna Lesna Grafična
obrt AŠ AŠ AŠ AŠ AŠ AŠ AŠ AŠ AŠ

Barvar 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Čevljar 0 0 0 1 1 1 0 0 0
Fužinar 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdelovalec
dežnikov 1 0 1 1 1 0 0 0

0

Kamnosek 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Knjigovez 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Kolar 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Kovač 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Mlinar 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Pleskar 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Predilniški
mojster 0 0 0 0 0 0 1

0

Sodar 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Steklar 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Tesar 2 0 2 0 0 0 0 1 0
Usnjar 1 7 1 0 0 1 0 0 0
Zidar 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Zvonar 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 9 8 8 5 4 3 3 2 1
Op.: Zaradi podvojitev delovanja sinov v različni i industrijskih panoga i je sešteve < vseh primerov 43.

Tabela P36: Industrijske panoge v katerih so delovali podjetniki iz družin zemljiških
posestnikov

AŠ %
Lesna 4 30,7
Gradbena 2 15,4
Kemična 2 15,4
Živilska 2 15,4
Papirna 1 7,7
Tekstilna 1 7,7
Kovinska 1 7,7
Skupaj 137 100

7 Številka je nastala zaradi podvajanja industrijskih strok v katerih so delovali otroci zemljiških posestnikov.
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Grafikon P6: Razmerje med časom rojstva in družbenim poreklom podjetnikov v prvih treh 
poklicnih kategorijah

□ Obrtnik □ Trgovec □ Industrialec

Tabela P37: Razmerje med časom rojstva in družbenim poreklom podietnikov 2
Uradnik Pravnik Gostilničar Inženir Učitelj
AŠ % AŠ % AS % AŠ % AŠ %

1791-1800 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0
1801-1810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811-1820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1821-1830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1831-1840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1841-1850 1 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0
1851-1860 1 11,1 0 0 1 33,3 0 0 0 0
1861-1870 1 11,1 1 14,3 0 0 0 0 0 0
1871-1880 3 33,4 0 0 1 55,5 0 0 1 50
1881-1890 1 11,1 2 28,6 1 33,3 2 100 1 50
1891-1900 2 22,2 0 0 0 0 0 0 0 0
1901-1910 0 0 3 42,8 0 0 0 0 0 0
1911-1920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 9 100 7 100 3 100 2 100 2 100
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Grafikon P7: Razmerje med časom vstopa v industrijo in družbenim poreklom podjetnikov v 
prvih treh poklicnih kategorijah

□ Obrtnik a Trgovec □ Industrialec

Tabela P38: Razmerje med časom vstopa v industrijo in družbenim poreklom podjetnikov 2
Uradnik Pravnik Gostilničar Inženir Učitelj
AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ. %

1861-1870 0 0 1 14,3 0 0 0 0 0 0
1871-1880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1881-1890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1891-1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1901-1910 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0
1911-1920 3 37,5 1 14,3 1 33,4 0 0 0 0
1921-1930 1 12,5 2 28,6 2 66,6 1 50 1 50
1931-1940 2 25 3 42,8 0 0 1 50 1 50
Skupaj 8g 100 7 100 3 100 2 100 2 100

Tabela P39: Razmerje med starostjo ob vstopu v industrijo in družbenim poreklom podjetnikov
2

Uradnik Pravnik Gostilničar Inženir Učitelj
AS % AS % AŠ % AŠ % AŠ %

21-30 1 12,5 2 28,6 0 0 0 0 0 0
31-40 4 50 2 28,6 0 0 1 50 1 50
41-50 2 25 1 14,3 1 33,4 1 50 0 0
51-60 0 0 1 14,3 2 66,6 0 0 0 0
61-70 0 0 1 14,2 0 0 0 0 1 50
Skupaj 88 9 100 7 100 3 100 2 100 2 100

8 Za enega podjetnika rojenega očetu uradniku ni bilo mogoče najti podatka o starosti pri vstopu v industrijo.
9 Prav tam.
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Grafikon P8: Razmerje med starostjo ob vstopu v industrijo in družbenim poreklom 
podjetnikov v prvih treh poklicnih kategorijah

□ Obrtnik H Trgovec □ Industrialec
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Starost ob vstopu v industrijo

Velike Ljubljane glede na stanjeTabela P40: Razmerje med poklicno strukturo prebivalstva

Poklicni razred Odstotek Vzorec podjetnikov
A 4,1 0
B 31,8 34,4
C 23,5 37,6
D 16,3 21
E 13,4 7
Skupaj 89,110 100

10 Glej op. 7.
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Grafikon P9: Razmerje med tremi najštevilčnejšimi kategorijami poklicnega porekla 
podjetnikov in desetletjem rojstva

□ Trgovec □ Obrtnik □ Naslednik

Tabela P41: Razmerje med časom rojstva in poklicnim poreklom podjetnikov 2
Pravnik Inženir Uradnik Industrijski nameščenec Krošnjar

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
1811-1820 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66,6
1821-1830 1 9,1 1 9,1 0 0 0 0 1 33,4
1831-1840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1841-1850 0 0 0 0 0 0 2 40 0 0
1851-1860 0 0 0 0 5 62,5 1 20 0 0
1861-1870 1 9,1 1 9,1 0 0 0 0 0 0
1871-1880 2 18,2 2 18,2 0 0 1 20 0 0
1881-1890 4 36,3 4 36,3 2 25 0 0 0 0
1891-1900 2 18,2 2 18,2 0 0 0 0 0 0
1901-1910 1 9,1 1 9,1 1 12,5 1 20 0 0
Skupaj 11" 100 11 100 8 100 5 100 3 100

" Podatke o rojstnem letuje bilo mogoče najti le za 11 od 12 podjetnikov s poklicnim poreklom pravnik.
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Grafikon PIO: Čas vstopa v industrijo treh najštevilčnejše zastopanih poklicnih kategorij

□ Trgovec □ Obrtnik □ Naslednik

Tabela P42: Razmerje med časom vstopa v industrijo in poklicnim poreklom podjetnikov 2
Pravnik Zemljiški posestnik Uradnik Industrijski nameščenec Krošnjar

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ. % AŠ %
1821-1830 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0
1831-1840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1841-1850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1851-1860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1861-1870 1 8,3 0 0 0 0 1 20 0 0
1871-1880 0 0 1 11,1 0 0 0 0 2 66,6
1881-1890 0 0 0 0 0 0 2 40 1 33,4
1891-1900 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0
1901-1910 1 8,3 1 11,1 0 0 0 0 0 0
1911-1920 1 8,3 2 22,2 3 37,5 0 0 0 0
1921-1930 5 41,7 2 22,2 2 25 1 20 0 0
1931-1940 4 33,4 1 11,2 3 37,5 1 20 0 0
Skupaj 12 100 912 100 8 100 5 100 3 100

12 Podatke o času vstopa v industrijo je bilo mogoče najti le za 9 od 12 podjetnikov s poklicnim poreklom 
zemljiški posestnik.
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Grafikon Pil: Starost ob vstopu v industrijo treh najštevilčnejše zastopanih poklicnih kategorij 
podjetnikov

□ Trgovec □ Obrtnik □ Naslednik

Tabela P43: Razmerje med starostjo ob vstopu v industrijo in poklicnim poreklom podjetnikov
2

Pravnik Zemljiški posestnik Uradnik Industrijski nameščenec Krošnjar
AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %

11-20 0 0 1 11,1 0 0 0 0 0 0
21-30 1 8,3 1 11,1 0 0 1 20 0 0
31-40 6 50 0 0 3 37,5 3 60 0 0
41-50 3 25 5 55,6 4 50 1 20 0 0
51-60 1 8,3 2 22,2 0 0 0 0 2 66,6
61-70 1 8,4 0 0 1 12,5 0 0 1 33,4
71-80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 12 100 913 100 8 100 5 100 3 100

Tabela P44: Razmerje med položajem v podjetju in poklicnim poreklom podjetnikov - prva 
različica 2

Pravnik Inženir Uradnik Industrijski nameščenec Krošnjar
AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %

Lastnik 1 8,4 OJ 27,4 0 0 1 20 1 33,4
Upravni odbornik 5 41,5 4 36,4 7 87,5 1 20 0 0
Poslovodja 4 33,3 1 9 1 12,5 1 20 0 0
Več funkcij 1 8,4 2 18,2 0 0 1 20 0 0
Javni družabnik 1 8,4 1 9 0 0 1 20 2 66,6
Skupaj 12 100 11 100 8 100 5 100 3 100

1 Prav tam.
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Inženir Posestnik Uradnik Profesor14 15Industrijski nameščenec
AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %

Upravni odbornik 7 46,6 0 0 8 88,9 6 100 2 33,3
Lastnik 3 20 8 66,6 0 0 0 0 1 16,7
Poslovodja 3 20 2 16,7 1 11,1 0 0 2 33,3
Javni družabnik 2 13,4 2 16,7 0 0 0 0 1 16,7
Skupaj 15 100 12 100 9 100 6 100 6 100

Tabela P46: Razmerje med industrijska stroko in poklicnim poreklom- prva različica 2
Pravnik Inženir Uradnik Industrijski nameščenec Krošnjar

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
Več strok 3 25 2 18,2 0 0 1 20 0 0
Kovinska 3 25 1 9,1 2 25 1 20 0 0
Gradbena 0 0 5 45,4 0 0 0 0 0 0
Tekstilna 0 0 0 0 1 12,5 1 20 0 0
Usnjarska 2 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesna 0 0 1 9,1 1 12,5 0 0 0 0
Kemična 1 8,4 0 0 1 12,5 0 0 0 0
Papirna 1 8,4 1 9,1 0 0 2 40 0 0
Živilska 2 16,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiskarska 0 0 0 0 oJ 37,5 0 0 0 0
Razno 0 0 1 9,1 0 0 0 0 3 100
Rudarstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 12 100 11 100 8 100 5 100 3 100

Tabela P47: Razmerje med industrijska stroko in poklicnim poreklom - druga različica 2
Inženir Zemljiški posestnik Uradnik Profesor1’ Industrijski nameščenec

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
Kovinska J 20 2 16,6 3 33,3 1 16,6 2 33,3
Tekstilna 0 0 0 0 1 11,1 0 0 2 33,3
Gradbena 6 40 2 16,6 0 0 3 50 0 0
Kemična 1 6,6 2 16,6 1 11,1 1 16,6 0 0
Papirna 1 6,6 0 0 0 0 0 0 2 33,3
Živilska 0 0 3 25 0 0 1 16,6 0 0
Usnjarska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lesna 3 20 3 25 1 11,1 0 0 0 0
Tiskarska 0 0 0 0 3 33,3 0 0 0 0
Razno 1 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0
Rudarstvo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 15 100 12 100 9 100 6 100 6 100

14 V tej kategoriji so združeni srednješolski in univerzitetni profesorji.
15 Kategorija združuje srednješolske in univerzitetne profesorje.
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Tabela P48: Čas rojstva podjetnikov pri katerih je bilo mogoče ugotoviti prisotnost družbene

Desetletje rojstva Število Odstotek
1811-1820 1 4,2
1821-1830 1 4,2
1831-1840 1 4,2
1841-1850 1 4,2
1851-1860 3 12,5
1861-1870 0 0
1871-1880 4 16,6
1881-1890 7 29,1
1891-1900 6 25
Skupaj 24 100

Tabela P49: Čas rojstva podjetnikov pri katerih ni bilo mogoče ugotoviti prisotnosti družbene

Desetletje rojstva Število Odstotek
1791-1800 3 nJ
1801-1810 3 3
1811-1820 4 4,1
1821-1830 4 4,1
1831-1840 4 4,1
1841-1850 13 13,1
1851-1860 9 9,1
1861-1870 9 9,1
1871-1880 14 14,1
1881-1890 12 12,1
1891-1900 12 12,1
1901-1910 11 11,1
1911-1920 1 1
Skupaj 99 100
Neznano 4 X
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Grafikon P12: Stopnja izobrazbe podjetnikov glede na desetletje njihovega rojstva

□ Primarna □ Sekundarna □ Terciarna

Desetletje rojstva

Grafikon P13: Stopnja izobrazbe podjetnikov glede na desetletje vstopa v industrijo
□ Primarna □ Sekundarna □ Terciarna

297



J



Grafikon P14: Stopnja izobrazbe podjetnikov glede na starost ob vstopu v industrijo

□ Primarna H Sekundama □ Terciarna

Starost ob vstopu v industrijo

Tabela P50: Razmerje med stopn o izobrazbe in družbenim poreklom 2
Zemljiški posestnik Pravnik Gostilničar Inženir Učitelj Skupaj

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ
Primarna 0 0 0 0 1 50 0 0 0 0 1
Sekundarna 2 28,6 0 0 1 50 0 0 0 0 3
Terciarna 5 71,4 6 100 0 0 2 100 2 100 15
Skupaj 7 100 6 100 2 100 2 100 100 100 19

Tabela P51:1Razmerje med stopn o izobrazbe in poklicnim poreklom 2
Pravnik Urac nik A B Profesor16

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
Primarna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sekundarna 0 0 2 25 2 50 1 25 0 0
Terciarna 11 100 6 75 2 50 3 75 4 100

Skupaj 11 100 8 100 4
10
0 4

10
0 4 100

A = Industrijski nameščenec 
B = Zemljiški posestnik

16 Kategorija vsebuje poklica srednješolskega in univerzitetnega profesorja.
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Tabela P52: Družbeno poreklo podjetnikov s primarno izobrazbo
Očetov poklic Število Odstotek

Obrtnik 13 52
Kmet 4 16
Trgovec 2 8
Uradnik 2 8
Gostilničar 1 4
Industrijski nameščenec 1 4
Lekarnar 1 4
Vrtnar 1 4
Skupaj 2517 18 19 100

Tabela P53: Družbeno poreklo gimnazijcev
Očetov poklic Število Odstotek

Kmet 2 33,4
Industrialec 1 16,6
Trgovec 1 16,6
Obrtnik 1 16,6
Zemljiški posestnik 1 16,6
Skupaj 6IS 100

Tabela P54: Družbeno poreklo dijakov realke
Očetov poklic Število Odstotek
Obrtnik 4 80
Industrialec 1 20
Skupaj 5 100

kov strokovnih šolTabela P55: Družbeno poreklo dija
Očetov poklic Število Odstotek
Obrtnik 7 38,8
Trgovec 6 33,4
Delavec 1 5,5
Gostilničar 1 5,5
Kmet 1 5,5
Posestnik 1 5,5
Uradnik 1 5,5
Skupaj 18 100

17 Za dva podjetnika s primarno izobrazbo ni bilo mogoče ugotoviti družbenega porekla.
18 Za enega gimnazijskega dijaka ni bilo mogoče ugotoviti družbenega porekla.
19 Družbeno poreklo učencev srednjih strokovnih šol je bilo mogoče ugotoviti le v 18 od 25 primerov.
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Tabela P56: Družbeno poreklo dijakov strokovnih šol glede na izobrazbeno smer
Trgovska smer Obrtna smer

AŠ % AŠ %
Trgovec 6 60 0 0
Obrtnik 1 10 6 75
Uradnik 1 10 0 0
Gostilničar 1 10 0 0
Zemljiški posestnik 1 10 0 0
Kmet 0 0 1 12,5
Delavec 0 0 1 12,5
Skupaj 10 100 8 100

Tabela P57: Družbeno poreklo študentov
Družbeno poreklo Število Odstotek
Industrialec 7 17,2
Pravnik 6 14,6
Uradnik 6 14,6
Obrtnik 5 12,2
Zemljiški posestnik 5 12,2
Trgovec 5 12,2
Inženir 2 4,9
Učitelj 2 4,9
Bankir 1 2,4
Kmet 1 2,4
Profesor 1 2,4
Skupaj 41 100

Tabela P58: Razmerje med tremi naj priljubljenejšimi študijskimi smermi in družbenim

Industrialec Pravnik Uradnik Obrtnik Trgovec
Vrsta terciarne izobrazbe AŠ % AS % AŠ % AŠ % AŠ %
Pravna 1 14,3 3 50 5 83,4 1 20 2 40
Tehnična 4 57,1 2 33,4 1 16,6 4 80 3 60
Trgovska 2 28,6 1 16,6 0 0 0 0 0 0
Skupaj 7 100 6 100 6 100 5 100 5 100
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Tabela P59: Razmerje med poklicnim poreklom in tipom strokovno-interesne dejavnosti
A B C D E

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
Trgovec 13 43,3 8 30,8 1 6,7 5 38,4 2 15,4
Obrtnik 4 13,3 5 19,2 3 20 1 7,7 3 23
Bančnik 5 16,6 2 7,7 2 13,3 2 15,4 0 0
Pravnik 1 3,4 3 11,6 2 13,3 1 7,7 2 15,4
Uradnik 2 6,6 1 3,8 3 20 2 15,4 4 30,8
Inženir 1 3,4 1 3,8 0 0 0 0 0 0
Naslednik 2 6,6 3 11,6 2 13,3 1 7,7 1 7,7
Industrijski
nameščenec 0 0 2 7,7 1 6,7 0 0 0 0
Profesor 1 3,4 0 0 1 6,7 1 7,7 1 7,7
Posestnik 1 3,4 1 3,8 0 0 0 0 0 0
Skupaj 30 100 26 100 15 100 13 100 13 100

A = Članstvo v strokovnih društvih
B = Delovanje v interesnih združenjih
C = Delovanje v organizacijah industrialcev
D = Delovanje pri Ljubljanski borzi in Ljubljanskem velesejmu 
E = Delovanje v zadružnih organizacijah

Tabela P60: Razmerje med izobrazbo in tipom strokovno-interesne dejavnosti
A B C D E

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
Primarna 7 28 6 26,1 3 21,4 1 7,1 1 9,1
Sekundarna 9 36 7 30,4 3 21,4 8 57,1 3 27,3
Terciarna 9 36 10 43,5 8 57,2 5 35,8 7 63,6
Skupaj 25 100 23 100 14 100 14 100 11 100

A = Članstvo v strokovnih društvih
B = Delovanje v interesnih združenjih
C = Delovanje v organizacijah industrialcev
D = Delovanje pri Ljubljanski borzi in Ljubljanskem velesejmu 
E = Delovanje v zadružnih organizacijah

Tabela P61: Razmerje med podjetniškim položajem in tipom strokovno-interesne dejavnosti
A B C D E

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
Upravni odbornik 16 51,6 16 53,4 11 64,7 12 80 6 46,1
Lastnik 8 25,8 7 23,3 3 17,6 1 6,6 5 38,5
Poslovodja 2 6,4 4 13,3 1 5,9 2 13,4 1 7,7
Javni družabnik 5 16,2 3 10 2 11,8 0 0 1 7,7
Skupaj 31 100 30 100 17 100 15 100 13 100

A = Članstvo v strokovnih društvih
B = Delovanje v interesnih združenjih
C = Delovanje v organizacijah industrialcev
D = Delovanje pri Ljubljanski borzi in Ljubljanskem velesejmu 
E = Delovanje v zadružnih organizacijah
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Tabela P62: Razmerje med industrijsko stroko in tipom strokovno-interesne dejavnosti
A B C D E

AŠ % AŠ % AS % AŠ % AŠ %
Kovinska 5 13,5 6 18,2 6 30 4 23,6 5 33,4
Gradbena 6 16,2 4 12,1 3 15 3 17,6 3 20
Živilska 5 13,5 6 18,2 3 15 3 17,6 2 13,3
Tekstilna 6 16,2 4 12,1 3 15 1 6 3 20
Papirna 4 10,9 4 12,1 2 10 3 17,6 0 0
Lesna 5 13,5 3 9,1 2 10 3 17,6 0 0
Kemična 3 8,1 1 3 0 0 0 0 0 0
Tiskarska 3 8,1 3 9,1 0 0 0 0 1 6,6
Usnjarska 0 0 2 6,1 0 0 0 0 0 0
Razno 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,6
Rudarska 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0
Skupaj 37 100 33 100 20 100 17 100 15 100

A = Članstvo v strokovnih društvih
B = Delovanje v interesnih združenjih
C = Delovanje v organizacijah industrialcev
D = Delovanje pri Ljubljanski borzi in Ljubljanskem velesejmu 
E = Delovanje v zadružnih organizacijah

Grafikon P15: Razmerje med časom rojstva m vrsto politične dejavnosti 
□ Primarna □ Sekundarna □ Terciarna
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Tabela P63: Razmerje med družbenim poreklom in vrsto politične dejavnosti
Primarna Sekundarna Terciarna
AŠ % AŠ % AŠ %

Trgovec 7 28 8 40 3 17,6
Obrtnik 10 40 3 15 2 11,8
Uradnik 2 8 1 5 3 17,6
Kmet 2 8 3 15 2 1 1,8
Pravnik 1 4 2 10 3 17,6
Gostilničar 2 8 0 0 0 0
Posestnik 0 0 2 10 0 0
Učitelj 0 0 0 0 2 11,8
Delavec 0 0 0 0 1 5,9
Industrialec 1 4 0 0 0 0
Plemič 0 0 1 5 1 5,9
Skupaj 25 100 20 100 17 100

Tabela P64: Razmerje med poklicnim poreklom in vrsto politične dejavnosti
Primarna Sekundarna Terciarna
AŠ % AŠ % AŠ %

Trgovec 12 40 6 26,1 4 17,4
Bančnik 4 13,4 4 17,4 5 21,7
Obrtnik 7 23,4 2 8,7 0 0
Uradnik 1 3,3 2 8,7 6 26,2
Pravnik 2 6,7 4 17,4 3 13,1
Inženir 1 3,3 2 8,7 1 4,3
Industrijski nameščenec 1 3,3 1 4,3 0 0
Naslednik 1 3,3 0 0 1 4,3
Posestnik 1 3,3 2 8,7 1 4,3
Urednik 0 0 0 0 2 8,7
Skupaj 30 100 23 100 23 100

Tabela P65: Razmerje med stopnjo izobrazbe in vrsto politične dejavnosti
Primarna Sekundarna Terciarna
AŠ % AŠ % AŠ %

P. 1. 7 31,8 4 18,2 2 9
S. I. 7 31,8 6 27,3 4 18,2
T. I. 8 36,4 12 54,5 16 72,8
Skupaj 22 100 22 100 22 100

P. I. = Primarna izobrazba
S. 1. = Sekundarna izobrazba
T. I. = Terciarna izobrazba
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Tabela P66: Razmerje med položajem v podjetju in vrsto politične dejavnosti
Primarna Sekundarna Terciarna
AŠ % AŠ % AŠ %

Upravni odbornik 15 48,4 16 66,7 19 76
Lastnik 11 35,5 5 20,8 3 12
Javni družabnik 3 9,7 3 12,5 2 8
Poslovodja 2 6,4 0 0 1 4
Skupaj 31 100 24 100 25 100

Grafikon P16: Razmerje med časom rojstva in tipom splošnega javnega delovanja

□ Kulturno-Narodnobuditeljska □ Dobrodelna □ Športna
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Tabela P67: Razmerje med poklicnima porekloma sinov industrialcev in njihovih očetov

Sinov poklic

Očetov poklic

T rgovec Obrtnik
Industrijski
nameščenec Bančnik

Zemljiški
posestnik

AŠ % AŠ % AŠ % AŠ % AŠ %
Industrialec 14 53,8 14 70 1 16,7 0 0 2 66,7
Industrijski
nameščenec 5 19,2 2 10 0 0 0 0 0 0
Bančnik 2 7,7 0 0 0 0 2 66,7 0 0
Trgovec 4 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0
Inženir 0 0 1 5 2 33,3 0 0 0 0
Oficir 0 0 0 0 3 50 0 0 0 0
Pravnik 0 0 0 0 0 0 1 33,3 0 0
Zasebnik 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Uradnik 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33,3
Profesor 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Akademik 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0
Urednik 1 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0
Skupaj 26 100 20 100 6 100 3 100 5 100

Tabela P68: Razmerje med poklicem sinov industrialcev in stopnjo izobrazbe njihovih očetov

Sinov poklic

Stopn a očetove izo jrazbe
Primarna Sekundarna Terciarna
AŠ % AS % AŠ %

Industrialec 13 56,6 6 37,5 2 66,7
Industrijski nameščenec 4 17,5 1 6,3 1 33,3
Bančnik 0 0 3 18,7 0 0
Trgovec 3 13 0 0 0 0
Inženir 1 4,3 2 12,5 0 0
Oficir 0 0 3 18,7 0 0
Pravnik 0 0 1 6,3 0 0
Zasebnik 1 4,3 0 0 0 0
Uradnik 0 0 0 0 0 0
Profesor 1 4,3 0 0 0 0
Skupaj 23 100 16 100 3 100

Tabela P69: Časovni okvir industrialcem podeljenih državnih odlikovanj
Število Odstotek

Odlikovanja podeljena v Habsburški monarhiji 13 54,2
Odlikovanja podeljena v prvi Jugoslaviji 11 45,8
Skupaj 24 100

Tabela P70: Časovni okvir industrialcem podeljenih častnih občanstev/meščanstev in odlikovanj 
iz kategorije »druga odlikovanja ali časti« 

Število Odstotek
Odlikovanja podeljena v Habsburški monarhiji 7 77,8
Odlikovanja podeljena v prvi Jugoslaviji 2 22,2
Skupaj 9 100
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Tabela P71: Časovni okvir nobilitaci j industrialcev
Število Odstotek

Nobilitaciji podeljeni v Habsburški monarhiji 2 100

Tabela P72: Letnice rojstva podjetnikov, prejemnikov različnih odlikovanj
Desetletje Število Odstotek
1791-1800 1 3,3
1801-1810 2 6,7
1811-1820 0 0
1821-1830 1 3,3
1831-1840 2 6,7
1841-1850 3 10
1851-1860 6 20
1861-1870 3 10
1871-1880 6 20
1881-1890 3 10
1891-1900 2 6,7
1901-1910 1 3,3
Skupaj 30 100

Tabela P73: Poklicno poreklo podjetnikov-prejemnikov različnih odlikovanj
Poklic Število Odstotek

Trgovec 8 26,6
Bančnik 4 13,3
Obrtnik 4 13,3
Inženir 3 10
Pravnik 3 10
Industrijski nameščenec 2 6,7
Naslednik 2 6,7
Posestnik 2 6,7
Uradnik 2 6,7
Skupaj 3 O20 21 100

Tabela P74: Izobrazbena struktura podjetnikov, prejemnikov različnih odlikovanj
Stopnja izobrazbe Število Odstotek
Terciarna 11 42,3
Sekundarna 8 30,8
Primarna 7 26,9
Skupaj 2622 100

20 Za enega podjetnika ni bilo mogoče ugotoviti rojstne letnice.
21 Za enega podjetnika ni bilo mogoče ugotoviti poklicnega porekla.
22 Za pet podjetnikov ni bilo mogoče ugotoviti izobrazbe.
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Tabela P75: Položaj v podjetju podjetnikov, prejemnikov različnih odlikovanj
Položaj v podjetju

- v
Število Odstotek

Upravni odbornik 19 50
Javni družabnik 9 23,7
Lastnik 7 18,4
Poslovodja 3 7,9
Skupaj 3823 100

23 Upoštevalo seje pomnoževanje podjetniških funkcij.
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Priloga 2

Seznam industrijskih podjetij v vzorcu:
Ime podjetja’ in njegov sedež/Formalna organizacijska oblika

1. A. Amman & co., tovarna pohištva, stavbeno mizarstvo, Tržič/Javna družba
2. A. Zeschko, trgovina s papirjem in pisarniškimi ter risalnimi potrebščinami, tovarna 

papirnatih vrečic, Ljubljana/Posamična firma
3. A. V. Meden, lesna industrija in trgovina, d. z o. z., Ljubljana/Družba z omejeno 

zavezo
4. Adolf Mergenthaler, tovarna usnja, Ljubljana/Posamična firma
5. Albert Samassa, Glocken- u. Metalgiessereigewerbe, Ljubljana/Posamična firma
6. Alois Praschniker, Putzpulver, Portland Cement, Kalk Fabrik, Kamnik/Posamična 

firma
7. Alojzij Vodnik, kamnoseška industrija, Ljubljana/Posamična firma
8. Anton Gantar, čevljarstvo, Žiri/Posamična firma
9. Anton Rojina, stavbeno in pohištveno mizarstvo, Ljubljana/Posamična firma
10. Arbor, lesna trgovska in industrijska d. d. v Ljubljani/Delniška družba
11. Aug. Tschinkel sohne, Surrogat-Caffe Fabrik, Ljubljana/Javna družba
12. August Žabkar, Ljubljana/Posamična firma
13. Avtomontaža, d. d., Ljubljana/ Delniška družba
14. Baumwoll Spinnerei u. Weberai Neumaktl Ed. Glanzmann & And. Gassner, Tržič/ 

Komanditna družba
15. Bogataj Anton, tov. čevljev, Ljubljana/Posamična firma
16. Bratje Piatnik, tovarna za dokumentni in kartni papir v Radečah, Radeče/Javna družba
17. Bratje Tuma, d. z o. z., Ljubljana/Družba z omejeno zavezo
18. Brauerei Aktien Gesellschaft Union; Delniška družba pivovarne Union, 

Ljubljana/Delniška družba
19. Carl Pollak, Lederfabriken in Laibach u. Krainburg, Ljubljana/Posamična firma
20. Carol B. Maliy, tovarna usnja, Tržič/Posamična firma
21. Čma-Kaolin, d. d., Ljubljana/Delniška družba
22. Delniška družba kranjskih parnih opekarn, Trnovo pri Ilirski Bistrici/Delniška družba
23. Dr. A. Kansky, izdelava etrov in sorodnih produktov, Ljubljana/Posamična firma
24. Dragotin Hribar, prva kranjska mehanična avtomatična tvornica pletenin in tkanin v 

Ljubljani/Posamična firma
25. Eisengiesserei & Maschinenwerkstatte G. Tönnies, Ljubljana/Posamična firma
26. Eisengiesserei u. Maschinenwerkstatte G. Tönnies, Ljubljana/Javna družba
27. F. G. Schneiter, podjetje za gradbo vodnih turbin, Školja Loka/Posamična firma
28. Feliks Toman, kamnoseška industrija v Ljubljani/Posamična firma
29. Fr. Premrov & sin, lesna industrija, Martinjak/Javna družba
30. Fran Zorn, d. z o. z., Ljubljana/Družba z omejeno zavezo
31. Franc Kotnik, Ziegelbrennerei, kasneje tudi: Erzeugung und Handel mit Parquetten/ 

Fran Kotnik,lesni izdelki, parketi in opekarski izdelki, Verd pri Vrhniki/ Posamična 
firma

32. Franc Kregar & co., zaloga in tovarna pohištva ter drugih lesnih izdelkov, Vižmarje 
pri Ljubljani/Javna družba

33. Franc Slamič, d. z o. z., Ljubljana-Vič/Družba z omejeno zavezo
34. Franjo Sire, Kranj/Posamična firma

1 Če seje le-to spreminjalo, so v kronološkem vrstnem redu navedene vse permutacije, ki jih je naziv doživel.
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35. G. Giulini, d. z o. z., Moste pri Ljubljani/Družba z omejeno zavezo
36. G. Tönnies, Bauunternehmer, Zimmermeister, Ziegeleibesitzer u. Inhaber eines 

Steinbruches in Nabresina, Ljubljana/Posamična firma
37. G. Tönnies, Bauuntemehmungen, Zimmermeistergeschaften, Ziegeleien und 

Steinbruchen, Ljubljana/Javna družba
38. Gebrüder Rosier, Bier u. Spirituserzeugung, Ljubljana/Javna družba
39. Georg Mellitzer, Strohhutfabrik, Mengeš/Posamična firma
40. Golob & ko., Ljubljana-Vič/Javna družba
41. Gorjana, lesno podjetje, d. z o. z., Gorje pri Bledu/Družba z omejeno zavezo
42. Gozdni urad barona Borna, Tržič/Posamična firma
43. Gradbena družba J. Slavec & comp., d. z o. z., Kranj/Družba z omejeno zavezo
44. Gradbeno podjetje G. Tönnies, d. z o. z., Ljubljana/Družba z omejeno zavezo
45. Gustav Weilguny, tekstilna industrija, d. z o. z., Ljubljana-Vič; Weilguny & Miklavc, 

tekstilna industrija d. z o.z., Ljubljana-Vič; Medič-Miklavc, tekstilna industrijska d. z 
o. z., Lj-Vič; Medič-Miklavc, tekstilna industrijska d. z o.z., Ljubljana in 
Medvode/Družba z omejeno zavezo

46. Gut Gerlachstein'sche Holzindustrie, Jarše-Mengeš; Grajska Kolovška lesna industrija 
Feliks Stare, Kolovec/Posamična firma

47. Holzdeckelfabrik ob Neumarktl Charles Moline; Charles Moline, tovarna lesnih 
lepenk, Tržič/Posamična firma

48. Ig. v. Kleinmayr & Fed. Bamberg, Buch-, Kunst- und Musikalienhandlung und 
Betriebe der Buchdruckerei und des Zeitungsverlages, Ljubljana/Javna družba

49. Ika, mehanična tovarna pletenin, d. z o. z., Kranj/Družba z omejeno zavezo
50. Indus, d. d. za industrijo usnja in usnjatih izdelkov v Ljubljani; Carl Pollak d. d., 

Ljubljana/Delniška družba
51. Indus, tovarna usnja in usnjenih izdelkov, d. z o. z. v Ljubljani/Družba z omejeno 
• zavezo
52. Industrija odej in vate, R. Thaler, Škofja Loka/Posamična firma
53. Industrija platnenih izdelkov d. d. v Jaršah pri Domžalah/Delniška družba
54. Industrija platnenih izdelkov, d. z o. z. v Jaršah pri Domžalah/Družba z omejeno 

zavezo
55. Intex, d. z o. z., Kranj/Družba z omejeno zavezo
56. Ivan Keršič, železokonstrukcijska, mehaniška, kovinska industrija. Št. Vid nad 

Ljubljano/Posamična firma
57. Ivan Medic, industrija perila, Novo mesto/Posamična firma
58. Ivan Prešern, tovarna čevljev, Kranj/Posamična firma
59. Ivan Razboršek, izdelovanje čevljev na tovarniški način, Tržič/Posamična firma
60. Ivan Seunig ml., tovarna žebljev, Tacen/Posamična firma
61. Izdelovalnica slovenskih in švicarskih vezenin, d. z o. z., Bled/Družba z omejeno 

zavezo
62. J. Oberwalder & Cie., Offenehandelsgesellschaft zur Strohhuterzeugung, 

Domžale/Javna družba
63. Jadransko-posavska čevljarna, d. z o. z. v Kranju/Družba z omejeno zavezo
64. Jelačin & komp., tovarna zamaškov, Ljubljana/Javna družba
65. Johann Globotschnigg, tovarna žic in žičnikov, Ljubljana/Posamična firma
66. Johann Janesch, Lederfabrik in Laibach, Ljubljana/Posamična firma
67. Jos. Blassnig, Buchdruckerei u. Litografiegewerbe, Ljubljana/Posamična firma
68. Jos. Kunstel in sin, javna trg. družba, industrija in trg. z lesom, Vrhnika/Javna družba
69. Josip Kunc & komp., Ljubljana/Javna družba
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70. Jugo-Rhomberg & co., d. z o. z.; Mayer in drug, industrija čipk, d. z o. z., Bled/ 
Družba z omejeno zavezo

71. Jugoslovanske tekstilne tvornice Mautner d. d. v Ljubljani/Delniška družba
72. Jugoslovenska-češka tvornica bombažnih tiskanin d. d.; Jugočeška, Jugoslovansko- 

češka tekstilna industrija d. d., Kranj/Delniška družba
73. Jugotehna, d. z o. z., Ljubljana/Družba z omejeno zavezo
74. Julius Stare, Bierbrauerei, Mengeš/Posamična firma
75. K. Globočnik, tovarna kos, srpov, lopat, slamoreznih nožev in ostalih kovinskih 

predmetov, Tržič/Posamična firma
76. K. k. priv. Fürst von Auerspergische Guss- und Schmiede- Eisenwaarenfabrik zu Hof, 

Dvor/Posamična firma
77. K. k. priv. Kaltenbrunner Färb und Gerbstoffe Fabrik Fidelis Terpinz Nachfolger, 

Ljubljana/Komanditna družba
78. K. k. priv. mech. Josefsthaler Papier u. Farbholzfabrik, Ljubljana/Javna družba
79. K. k. priv. Laibacher Dampfmühle des C. C. Holzer, L. C. Luckmann u. Vinzenz 

Seunig, Ljubljana/Javna družba
80. K. Soss, izdelovanje pletenin, Ljubljana/Posamična firma
81. Kajetan Ahačič, tovarna kos, srpov, slamoreznih nožev, lopat in motik ter raznega 

drugega kovinskega orodja, Tržič/Posamična firma
82. Kaltenbrunner Farbholzfabrik Fid. Terpinz, Farbholzerzeugung, Ljubljana- 

Studenec/Posamična firma
83. Kandittenfabrik & Zuckerwarenerzeugung Josefine Schumi in Laibach; Tovarna 

kanditov in slaščičarskih izdelkov Josefina Schumi v Ljubljani/Posamična firma
84. Karel Jelovšek, opekama in parna žaga, Vrhnika/Posamična firma
85. Kobi & Meden, lesna industrijska in trgovska d. z o. z.; A. V. Meden, lesna 

industrijska in trgovska d. z o. z./Družba z omejeno zavezo
86. Kolinska tovarna kavnih primesi, trgovsko delniško podjetje, Ljubljana/Delniška 

družba
87. Krainische Baugesellschaft, Ljubljana/Delniška družba
88. Krainische Industriegesellschaft; Kranjska industrijska družba,.Ljubljana/Delniška 

družba
89. Laibacher Actiengesellschaft für Gasbeleuchtung, Ljubljana/Delniška družba
90. Lana, tekstilna tovarna, d. z o. z. na Zgoši, Ljubljana/Družba z omejeno zavezo
91. Ljubljanska gradbena d. z o. z., Ljubljana/Družba z omejeno zavezo
92. Ljubljanska kartonažna tovarna in papirna industrija I. Bonač sin, Ljubljana/Javna 

družba
93. Ljudevit Marx, tovarna lakov, d. d. v Domžalah/Delniška družba
94. Luckmann & Bamberg, chemischen Producten Fabrik, Ljubljana/Javna družba
95. Max Samassa, Glocken u. Metallgiesserei, Ljubljana/Posamična firma
96. Mayer & Comp., Papiersäcke und Dütenfabrik, Ljubljana/Javna družba
97. Medič, Rakove & Zanki, d. z o. z. v Ljubljani; Medič-Zankl, tovarne olja, lakov in 

barv, d. z o. z., Ljubljana/Družba z omejeno zavezo
98. Mehanična vrvarna, terilnica lanu in konoplje ter predilnica, Anton Šinkovec d. d., 

Grosuplje; Tovarna motvoza in vrvama d. d., Grosuplje; Motvoz in platno d. d., 
Grosuplje/Delniška družba

99. Metra, združene tvornice trakov in pramenov d. d. v Ljubljani/Delniška družba
100. Mokronoška tovarna usnja, d. z o. z., Mokronog/Družba z omejeno zavezo
101. Narodna tiskarna d. d., Ljubljana/Delniška družba
102. Opekarna Emona d. d. v Ljubljani/Delniška družba
103. Oskar Kozler, lesna industrija, Ortnek/Posamična firma

310





104. P. Ladstätter & Söhne, Domžale/Javna družba
105. P. Majdič, Kunst u. Turbinenmühl u. Mahlhandel, Mengeš/Posamična firma
106. K. k. priv. Papierfabrik in Ratschach, Radeče/Posamična firma
107. Pavel Franc Knaflič, tovarna usnja, Šmartno pri Litiji/Posamična firma
108. Peko d. z o. z., fabrikacija in prodaja čevljev, Ljubljana/Družba z omejeno 

zavezo
109. Penca Josip, predilnica, Novo mesto/Posamična firma
110. Peter Kozina & ko., Ljubljana/Javna družba
111. Premogokopna združba Belokrajina, Črnomelj/Javna družba
112. Prva jugoslovanska tovarna dežnikov in nogavic Josip Vidmar, 

Ljubljana/Posamična firma
113. Prva jugoslovenska tovarna za diaslad, slad in kvas Rudolf Zaloker, Ljubljana- 

Vič/Posamična firma
114. Prva kranjska tovarna testenin Pekatete, Žnideršič & co., d. z o. z., 

Ljubljana/Družba z omejeno zavezo
115. Remec co., tovarna upognjenega pohištva, lesna industrija, Duplica pri 

Kamniku/Javna družba
116. Saturnus d. d. za industrijo pločevinastih izdelkov, Ljubljana/Delniška družba
117. Slograd, slovenska gradbena in industrijska d. d., Ljubljana/Delniška družba
118. Souvan-co., izdelovanje moških, damskih in otroških oblek, konfekcija, 

Ljubljana/Javna družba
119. Srečko Kobi, lesna industrija in trgovina z mešanim blagom, 

Borovnica/Posamična firma
120. Standard, d. z o. z., industrija usnja, Kranj/Družba z omejeno zavezo
121. Stavbenik Matko Curk, stavbno podjetje-pama žaga, Ljubljana/Posamična 

firma
122. Stavbna družba d. d., Ljubljana/Delniška družba
123. Strojne tovarne in livarne d. d., Ljubljana/Delniška družba
124. Svečama J. Kopač & co., izdelovanje sveč na tovarniški način, Ljubljana/Javna 

družba
125. Šentjanški premogovnik And. Jakil d. d., Krmelj pri Št. Janžu na 

Dolenj skem/Delniška družba
126. Škofjeloška predilnica d. z o. z., Škofja Loka/Družba z omejeno zavezo
127. Škrob-Dekstrin, združene tvornice, d. z o. z., Domžale/Družba z omejeno 

zavezo
128. Štampa, delniška tiskarna v Ljubljani; Delniška tiskarna d. d. v 

Ljubljani/Delniška družba
129. Tekstilana, tovarna sukna d. d., Kočevje/Delniška družba
130. Tekstilindus, kranjska tekstilna tovarna d. z o. z., Kranj-Stražišče/Družba z 

omejeno zavezo
131. Tekstilna tovarna Brumen & Thaler, d. z o. z., Škofja Loka/ Družba z omejeno 

zavezo
132. Terpinz & Zeschko, Tuch u. Kotzenfabrik nächst Laibach, Ljubljana/Javna 

družba
133. Tiskarna Sava v Kranju, d. d./Delniška družba
134. Tiskarski in litografični zavod, knjigoveznica in založništvo J. Blaznikovi 

nasledniki d. d. v Ljubljani/Delniška družba
135. Tone Knaflič, usnjarstvo in trgovina z usnjem, Kamnik/Posamična firma
136. Tone Verbič, tovarna usnja, Vrhnika/Posamična firma
137. Topilnica svinca in srebra ter kemična industrija d. d. v Litiji/Delniška družba
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138. Tovarna klobukov Šešir d. d. v Škofji Loki/Delniška družba
139. Tovarna kovinskih izdelkov M. Lajovic, d. z o. z., LjubljanaZDružba z omejeno 

zavezo
140. Tovarna kranjskega lanenega olja in fimeža, Hrovat & komp., Ljubljana/Javna 

družba
141. Tovarna perila Joško Povh, Novo mesto/Posamična firma
142. Tovarna verig d. d. v Lescah pri Bledu/Delniška družba
143. Tovarna zamaškov in stanijolnih kapic J. Bratuž & H. Demšar, Ljubljana/Javna 

družba
144. Tovarna zaves Štora d. d. v Št. Vidu nad Ljubljano/Delniška družba
145. Tovarne klobukov in slamnikov Kurzthaler, Oberwalder, Stemberger, d. z o. z., 

Domžale/Družba z omejeno zavezo
146. Triglav, jugoslovanska izdelovalnica perila Olup Josip in drug, 

Ljubljana/Družba z omejeno zavezo
147. Vereinigte Schuhfabriken Maliy & Demberger, Tržič/Javna družba
148. Vinko Majdič, valjčni mlin in trgovina z moko, Kranj/Posamična firma
149. Wilhelm Treo, Bauunternehmung, Ljubljana/Posamična firma
150. Zabret & ko., d. z o. z., kranjska tovarna lanenega olja in fimeža, Britof pri 

Kranju/Družba z omejeno zavezo
151. Zabret & komp., kranjska tovarna lanenega olja v Britofu pri Kranju/Javna 

družba
152. Združene opekarne d. d., Ljubljana/Delniška družba
153. Združene papirnice Vevče, Goričane in Medvode d. d. v Ljubljani/Delniška 

družba
154. Zidarsko podjetje Hočevar d. z o. z., Novo mesto/Družba z omejeno zavezo
155. Zmaj, tovarna za galvanične elemente in elektrotehniko, d. z o. z. v 

Ljubljani/Družba z omejeno zavezo
156. Žaga na Duplici, d. z o. z., Duplica pri Kamniku/Družba z omejeno zavezo
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Priloga 3

Seznam podjetnikov v vzorcu:
Priimek in ime ter letnica rojstva (če je znana)

1. Adamič Anton (1881)
2. Ahačič Kozma (1895)
3. Amann Alfred (1887)
4. Auersperg Karl Wilhelm (1814)
5. Avsenek Ivan ( 1889)
6. Bamberg Otomar ( 1848)
7. Baumgartner Ivan ( 1840)
8. Benkovič Ivo (?)
9. Bitenc Jožef (1892)
10. Blaznik Jožef(1800)
11. Bloudek Stanko ( 1890)
12. Bogataj Anton (1893)
13. Bonač Franc (1880)
14. Bonač Ivan (1846)
15. Bom Karl (1876)
16. Bratuž Ivan (1884)
17. Brezigar Milko (1886)
18. Curk Matko (1885)
19. Čeč Karl (1877)
20. Demšar Hijeronim (1893)
21. Djinovski Ljubomir (1886)
22. Dreo Aleksander (1821)
23. Eger Gustav (1876)
24. Gantar Anton (1882)
25. Gassner André starejši (1847)
26. Giulini Giorgio (?)
27. Glanzmann Edmund (1855)
28. Globočnik Ivan (?)
29. Globočnik Karl (?)
30. Gogala Josip (1886)
31. Golia Adolf (1889)
32. Golob Fran (1876)
33. Gorup Josip (1834)
34. Hočevar Martin (1810)
35. Hočevar Martin (1888)
36. Horak Gustav (1883)
37. Hribar Dragotin (1862)
38. Hribar Ivan (1851)
39. Hribar Peter (1911)
40. Hribar Rado (1901)
41. Hrovat Jakob (1888)
42. Jakil Andrej (1858)
43. Jakil Julij (1892)
44. Jakil Nikola (1893)
45. Janež Ivan (1844)
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46. Jelačin Ivan mlajši (1886)
47. Jelačin Miljutin (1897)
48. Jelovšek Rupert (1900)
49. Jovan Janko(1878)
50. Kalin Savel (1897)
51. Kansky Ana (1895)
52. Kastelic Ivan (?)
53. Kavka Karl (1897)
54. Kersnik Janko (1881)
55. Keršič Ivan (1896)
56. Klinar Anton (1862)
57. Knaflič Pavel (1896)
58. Knaflič Tone (1893)
59. Knez Ivan (1853)
60. Knez Tomo (1901)
61. Knez Zdenko (?)
62. Kobi Srečko (1901)
63. Kotnik Franc (1828)
64. Kotnik Karel (1875)
65. Kozina Peter (1876)
66. Kozler Ivan (1819)
67. Kozler Peter (1824)
68. Kozler Oskar (1898)
69. Kral Alojzij (1884)
70. Kramer Albert (1882)
71. Kregar Franc (1898)
72. Krisper Jožef (?)
73. Krisper Valentin (1836)
74. Kristan Anton (1881)
75. Krofta Hanuš (1879)
76. Kunc Karel (1864)
77. Kunstel Josip (1859)
78. Ladstätter Peter starejši (1816)
79. Lajovic Milivoj (1886)
80. Lenarčič Josip (1856)
81. Lilleg Alojzij (1862)
82. Luckmann Anton (1844)
83. Luckmann Karl (1841)
84. Luckmann Fritz (1886)
85. Luckmann Herbert (1879)
86. Luckmann Josef (1840)
87. Luckmann Josef mlajši (1872)
88. Luckmann Lambert Karl (1798)
89. Majdič Peter (1823)
90. Majdič Peter mlajši (1862)
91. Majdič Vinko (1858)
92. Mally Karl B. (1847)
93. Marn Rudolf (1875)
94. Mayer Emerik mlajši (1880)
95. Mayer Emerik (1841)
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96. Meden Viktor (1876)
97. Medic Ivan (1894)
98. Medič Franc mlajši (1884)
99. Mellitzer Georg starejši (1819)
100. Mergenthaler Adolf (1883)
101. Miklavc Žane (1884)
102. Mohorič Ivan (1888)
103. Mohorič Jakob (1888)
104. Moline Charles (1852)
105. Noot von Hugo (1842)
106. Novak Franc (1877)
107. Oberwalder Jakob ( 1829)
108. Olup Josip (1874)
109. Penca Josip (1903)
110. Pečanka Ladislav (1871)
111. Pavlin Ciril (1888)
112. Piatnik Adolf starejši (1859)
113. Pirc Ciril (1865)
114. Pirkmajer Milko (1893)
115. Pollak Karel (1853)
116. Pollak Pavel (1898)
117. Povh Jožko ( 1897)
118. Praprotnik Avgust (1891)
119. Prašnikar Alojzij (1821)
120. Franc Premrov (1849)
121. Prepeluh Albin (1880)
122. Prešern Ivan (1882)
123. Rakove Ivan ( 1867)
124. Razboršek Ivan (1897)
125. Ravnihar Vladimir (1871)
126. Remec Helena ( 1894)
127. Remec Vladimir (1880)
128. Ribnikar Adolf (1880)
129. Rojina Anton (1877)
130. Rozman Ivan (1893)
131. Ruard Viktor (1814)
132. Samassa Albert (1833)
133. Samassa Max (1862)
134. Schneiter Franz Gottlieb (1884)
135. Sernec Dušan (1883)
136. Seunig Franc (1898)
137. Seunig Ivan mlajši (1892)
138. Seunig Vincenc(1807)
139. Sire Franjo (1891)
140. Slamič Franc (1886)
141. Slamič Josipina (1898)
142. Slavec Josip (1901)
143. Slokar Ivan (1884)
144. Soss Karel (1892)
145. Souvan Leon mlajši (1910)
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146. Souvan Leon starejši (1877)
147. Stare Feliks (1850)
148. Stare Vladimir ( 1889)
149. Stupica Franc (?)
150. Supančič Filip Jakob (1850)
151. Šarabon Andrej (1860)
152. Šuklje Milan (1881)
153. Šumi Josipina (1841)
154. Šušteršič Ivan (1863)
155. Tavčar Ivan (1851)
156. Terpinc Fidelis (1799)
157. Thaler Rafael (1873)
158. Thaler Rado (1905)
159. Toman Anton (1887)
160. Tönnies Adolf (1855)
161. Tönnies Emil (1857)
162. Tönnies Gustav (1814)
163. Tönnies Rudolf (1869)
164. Tönnies Viljem (1857)
165. Tosti Avgust (1882)
166. Treo Viljem (1845)
167. Triller Karel (1862)
168. Tschinkel Anton (?)
169. Tuma Boris (1909)
170. Tuma Branimir (1904)
171. Tuma Ostoj (1906)
172. Tykač Alojzij (1881)
173. Urbanc Feliks (1850)
174. Urbanič Josip (1883)
175. Valenčič Vlado (1903)
176. Verbič Tone (1902)
177. Vidmar Josip ( 1859)
178. Vidmar Milan ( 1885)
179. Vidmar Stane (1891)
180. Vodnik Alojzij (1868)
181. Volk Ivan (1882)
182. Vošnjak Franc mlajši (1865)
183. Vošnjak Herbert (1903)
184. Westen Avgust (1878)
185. Windischer Fran (1877)
186. Zabret Ivan ( 1868)
187. Zaloker Rudolf (1891)
188. Zeschko Albert ( 1847)
189. Zeschko Erik ( 1896)
190. Zeschko Valentin (1807)
191. Zorn Fran (1888)
192. Žabkar Avgust (1855)
193. Žitko Stanislav (1896)
194. Žnideršič Anton (1874)
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Priloga 4
Pritožba Gustava Egerja proti zaplembi njegovega premoženja, 3.11.1945:'
»Podpisani Eger Gustav se pritožujem proti odločbi z dne 11.9.1945 (...), ki mi je bila 
dostavljena dne 29.10. t.l., na Federalno zaplembeno komisijo v Ljubljani in utemeljujem 
svoje pritožbe sledeče:

Moj oče je bil nemškega pokolenja iz Češkega in seje leta 1851 kot trgovec preselil v 
Ljubljano, kjer seje poročil z Ljubljančanko Terezijo Modic - mojo materjo.

Rojen sem leta 1876 v Ljubljani in živim vse svoje življenje tukaj oziroma v 
Železnikih na Gorenjskem. Sedaj sem v 70. letu starosti in bi rad do konca svojega življenja 
ostal v tej deželi, ki je pravzaprav moja domovina. Po svojem očetu sem sicer čehoslovaški 
državljan, vendar sem se vedno smatral za starega Kranjca - domačina. Da nisem zaprosil za 
jugoslovansko državljanstvo, je bistveni razlog v tem, da se nisem nikoli pečal s politiko in da 
sem bil itak državljan Jugoslaviji prijateljske države. Tudi sedaj nisem zapustil slovenske 
dežele, ker želim s slovenskim narodom še naprej v miru živeti.

Od leta 1906 do decembra 1943 je bilo moje stalno bivališče v Železnikih. Živel sem 
samo za svoje gospodarstvo in se nisem vmešaval v kake politične borbe. Hitlerjev sistem 
sem od početka zavračal in se z njegovimi metodami nisem strinjal. Koje leta 1938 Hitler 
zasedel Sudetske dežele, sem bil kot čehoslovaški državljan pozvan, naj se udeležim 
tozadevnega glasovanja v Beljaku. Jaz pa nisem hotel iti, vsled česar sem dobil kasneje ukor 
od Nemškega konzula v Ljubljani. To lahko potrdi inž. Hofman Kurt, Sv. Križ nad Jesenicami 
in Ernest Schalgruber v Tržiču.

To je dokaz, da nisem bil nemški šovinist in hitlerjansko orijentiran. Član nemške 
nacijonalne-socijalistične stranke nisem bil in sem med okupacijo odklanjal vsako 
sodelovanje ž njo.

Ko so Nemci med okupacijo začeli preseljevati domače prebivalstvo iz Selške doline, 
sem jaz po možnosti vse storil, da bi to preprečil. Pisal sem svojemu nečaku v Gradec, kije 
bil reservni oficir, naj on v svojih vojaških krogih posreduje oziroma pojasni, kako napačno je 
to ravnanje s slovenskim prebivalstvom. Moj nečak se je res zavzel za stvar in so bila nato 
ukinjena splošna preseljevanja v naši dolini.

Oskrbnika Homicky-a na mojem posestvu, ki je bil od Nemcev imenovan za 
komisaričnega župana v Železnikih, sem opozoril, naj ne postopa krivično s Slovenci - 
domačini, temveč naj svoje posle objektivno vrši. Kasneje sem zvedel od nadučitelja v Selcih, 
da me je on dal na listo med izseljence, ker sem se preveč potegoval za slovensko 
prebivalstvo.

Julija 1941 so partizani ustrelili Homicky-a,1 2 vsled česar so Nemci v Železnikih 
aretirali 16 talcev.3 Pet žena teh talcev je prišlo k meni prosit, naj pomagam, da ne bodo 
ustreljeni. Odpeljal sem se v Školjo Loko h komisarju Hradecky-u in ga prosil za te ljudi, naj 
jih izpusti, da jaz prevzamem vse jamstvo zanje. Po kratkem priporu je bilo res vseh 16 talcev 
izpuščenih na svobodo in ena izmed žen se mi je prišla v imenu vseh zahvalit, da sem 
njihovim možem rešil življenje.4

1 ZAL, LJLI 468, serija 1, 1568/45.
2 Le-ta je 5. 8. 1941 odšel na Jelovico zasledovat partizane, ki so ga na Mošenjski planini oboroženega prijeli in 
ustrelili. Incident o katerem govori Eger seje torej zgodila avgusta, ne julija. Tako vsaj piše Ivan Križnar, 
Škofjeloško okrožje v narodnoosvobodilnem boju, Škofja Loka 2003, str. 67.
3 Križnar omenja 20 talcev. Op. cit.
4 Zgodovinopisju to Egerjevo plemenito dejanje, če je bilo seveda resnično, ni poznano: »Zaslugo, da so bili talci 
izpuščeni, sije lastil škofjeloški okrajni politični komisar dr. Franz Hradetzky, ki sta ga mati in žena usmrčenega 
prosili, naj talcev ne ustrelijo.« Op. cit.
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Začetkom leta 1942 je bil v Loki aretiran gostilničar in posestnik Guzelj5 (vulgo 
Balant) in odpeljan v Begunje, kjer so prav ta čas premnoge ustrelili kot talce. Na prošnjo 
njegove matere sem posredoval za njega pri Hradecky-u, kije na mojo intervencijo povzročil, 
da je bil Guzelj prepeljan iz Begunj v Dachau in tako ušel akutni smrtni nevarnosti. Po 8 
mesecih seje vrnil iz Dachaua domov.

Na svojem posestvu v Železnikih sem v zmanjšanem obsegu vzdrževal obrat med 
okupacijo do decembra 1943 predvsem zato, da sem zaposlil domače delavce in voznike in jih 
tako zaščitil pred vpoklicem k vojakom ali prisilnemu delu v druge kraje.

Rezani les sem v glavnem prodajal Ludviku Berniku, trgovcu na Suhi pri Škofji Loki, 
kije bil aktivist in pozneje partizan.

Tudi nemška oblast je večkrat zahtevala od mene dobave rezanega lesa. Ko je nekoč 
neka berlinska tvrdka na zahtevo gozdnega urada na Bledu naročila pri meni 300 m3 rezanega 
lesa, sem se zelo branil in obotavljal ter končno dobavil samo 150 m3. Pri neki drugi taki 
priliki, ko sem nemški oblasti odklanjal dobavo desk, mi je podpolkovnik Czuber v Škofji 
Loki očital, da sabotiram in naj pazim, daje tudi moja glava v nevarnosti.

Leta 1943 so zahtevali partizani od mene, naj preneham sekati in odvažati les iz 
gozdov, kar sem tudi storil in delno ustavil. - Na moji žagi v Selcih so partizani razstrelili 
turbinski regulator; jaz bi bil lahko postavil novega, pa ga nisem hotel, kar je bila očitna 
sabotaža od mene proti nemškemu okupatorju.

Moja tovarna za žico in žičnike v Ljubljani, Metelkova 15 ni obratovala od aprila 1941 
do srede avgusta 1944, torej skoraj 3 14 leta. Začetkom leta 1944 me je pozval nemški 
svetovalec dr. Jaklin, naj zopet začnem z delom, on mi bo preskrbel potrebne surovine. Jaz pa 
sem se branil in stvar zavlačeval, tako, da mi je referent inž. Chronich zagrozil, da me bo 
postavil pod nadzorstvo, ker sabotiram. Da sem se obotavljal in zavlačeval lahko potrdi moj 
uradnik Toman Frank in moj delavski mojster v tovarni Krže Blaž, katerega izjavo prilagam v 
pregibu.

Dobil sem 6 vagonov surovin in obratoval od srede avgusta 1944 do februarja 1945 in 
v tem času, t.j. 6 mesecev, izdelal 5 vagonov žičnikov, od katerih sem oddal 4 vagone tvrdki 
Schneider Verovšek v Ljubljani in 1 vagon konzorciju mizarjev v Ljubljani. V mirnem času bi 
v 6 mesecih pri 8-umem delu lahko dobavil 75 vagonov.

Vseh 39 let, od kar vodim svoje posestvo v Železnikih in tovarno v Ljubljani, ni moje 
delavstvo nikdar stavkalo. To je dovolj zgovoren dokaz, da sem jaz socijalno skrbel za 
delavce so bili zadovoljni v službi.

Dohodke iz obratov sem porabil v prvi vrsti za povzdigo gospodarstva, nabavo novih 
strojev, obnovo in modernizacijo žag. vzidal sem turbine, postavil nove hleve in kozolce. 
Gozdov nisem izčrpal, temveč množino lesa v gozdovih povečal. V moji tovarni v Ljubljani 
sem leta 1939 montiral novo večjo lokomobilo. Kar vse je bilo v gospodarsko korist 
slovenske domovine.

Iz navedenega se jasno vidi, da jaz nisem sovražen Nemec v smislu odloka z dne 21. 
11. 1944.6 Sem državljan prijateljske slovanske države in se med okupacijo nisem vedel 
sovražno do Slovencev, nasprotno sem po svojih močeh pomagal slovenskemu prebivalstvu 
in ga ščitil pred terorjem okupatorja, razumel njihovo osvobodilno gibanje in jih tudi v tem 
podpiral.

Predlagam torej, da se ta moja pritožba predloži na Federalno zaplembeno komisijo v 
Ljubljani, katero uljudno prosim, naj zaplembeno odločbo mojega premoženja razveljavi.«

5 Verjetno je šlo za Ivana Guzlja iz Škofje Loke, kije partizane zalagal s »papirjem in cigaretami«. Op. cit., str. 
169.

6 Šlo je za odlok AVNOJ-a o »prehodu sovražnikovega imetja v državno svojino, o državnem upravljanju imetja 
odsotnih oseb in o zasegi imetja, ki so ga okupatorske oblasti prisilno odtujile«. Milko Mikola, Zaplembe 
premoženja v celjskem okrožju v letih 1945-1948. V: Celjski zbornik 1990, Celje 1990, str. 168.
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»Ena priloga:
Izjava
Podpisani Krže Blaž, obratovodja v tovarni Globočnik v Ljubljani, Metelkova 15, potrjujem, 
daje bil lastnik tovarne Eger Gustav za časa vojne sabotiral in zavlačeval spraviti tovarno v 
pogon in proizvajati žičnike.
Z delavci je postopal zelo socijalno in so bili zadovoljni v njegovi tovarni.
Ljubljana, dne 3.11.1945«

Egerjeva pritožba ni uspela in izseliti seje moral v Gradec od koder seje čez nekaj let preselil 
v Švico, kjer je umrl enkrat v petdesetih letih, star več kot 80 let.7

7 Košmelj, 2007, str. 150.
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