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POVZETEK 

Strateški načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne predelovalne verige v občini Kočevje, je 
temeljni dokument za povečanje konkurenčnosti celotne gozdno-lesne verige na Kočevskem, ki ga je 
sprejel Občinski Svet Občine Kočevje, na svoji 9. redni seji. 

Dokument opredeljuje les kot strateško surovino Kočevske, ki je del  Kočevsko Ribniške subregije, ki 
zajema območje občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Loški Potok in ima še veliko 
neizkoriščenega potenciala s trajnostnim, okolju prijaznim razvojem in razvojem novih »zelenih« 
delovnih mest, ki bodo v Kočevsko Ribniški subregiji in v JV Sloveniji ter posledično Republiki Sloveniji 
pomagali k izhodu iz trenutne gospodarske in socialne krize.  

Dokument je popolnoma usklajen s pomembnejšimi strateškimi dokumenti, ki so bili/bodo sprejeti na 
Vladi RS, to so: Strategija razvoja Slovenije 2014-2020, Slovenska industrijska politika (SIP) 2014-2020, 
Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne predelovalne verige v Sloveniji 2013-2020, 
Koalicijska pogodba o delovanju v Vladi RS za mandat 2013-2015, Strategija razvoja slovenskega 
turizma 2012-2016, osnutek Regionalnega razvojnega programa JV Slovenije 2014-2020, Programa 
Pokolpje, Vizija in strategija občine Kočevje in Lokalni energetski koncept Občine Kočevje. Vsi ti 
dokumenti smiselno vključujejo les kot strateško surovino in gozdno-lesno verigo kot strateško 
pomembno razvojno gospodarsko panogo za Slovenijo v prihodnji EU finančni perspektivi 2014-2020. 

V tem dokumentu so na podlagi analize stanja določeni cilji, ukrepi, kazalniki, roki in zadolžene 
odgovorne inštitucije za izvedbo ukrepov, za doseganje načrtovanega gospodarjenja z gozdovi ter za 
oživitev in razvoj predelave lesa in energetske izrabe njegovih ostankov.  

Pomembno je, da se zaradi soodvisnosti med posameznimi členi izvajajo vsi predvideni ukrepi. Le tako 
bo dokument pripomogel k večji konkurenčnosti celotne gozdno-lesne verige, odpiranju novih 
delovnih mest (skupaj 210) ter doseganju višje dodane vrednosti v lesnopredelovalni panogi. Na osnovi 
navedenega predstavlja dokument socialno ekonomski program.  

Ključni ukrepi strateškega načrta so: 
-    vzpostavitev delovanja gozdno lesne verige na Kočevskem ter povečanje poslovne učinkovitosti        
nosilcev gozdno-lesne verige v Kočevsko Ribniški subregiji, 
-      krepitev raziskovalne - razvojne in izobraževalne dejavnosti ter infrastrukture, 
-  organizirana promocija lesa in lesnih izdelkov  ter spodbujanje in pomoč podjetjem in posameznikom 
pri trženju in promociji njihovih izdelkov,  
- nadgradnja (tržno in tehnološko perspektivnih) obstoječih produktov in storitev  ter skupne 
blagovne znamke, 
 -      iskanje sovlagateljev in strateških partnerjev.  
Ključni dejavniki za uspešno izvedbo strateškega načrta so:  
- sodelovanje vseh deležnikov v gozdno-lesni predelovalni verigi za usklajeno izvedbo ukrepov za 

doseganje načrtovanega gospodarjenja z gozdovi in boljšo ter učinkovitejšo izrabo lesa, 
- sistematična podpora regije domači gozdni in lesnopredelovalni industriji, 
- dosledno upravljanje s strateškim načrtom.  
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1 UVOD  
 

Z dokumentom, ki je pred Vami, smo skušali postaviti temelj naše skupne vizije gospodarskega razvoja, ki 
temelji na konceptu obnovljivih virov energije ter na dejavnostih, povezanih z gozdarstvom in lesno predelavo 
s poudarjenim tehnološkim razvojem in inovativnostjo na območju celotne Kočevsko Ribniške subregije, ki 
zajema območje občin Kočevje, Kostel, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Loški Potok (v nadaljnjem besedilu 
subregija). Namen dokumenta je v pregledni, strnjeni obliki prikazati preteklo in obstoječe stanje širše gozdno 
– lesne predelovalne verige, predvsem pa pokazati na izzive in cilje, ki jih želimo doseči v bližnji prihodnosti.  

Namen strategije je omogočiti nov razvojni zagon in dati prihajajočim generacijam priložnost, da s skupnimi 
močmi gozdno in lesno predelovalno dejavnost zopet revitaliziramo in razvijamo ter na ta način omogočimo 
prebivalcem subregije socialno blaginjo, zato predstavlja dokument socialno ekonomski program. 

Sprejeta je bila odločitev , da se strategija izvede fazno. Podatki o gozdovih vseh občin subregije so del 
Gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarskega območja Kočevje 2011 – 2020 
(http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/GGO/Kocevje/06_KOCEVJE_2011-2020.pdf). Za gozdove 
v lasti lokalne skupnosti v Občini Kočevje je bila v letu 2013 izdelana podrobnejša analiza; podatki le te so del dokumenta 
pred nami. 

Kočevska leži na JV delu Slovenije. Natančne meje območja, za katerega so značilne velika naravna pestrost, 
odmaknjenost in redka poseljenost, je težko določiti. Prav tako Kočevske ne moremo umestiti v nobeno od 
znanih slovenskih pokrajin, lahko pa jo obravnavamo kot nekakšno subregijo, ki zaradi svoje dragocene 
naravne dediščine predstavlja vrednoto širšega, evropskega pomena. Z gotovostjo pa lahko rečemo, da je srce 
Kočevske občina Kočevje, ki je hkrati tudi največja občina v Republiki Sloveniji. Občini Kočevje se s svojo celotno 
površino pridružujeta tudi občini Kostel in Osilnica ter delno tudi občine Ribnica, Loški potok, Sodražica in 
Črnomelj. Mnenja o mejah Kočevske so tako deljena, še posebej zato, ker pretežni del Kočevske po svoji 
površini sovpada tudi z območjem Natura 2000 Kočevsko, ki s površino 106.809 ha, predstavlja največje 
območje Nature 2000 v Sloveniji. 

Občina Kočevje je največja občina in iz gledišča upravljanja z gozdovi v RS v celoti spada v območno enoto 
Kočevje. Gozdnogospodarsko območje Kočevje obsega območje od Turjaka na severu do Kolpe na jugu. Na 
zahodu sega do Bloške planote, na vzhodu pa je omejeno z masivom Roga.  

Območje se uvršča med najbolj gozdnata območja v Sloveniji. Gozdnatost znaša 78 % celotne površine. 
Prevladujejo državni gozdovi. Značilni so dinarski jelovo-bukovi in bukovi gozdovi, ki skupaj pokrivajo kar 65 % 
gozdne površine.  

Gozd je tudi v občini Kočevje tako najpomembnejši krajinski element, saj pokriva 83% celotne površine (46.600 
ha). V gozdovih v 100 % lastništvu občine Kočevje  prevladujejo bukovi gozdovi (60%), med njimi je največ 
hrastovo – bukovih gozdov. Na drugem mestu so zasmrečeni  gozdovi (16%), sledijo pionirski (11%) in varovalni 
gozdovi (5%).1 

Gozdarstvo in lesna predelava sta bili v preteklosti pomembni gospodarski panogi v občini Kočevje, ki sta 
zaposlovala veliko ljudi na v mestu in na podeželju.  

S splošnim propadanjem lesne industrije v Sloveniji, pa je slovenski nepredelan les (hlodovina) našel kupce 
preko državnih meja. Z izvozom nepredelanega lesa na tuje trge izvažamo tudi veliko delovnih mest, ki bi ostala 
na Kočevskem ob urejenih razmerah znotraj gozdno-lesne predelovalne verige. 

                                                           
1 Vir: prof. dr Andrej Bončina, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Analiza 
gospodarjenja gozdov v lasti občine Kočevje, Ljubljana, 2013, 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/GGO/Kocevje/06_KOCEVJE_2011-2020.pdf
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V občini Kočevje  sta se ohranila le dva večja podjetja (Snežnik d.d. in Gozdarstvo Grča d.d.) za predelavo lesa 
v izdelke (polizdelke), manjših lesno predelovalnih obratov pa je še več (Amles d.o.o. ipd..), ki nudijo skupaj 
zaposlitev preko štiristo ljudem.  

Gozdarstvo in lesno predelovalna industrija lahko v prihodnje V občini Kočevje in širše predstavljata pomembno 
gospodarsko dejavnost, z zadostnimi količinami kvalitetnega lesa, ki bo trajno dostopen in bo nudil dodatne zaposlitvene 
možnosti, kjer je stopnja brezposelnosti visoko nad slovenskim povprečjem.  

Potrebno je povečati in optimizirati predelovalne kapacitete v izdelke in polizdelke z višjo dodano vrednostjo 
(leseni masivni bivalni prostori in objekti, izboljšati snovne in energetske poti, povečati porabo lesa/prebivalca, 
itd.) na osnovi temeljnih in aplikativnih raziskav in razvoja. Primeri dobre prakse v razvitejših državah Zahodne 
Evrope kažejo, da se v ustrezno urejeni verigi vrednost kubičnega metra (m3) lesa od gozda do prodanega 
končnega lesnega izdelka ali stavbe na trgu poveča tudi za 100-krat oz. tudi več, če je les uporabljen za izdelke 
visoke tehnologije. V dobro urejenih gozdno-lesnih sektorjih gospodarsko razvitejših držav vsakih 100 m3 
predelanega lesa predstavlja eno novo delovno mesto.2 

S ponovno oživitvijo povezane gozdno-lesne predelovalne verige v občini Kočevje in širše in uporabe lokalno 
pridelanih izdelkov, bi pomembno izboljšali tudi kvaliteto bivanja širokemu krogu uporabnikov in povečali 
samooskrbnost regije. 

Vlada RS je na svoji 20. redni seji, dne 27. 6. 2012, sprejela krovni operativni dokument Akcijski načrt za 
povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, s promocijskim sloganom »Les je lep«, 
ki les postavlja med perspektivne gospodarske panoge v prihodnjem finančnem obdobju 2014-2020. 

Živimo v času vedno večje okoljske ozaveščenosti, ko ljudje v razvitem svetu vedno večjo pozornost posvečajo 
načelom t.i. »trajnostnega« razvoja, v okviru katerega ima les kot gradbeni material prav posebno - 
privilegirano mesto. 

Finančna kriza, ki je še danes močno prisotna je spodbudila mnogo Slovencev, da so se začeli zavedati svojih 
naravnih, ustvarjenih in gospodarskih prednosti. Začeli so se povezovati in sodelovati med seboj, saj so končno 
dojeli, da v ekonomskem smislu konkuriramo globalnemu trgu, ne pa podjetju iz sosednje vasi, občine ali 
države.  

Finančna kriza je povzročila propad velikih gradbenih podjetij, ki so z tehnologijo mokre gradnje in poceni 
delovno silo monopolno obvladovala slovenski gradbeni trg in onemogočala, da bi les dobil v gradbeništvu 
vidnejše mesto, kot ga ima že lep čas na primer v Ameriki,  Kanadi, Skandinaviji ali bližje nam v Avstriji. Tako so 
slovenski proizvajalci montažnih lesenih objektov, ki so se za razliko od pohištvene industrije dokaj hitro 
prestrukturirali in ostali v stiku z močno tujo konkurenco, dobili priložnost, da tudi na domačem trgu s 
kakovostnimi primeri ovržejo vse zastarele predsodke o leseni gradnji. V porastu je gradnja lesenih montažnih 
hiš, vrtcev in šol, kar je bilo pred 15. leti še povsem nepredstavljivo. 

Namen dokumenta, je združitev obstoječih trenutno nepovezanih nosilcev gozdno-lesne verige v občini 
Kočevje in celotni subregiji ter spodbuditev novih, inovativnih in izobraženih posameznikov, ki bodo znali 
združiti moči in znanje ter našemu naravnemu bogastvu-lesu dati priložnost, da nam pomaga izboljšati naše 
poslovno in bivalno okolje. 

 

 

 

 

                                                           
2 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, MKO in MGRT 2012 
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1.1 Povzetek Izvedbenega dela PROJEKTA 

1.1.1. Vzpostavitev delovanja gozdno lesne verige na območju Kočevsko Ribniške 
subregije 

 

1.1.1.1. Predlagana lokacija centra: 
1.faza 

Industrijska cona Lik2, občina Kočevje, 

skupaj 20 ha industrijskih proizvodnih površin, prisotnost že posameznih lesno predelovalnih podjetij, 
industrijski železniški tir, bližina hrvaških transportnih poti, itd., 

2.faza 

Industrijska cona Ribnica, Industrijska cona Sodražica, Industrijska cona Loški potok, Podjetniški inkubator 
Kostel, primerna lokacija v Osilnici 

1.1.1.2. Predlagane faze – programi / produkti 
 

 Vzpostavitev delovanja podjetja (Kočevski les d.o.o. ), ki bo upravljalo z gozdovi v lasti Občine Kočevje. 
Sodelovalo bo v skladu z dogovorom med občinami v subregiji pri vzpostavitvi in koordinaciji aktivnosti 
v gozdno lesni verigi  na celotnem območju Kočevsko Ribniške subregije. Koordiniralo bo aktivnosti za 
lažje sodelovanje na zahtevnih razpisih (SLO in EU) za pridobitev dodatnih razvojnih / finančnih pomoči 
za razvoj podjetij. Cilj: medsebojno povezovanje in iskanje strateških partnerjev.          

 Komunalna ureditev prostora, izgradnja kompleksa sušilnic za les skupaj z ustreznimi manipulativnimi 
površinami ter skladiščem sušenega lesa in skladiščem nesušenega lesa. 

 Vzpostavitev skupnega razstavnega prostora v subregiji, kjer bi kupec/ interesent dobil vse potrebne 
informacije o vseh lesnopredelovalnih podjetjih v subregiji in regiji na enem mestu (npr. »nakupovalno 
središče za les«),  

 Z multimedijskim izobraževalnim centrom za področje uporabe in predelave lesa (npr. gradnje z 
lesom, izobraževanje kupcev, proizvajalcev, tržnikov, itd.), 

 Razstavni prostor bi služil kot »vhodna vrata« subregije za področje predelave in uporabe lesa (v fizični 
obliki), 

 Razstavni prostor bi zagotavljal tudi »virtualna vrata« preko interneta za lažje osveščanje in 
obveščanje končnih uporabnikov o ponudbi lesenih izdelkov oz. storitev v subregiji (ločeno za kupce in 
uporabnike),  

 Pomoč podjetjem pri trženju in skupnem nastopu na tujih trgih, iskanje novih tržnih poti,  

 Vzpostavitev skupnega razvoja za podjetja, ki nimajo lastnih razvojnih oddelkov, za razvoj novih 
izdelkov/storitev, povezovanje z izobraževalnimi inštitucijami in Univerzami za hitrejši prenos 
akademskega znanja v gospodarstvo regije.  

 Oddajanje industrijskega prostora v najem nosilcem lesne predelave iz regije po tržno sprejemljivi 
ceni (možnost kasnejšega odkupa zemljišča). Cilj je v območju pospeševati lesno predelavo oz. njej 
povezanih dejavnosti (les-kovina-steklo, energija, itd.).   

 Vzpostavitev regijskega biomasnega logističnega centra za spodbujanje rabe lokalno dosegljivih 
energentov (drvi, lesnih sekancev, peletov, briketov), preverjene kakovosti in cene. Biomasni center bi 
nudil tudi storitve prevoza energenta do končnega kupca. Cilj je porabiti čim več manj kakovostnega 
lesa (leseni sečni ostanki, zeleni sekanci, skorja, ostanki pri primarni predelavi) v energetske namene, 
in predelati čim več kvalitetnega lesa v  izdelke z višjo dodano vrednostjo,   

 Dvig stopnje lokalne energetske samooskrbe Kočevsko Ribniške subregije ter zmanjšati energetsko 
odvisnost. Kočevski les d.o.o. skupaj s partnerji v okviru gozdno lesne verige zagotavlja zadostne 
količine lesne biomase (manj kakovostni sortimenti) za potrebe po toplotni energiji (npr. ogrevanje 
prostorov, sušenje lesa) in izrablja lesne ostanke / odpadke, ki nastajajo pri proizvodnji lesa z višjo 
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dodano vrednostjo. Skupaj s Komunalo Kočevje d.o.o., Komunalo Ribnica d.o.o. in ostalimi deležniki 
zagotavlja zadostne količine lesne biomase za potrebe po toplotni energiji že delujočih sistemov 
daljinskega ogrevanja v subregiji in na novo vzpostavljenih toplotnih omrežij v skladu s Lokalnim 
energetskim konceptom posameznih občin subregije. Načrtuje se postavitev toplotnih postaj na lesne 
ostanke, skorjo in zelene sekance ter daljinski razvodi toplote po območjih, ki bo za uporabnika 
cenovno sprejemljiv. V nadaljevanju se načrtuje še postavitev naprave za soproizvodnjo toplotne in 
električne energije ter proizvodnjo lesnih plinov  iz lesnih ostankov in odpadkov, ki bo delno zadostila 
potrebam po električni in toplotni energiji v območju. V naslednjih fazah bodo produkti poligeneracije 
s sinteznim plinom kot osnovo za goriva in produkte zelene kemije (metan, vodik, diesel,…)  delno 
nadomestile potrebe po fosilnih surovinah kemijski tehnologiji in s tem omogočile konkurenčno 
prednost predvsem lokalnemu gospodarstvu, kakor tudi v transportnem sektorju.     

 Podjetje Kočevski les d.o.o. se poveže z lastniki gozdov, podjetniki in podjetji v združenje (npr. zadrugo) 
ter skupaj nudijo storitve razžagovanja in sušenja lesa,  izdelave ter prevozov energentov končnemu 
kupcu. S povezovanjem se ustvari sodelovanje in zagotavljanje boljše odkupne cene. Z uporabo 
pametnih tehnologij (razvoj aplikacij) se ustvari lažja komunikacija med ponudniki in kupci za hiter 
odziv na ponudbo-povpraševanje po biomasnih energentih. 

 Podjetje Kočevski les d.o.o. se poveže z novoustanovljenim socialnim podjetjem, ki bo delovalo po 
načelih socialnega podjetništva in trajnostnih načel permakulture. Glavne naloge podjetja so 
izkoriščanje lokalnih, naravnih bogastev, ustvarjanju delovnih mest za ranljive skupine in posledično 
zmanjšanje brezposelnosti, ki je hudo prizadela Kočevsko, nekoliko manj Ribniško območje ter povečati 
kupno moč prebivalstva in spodbuditi povišan dohodek občinam skozi poravnane davke. Ponekod v 
gozdovih, zaradi neustrezne vzpostavitve gozdnega reda, dobesedno na tleh ležijo gozdni »odpadki«, 
ki slabo vplivajo na gozdni ekosistem. Potrebno je namreč vedeti, da je skladno z zakonodajo potrebno 
v gozdu puščati min 5% odmrle lesne mase. Glede na pridobljen standard je to obvezujoče določilo. Pri 
izkoriščanju biomase v gozdu je pomembno tudi to, da v gozdu ostaja vejevje s premerom manjše od 
5 cm. Podjetje bo tako ustrezno očistilo gozd odpadnega materiala, poskrbelo za nego gozda, ohranitev 
kvalitetnejšega in  trajnejšega ekosistema ter s tem tudi zagotovilo uspešno poslovanje. Pomembno je 
tudi, da s pobiranjem sečnih ostankov, ne bomo ustvarili dodatne konkurence na področju gozdne 
sečnje in nege gozda. 

1.1.2. Dopolnitev obstoječih srednješolskih učnih programov s področja lesarstva v odprtem kurikulumu za 
področja gradnje z lesom, design lesa, napredno uporabo obnovljivih virov energije. Ob hkratnem razvoju 
predelovalne industrije lesa bo povečan interes tudi za uvajanje višješolskih programov s področja lesarstva ( 
predelava lesa, design lesnih izdelkov).  Oblikovanje delnega študijskega programa » Design lesa« v sodelovanju 
z visokošolskim središčem v Novem mestu. 

1.1.3. Vzpostavitev podjetniškega izobraževalnega centra oz. Podpornega centra za razvoj novih izdelkov iz 
lesa (dalje PCLES)  v okviru Srednje šole Kočevje in Rokodelskega centra v Ribnici, specializiranih za področje 
lesarstva, in drugih izobraževalnih inštitucij kot npr. Gimnazija, Ljudska univerza v Kočevju in Ribnici, Miklova 
hiša ipd…, ki bi bil namenjen direktnemu povezovanju izobraževanja z delodajalci na področju usposabljanja in 
sodelovanja pri razvoju izdelkov. 

PCLES bo ponujal svoje storitve mladim podjetnikom na začetku poslovne poti, uveljavljenim podjetnikom za 
nove izdelke, komercialistom, ki iščejo nove izdelke za svoj trg ter oblikovalskim institucijam ali posameznikom, 
ki potrebujejo prototipne storitve za razvoj svojih idej. PCLES bo zagotavljal pomoč na področju Oblikovanja 
izdelkov iz lesa, Razvoja prototipa izdelkov iz lesa, ničto serijo s pripadajočo tehnološko dokumentaciji in/ali 
tržne priprave izdelka za plasiranje na trgu ter podporo v iskanju prostih proizvodnih kapacitet. Podpora bo 
potekala po vavčerskem sistemu. 
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Shematski prikaz veznih členov gozdno lesne verige  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Kazalniki uspeha 

 Naziv kazalnika 
STANJE 

(31.12.2013) 
CILJ (do leta 

2020) 

1  Delovna mesta v 
vrednostni verigi lesa 
na Kočevskem 

4103 6004 

2 Količina predelanega 
lesa na Kočevskem (v 
m3/leto) 

80.000,00 126.000,00 

3 Dodana vrednost na 
zaposlenega v panogi v 
EUR* 

27.439,00 35.000,00 

4 Delujoča podjetja 55 75 

5 Število raziskovalcev - 
skupaj v panogi 
raziskave in razvoj v 
občini Kočevje** 

10 20 

*Vir: SURS 2013 (panoga A - gozdarstvo ter panoga C 16 in 31), ** Vir: SICRIS 2015  

                                                           
3 Številka vsebuje št. zaposlenih v registriranih podjetjih za gozdarsko in lesno predelovalno dejavnost in ne vsebuje zaposlenih v izobraževalnih 

inštitucijah ter ostalih dejavnostih (kjer imamo sedaj registrirane raziskovalce).Določena je upoštevaje propad podjetja NOLIK konec leta 2014 in 
posledično ne upošteva več zaposlitev v okviru tega podjetja v skupni številki.  
4 Številka vsebuje povečanje števila zaposlenih v gozdarski in lesno predelovalni dejavnosti. 

Lastniki gozdov in Združenje 
lastnikov gozdov (agrarne skup.) 

Kmetijsko 
gozdarske 

obrtne zbornice 
/ zadruge 

Nosilci gozdarske dejavnosti  

Zavod za gozdove Slovenije 

Nosilci lesne predelave  

Institucije znanja v 
subregiji: 

- Gimnazija in Srednja šola 
Kočevje, 

- Rokodelski center Ribnica, 
- Ljudska univerza v Kočevju 

+ novi  
 

 

Razvojni center Kočevje 
Ribnica d.o.o. 

 

Socialno podjetje 

Regionalna razvojna 
agencija za JV 

Slovenijo: 

- Mrežni podjetniški 
inkubator JV 

Slovenije 

 

Gospodarska 
zbornica Slovenije 

Nosilci ostalih dejavnosti, ki so 
povezane z gozdarsko in lesno 

predelovalno dejavnostjo  
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2 IZHODIŠČA DOKUMENTA   

»Ni nenavadno, da je gozd sinonim za Kočevsko, saj pokriva skoraj 80% njenih površin.« »Za nas je gozd  
sestavni del življenja. Predstavlja našo zgodovino. Gozd je bil razlog za kolonizacijo in življenje Nemcev na tem 
območju in razvila se je prav posebna oblika sobivanja, ki je za vedno zaznamovala Kočevsko. Tu se je prav 
zaradi gozda pisala slovenska nacionalna zgodovina v času vojne vihre II. svetovne vojne. Gozd je nudil zavetje 
za nastanek varovanega območja, hkrati pa so se tu sprejemale prve obrambne sposobnosti za nastanek 
samostojne in neodvisne Republike Slovenije. 

Vendar je nujno razumeti tudi kot naše bogastvo v polnem pomenu besede. Omogočal je in tudi danes 
predstavlja osnovo za razvoj gospodarstva, česar se zavedamo vsi. Z gozdom gospodarimo sonaravno in želimo 
to dediščino zapustiti tudi svojim rodovom.«5 

Gozd je v občini Kočevje najpomembnejši krajinski element, saj pokriva 83% celotne površine (46.600 ha). V 
gozdovih v 100 % lastništvu občine prevladujejo bukovi gozdovi (60%), med njimi je največ hrastovo – bukovih 
gozdov. Na drugem mestu so zasmrečeni  gozdovi (16%), sledijo pionirski (11%) in varovalni gozdovi (5%). 

Gozdarstvo in lesna predelava sta bili v preteklosti pomembni gospodarski panogi na Kočevskem, ki sta 
zaposlovala veliko ljudi na v mestu in na podeželju.  

Občina Kočevje sodi po velikosti med največje slovenske občine po površini 2,74 % celotne površine in številu 
prebivalstva sodi med srednje velike slovenske občine 0,78 % slovenske populacije. Leži v južnem  delu 
Slovenije in na južnem delu občine meji v dolžini 10 km na Hrvaško. Prometno je še vedno težko dostopna in 
slabo povezana s središčem države. 

Tabela: Osnovni podatki občina Kočevje – Slovenija   

  
Št. 

prebivalcev 
1.7.2014 

Površina 
km2 

1.1.2015 

Gostota 
prebivalstva 

(št. 
preb/km2) 

Povprečna 
starost 

prebivalstva  
1.7.2014 

Indeks 
staranja 

prebivalstva 
1.7.2014  

Št. 
naselij 

1.1.2015 

Št. 
hišnih 
številk 

1.1.2015 

Slovenija 2.061.623 20.273,0 102 42,1 118,1 6.032 540.702 

občina 
Kočevje 

16.082     555,4 29 43,2 122,8       86     3.838 

Vir: SURS, SI-Stat podatkovni portal, Teritorialne enote in hišne številke po občinah, Slovenija, letno 

Podobno kot v nekaterih drugih slovenskih občinah in regijah je tudi v občini Kočevje na področju razvoja 
podjetništva ena izmed ovir nezadostno razvito podjetniško podporno okolje. V prvi vrsti gre za pomanjkanje 
finančnih mehanizmov za podporo ustanavljanju podjetij in njihovemu financiranju v vseh fazah razvoja. 

Občina je v zadnjih letih sicer poskrbela za vzpostavitev infrastrukturnih pogojev in nekaterih vsebinskih 
podpornih storitev v okviru Podjetniškega inkubatorja Kočevje (PiK) kot subjekt inovativnega okolja; v občini 
deluje tudi Razvojni center Kočevje Ribnica oz. VEM točka, Območna obrtno podjetniška zbornica Kočevje, 
Gospodarska zbornica Slovenije – zbornica osrednjeslovenske regije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 
Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana - izpostava Kočevje. V naslednjih letih je potrebno nadaljevati z obstoječimi 
podpornimi storitvami in jih nadgraditi, predvsem finančne in vsebinske podporne storitve za podjetja, kar se 
lahko doseže le z ustreznim povezovanjem med vsemi deležniki s področja razvoja podjetništva, tako regijskimi 
kot zunanjimi. Te vsebine se že oz. se bodo dopolnjevale z nacionalnimi instrumenti in ukrepi na področju 
spodbujanja podjetništva in ustvarjanja ustreznega poslovnega okolja. 

                                                           
5 Vir: Bojan Kocjan, Mrko Perušek, Miran Bartol, Tomaž Hartman, Tomaž Devjak, Vesna Jerbič Perko, Branko Južnič, 
Pokrajinski muzej Kočevje, Živeti z gozdom, Kočevje 2010, 
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Vlaganja v raziskave in razvoj so na Kočevskem še vedno sorazmerno nizka, ravno tako pa je nizko tudi število 
zaposlenih v tej dejavnosti - od vseh zaposlenih na tem področju v Sloveniji (21.548), je v Kočevski občini 
zaposlenih samo 0,05 % (10). Med registriranimi pravnimi osebami s pretežno raziskovalno dejavnostjo sta dva 
samostojna podjetnika. Vsi se zavedajo pomembnosti raziskav in razvoja pri gospodarskem razvoju, vendar si 
takšnega razvoja brez dodatnih spodbud ne morejo privoščiti. 

 

2.1  TRENUTNO STANJE, OKOLJE 

2.1.1 Osnovni podatki o registriranih pravnih osebah (gospodarskih družbah, samostojnih podjetnikih, 
ipd.) v občini Kočevje  

Po podatkih Ajpes, je registriranih _55_ poslovnih subjektov (na dan 31.12.2013), ki imajo registrirano 
obdelavo in predelavo lesa na Kočevskem. Po pregledu javno dostopnih podatkov (AJPES) in preliminarnem 
pregledu v subregiji aktivno deluje še preko _45_ podjetij ali samostojnih podjetnikov, kjer glavni vir zaslužka 
predstavlja gozdarstvo ali kasnejša predelava lesa, celuloze, papirništvo. Skupno je na Kočevskem za področje 
gozdarstva in predelave lesa preko 400 zaposlenih (V letu 2014 je šla v stečaj družba NOLIK d.d., ki je 
zaposlovala 169 delavcev)  

 

 
 
 
 
 
 

  Podatki     

DEJAVNOST_SKD 
Vsota prihodkov_EUR 
(leto 2013) število podjetij 

število 
zaposlenih 

(02.100) Gojenje gozdov in druge gozdarske dej. 0 0 0 

(02.200) Sečnja 13.809.468 11 148 

(02.400) Storitve za gozdarstvo 351.472 7 5 

(16.100) Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa 10.640.428 6 140 

(16.210) Proizv. furnirja in plošč na osnovi lesa 0 1 0 

(16.230) Stavbno mizarstvo in tesarstvo 153.321 1 2 

(16.240) Proizvodnja lesene embalaže 0 1 0 

(16.290) Proizv.dr. izdel. iz lesa, plute, slame 1.734.719 9 72 

(17.120) Proizvodnja papirja in kartona 0 0 0 

(17.210) Proizv.valovit.papirja in kart., embalaže 0 0 0 

(31.010) Pro.pohiš. za poslov. in prodaj. prostore 3.209.863 7 21 

(31.020) Proizvodnja kuhinjskega pohištva 1.115.945 4 16 

(31.090) Proizvodnja drugega pohištva 5.074.518 8 175 

Skupna vsota 36.089.734 55 579 
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3 VREDNOSTNA VERIGA GOZD-LES - od gozda do končnega lesenega izdelka6  

 

Osnovni cilj oblikovanja predlogov za oživitev gozdno-lesne predelovalne verige na Kočevskem je doseči 
optimalno dodano vrednost v vsakem členu verige, vključno s kemično industrijo ter uporabo lesne biomase v 
energetske namene in namene novih tehnologij. 

 

VIZIJA: 
Gozdno lesno verigo na Kočevskem povezuje trajnostno, večnamensko in sonaravno gospodarjenje 
z gozdovi, predelavo lesa, oblikovanje, proizvodnjo in prodajo lesnih izdelkov in komponent iz lesa 
ter, kot element, ki se pojavlja skozi celoten proces, izrabo lesnih ostankov in odpadkov za 
soproizvodnjo toplotne in električne energije in produktov zelene kemije ter nudi nove zaposlitvene 
možnosti na Kočevskem.   

 
Shema poenostavljeno prikazuje potek vrednostne verige od gozda do končnega izdelka ter lesne biomase. Pri 
tem je potrebno poudariti, da se posamezne faze znotraj verige medsebojno prepletajo in vplivajo druga na 
drugo: 

 
 

 

Na Kočevskem delujejo še vsi člene te verige, vendar pa posamezni ne delujejo več optimalno. Zato so možnosti 
za izboljšanje v vsakem členu verige, predvsem pa v neizkoriščenih priložnostih pri povezovanju znotraj 
posameznih členov in predvsem med členi verige. V zadnjih letih so bili sprejeti določeni ukrepi, tako na 
vladnem kot na gospodarskem nivoju, ki so pozitivno vplivali na rabo lesa, vendar pa so bili pripravljeni 
parcialno in niso upoštevali celotne verige gozd-les. 

 

 

 

                                                           
6 Akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020, v pripravi Ministrstva za 
kmetijstvo in okolje in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo; sprejet na Vladi RS, dne 26.6.2012 
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Kočevsko večkrat poimenujemo tudi kot deželo gozdov. 78 % gozdnatost v prostorskem okviru območne enote Kočevje 
(ZGS) ali 83 % gozdnatost, če prostorski okvir predstavlja občina Kočevje (gozdovi v Sloveniji poraščajo 58,4 % celotne 
površine) sta dejstvo in razloga , ki dodatno podkrepita misel, da slovenska lesnopredelovalna industrija edina 
slovenska gospodarska panoga z domačim bogatim in kakovostnim surovinskim zaledjem iz obnovljivega naravnega 
vira, ki bo trajno prisoten za potrebe gospodarstva.  

 

Z ustreznim gospodarjenjem z gozdom,  s posekom in nego gozdov  vezano na dosledno  izvajanje načrtov za 
gospodarjenje z njimi, bomo trajno proizvajali več kvalitetnih gozdnih proizvodov različnih drevesnih vrst, ki 
bodo na trgu dosegale višje cene. Več poseka in predelave lesa pomeni tudi več delovnih mest.  

Les smreke je poznan kot konstrukcijsko najbolj kvaliteten les, vendar mu ne znamo dvigniti dodano vrednost 
niti na nivo polizdelka, kaj šele končnega produkta. Na spodnji sliki je prikazano naraščanje dodane vrednosti 
lesenih proizvodov.  

 

 
 
 
Razvite države prepoznajo svoje strateške prednosti in jih z ustreznimi makroekonomskimi ukrepi tudi 
izkoristijo. V Sloveniji še vedno favoriziramo ogrevanje celih mest in vasi v osrčju gozdov z zemeljskim plinom 
ali kurilnim oljem, ki ga uvažamo iz več 1.000 km oddaljenih krajev. Domačo hlodovino še vedno izvažamo v 
sosednje države in z njo tudi delovna mesta. Slaba gospodarska situacija in padanje gospodarske rasti, je tudi 
posledica neizdelane gospodarske strategije in neizkoriščenih naravnih danosti.  

Lesni ostanki, ki nastanejo pri primarni predelavi lesa na žagarskih obratih, so surovina za proizvodnjo lesnih 
ploščnih in drugih kompozitov, celuloze, papirja in materialov, ki se z razvojem tehnologije vse bolj uveljavljajo 
v gradbeništvu, kemični in farmacevtski industriji, elektroniki, medicini ter prehranski industriji. Le les in lesni 
ostanki, ki jih ni mogoče uporabiti v druge namene, naj bi bili uporabljeni kot energent. 
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4 VREDNOSTNA VERIGA LESA V OBČINI KOČEVJE – PO DELIH VERIGE 

 
Predmet in namen analize 
 

Predmet analize so gozdovi, ki so v lasti in solastnini občine Kočevje. 

Namen analize je: 

 analizirati posestno stanje gozdnih zemljišč občine Kočevje; 

 analizirati stanje gozdov in dosedanje gospodarjenje z gozdovi občine Kočevje; 

 izpostaviti aktualen probleme, nevarnosti in priložnosti za gospodarjenje z gozdovi na podlagi 
interesov in zahtev občine Kočevje analizirati možne organizacijske oblike gospodarjenja z gozdovi 
občine Kočevje. 

  

4.1 Gozdarstvo7 

4.1.1 Stanje gozdov 
 
4.1.1.1. Površina gozdov v lasti Občine Kočevje 
 
Osnova za pripravo podatkov o stanju gozdov je bila podatkovna baza parcel, ki so v celotni ali le delni lasti 
občine Kočevje (podatki Geodetske uprave konec leta 2012) in je na njih kot dejanska raba opredeljena v celoti 
ali le delno gozdna raba. Ker je podatek o dejanski rabi - gozdni rob, ki se vodi v okviru MKO-ja delno neusklajen 
z gozdnim robom, ki se vodi v bazi podatkov ZGS (gozdni rob, ki je podlaga za izdelavo gozdnogospodarskih 
načrtov), smo grafično podatkovno bazo parcel presekali z gozdnim robom, ki ga vzdržuje Zavod za gozdove. 
Tako smo oblikovali bazo parcel, ki so v celoti ali le v delu z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti opredeljene 
kot gozd. Enotno pripravljeno bazo podatkov smo glede na lastniški delež razdelili v dve podatkovni bazi in 
sicer v podatkovno bazo gozdnih parcel št. 1 - parcele, ki so v 100 % lastništvu občine, in podatkovno bazo 
parcel št. 2 - parcele, ki so v delni lasti občine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Po podatkih Geodetske uprave s stanjem december 2012 občina razpolaga z 2.613,96 ha gozdnih zemljišč 
(Preglednica 1), Na teh zemljiščih je občina 100 % lastnik. Gozdnih zemljišč, kjer ima občina solastniški delež, 
je 1.659,63 ha. Povprečen solastniški delež občine znaša 52,7 %. To predstavlja 874,25 ha gozdov. 

 
 

                                                           
7 Vir: prof. dr Andrej Bončina, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, Analiza 
gospodarjenja gozdov v lasti občine Kočevje, Ljubljana, 2013 

 



14 
 
 

Po gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih enot je na parcelah, ki so v 100 % občinski lasti in na 
solastniških parcelah, skupaj 4.273 ha gozda. Od tega jih je z osnutkom občinskega prostorskega načrta za 
občino Kočevje kot planska raba gozd opredeljenih 3.847 ha. Razlika je torej 426 ha, gozdov. Večinoma je na 
teh površinah kot planska raba določena kmetijska, nekaj pa tudi kot planska raba poselitveno območje 
(območja nekdanjih opuščenih kočevarskih vasi). Največ tovrstnih površin je na Kočevskem polju, v okolici 
Poloma in Seča ter na območju Svetlega potoka in Škrilja. 

 
4.1.1.2 Razporejenost parcel v prostoru 
 
Parcele v lasti občine Kočevje so razpršene po celotnem območju občine Kočevje. Povprečna velikost parcele 
1 je 1,63 ha, parcele 2 pa3,07 ha. Iz prostorskega prikaza (Slika 1) je razvidno, da obstaja kar nekaj predelov, 
kjer večje število parcel na enem mestu oblikuje nekoliko večje zaokrožene komplekse občinskih gozdov, kar 
je za gospodarjenje z gozdovi ugodno. Večji kompleksi gozdov v 100 % lastništvu občine so v okolici Seča, 
Poloma, Svetlega Potoka, Koprivnika, Nemške Loke, Rogatega hriba, Škrilja in Borovca. Kompleksi gozdov, kjer 
ima občina solastniški delež, pa so v okolici Smuke, Starega Brega, Dola, Štalcerjev in Koč. 

 
 
 

- rumena barva so gozdovi, kjer je občina 100 % lastnik, 
- roza barva so gozdovi, kjer je občina solastnik, 
- zelena barva so ostali gozdovi 

 
4.1.2 Gozdni tipi, kategorije gozdov in  gozdni sestoji 
 
4.1.2.1 Glavni tipi gozdov in ocena produktivnosti 
 
Gozdove glede na rastiščne razmere in delno tudi aktualno drevesno sestavo delimo v gozdne tipe. V gozdovih 
v 100 % lastništvu občine prevladujejo bukovi gozdovi (60 %), sledijo zasmrečeni gozdovi (16 %), pionirski, 
jelovo bukovi gozdovi in nižinski hrastovi gozdovi. Daleč najvišjo lesno zalogo imajo jelovo-bukovi gozdovi, 
sledijo jim zasmrečeni in bukovi gozdovi. Najnižja lesna zaloga je pričakovano v pionirskih gozdovih. 
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V gozdovih, kjer ima občina solastniški delež prav tako prevladujejo bukovi gozdovi (31%), zasmrečeni (17 %), 
večjo površino poraščajo jelovo – bukovi gozdovi. 

 

 

Po Gozdnogospodarski načrt za gozdnogospodarsko območje Kočevje 2011-2020 znaša povprečna proizvodna sposobnost 
rastišč gozdov občine Kočevje 6,9 m3/ha, samo v večnamenskih gozdovih pa7,3 m3/ha. 

 

4.1.2.2 Členitev gozdov v lasti Občine Kočevje na kategorije gozdov  
 
Prevladujejo večnamenski gozdovi, kar pomeni, da večina gozdov opravlja t.i. ekološke, socialne in proizvodne 
funkcije gozda. Poleg večnamenskih gozdov ima občina na parcelah, kjer je 100 % lastnik, še 117,35 ha 
varovalnih gozdov, 83,39 ha gozdov s posebnim namenom - gozdnih rezervatov in 1,26 ha gozdov s posebnim 
namenom, kjer je ukrepanje dovoljeno, to sta obori Smuka in Stari Log namenjeni za gojitev divjadi za potrebe 
lovskega turizma. Varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim namenom so zavarovani na podlagi državne Uredbe 
o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. L RS 3t. 88/2005, 5612007,2912009,91/20n, 
U2013). Obori sta kot gozd s posebnim namenom zavarovani z občinskim odlokom občine Kočevje iz leta 1998 
(Ur. l. RS, St. 57/98). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1.2.3 Lesna zaloga, prirastek, struktura sestojev po sestojni zgradbi in debelinskih razredih 
 
Povprečna lesna zaloga (LZ) gozdov v lasti Občine Kočevje (100 % lastništvo in solastnine) znaša 280 m3/ha. V 
gozdovih, ki so v 100 % lasti Občine Kočevje znaša LZ 295 m3/ha, v solastniških gozdovih pa 257 m3/ha. 
Povprečni letni prirastek gozdov v lasti Občine Kočevje (100 % lastništvo in solastnine) znaša7,4 m3/ha.  
V lesni zalogi prevladuje bukev s 46 %, sledijo smreka (24 %), plemeniti listavci(8 %), trdi listavci (7%), hrast(6%), 
jelka (5 %), bor (2%) in mehki listavci(2%). 
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Debelinska struktura lesne zaloge je pri listavcih dokaj uravnotežena, medtem, ko je pri iglavcih razmeroma 
velik delež debelega drevja, to je drevje V. debelinskega razreda (nad 50 cm premera). 

V gozdovih v 100 % lasti Občine Kočevje prevladujejo odrasli sestoji v razvojni fazi debeljak, sledijo jim mlajši 
sestoji v fazi drogovnjaka in sestoji v obnovi. Manj je raznomernih in prebiralnih sestojev ter predvsem 
mladovja. Malodonosnih (pionirskih) gozdov je le 4,2%, kar je ugodno. Povprečna lesna zaloga znaša 295 
m3/ha, prirastek pa 7,9 m3/ha. Tako v lesni zalogi kot tudi prirastku močno prevladujejo listavci. 

 

Tudi v gozdovih kjer je Občina Kočevje solastnik (Preglednica 10) prevladujejo odrasli sestoji v razvojni fazi 
debeljak, sledijo raznomerni sestoji in šele zatem mlajši sestoji v fazi drogovnjaka ter sestoji v obnovi. Zelo 
malo je mladovij, le 2,4 ha. Razmeroma velik je delež malodonosnih (pionirskih) gozdov; gre za varovalne 
gozdove nad Dolom in Lazi v Kolpski dolini. Povprečna lesna zaloga je zaradi večjega deleža malodonosnih 
gozdov nekoliko nižja, enako velja tudi za prirastek. V lesni zalogi in prirastku močno prevladujejo listavci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.8 Zasnova, negovanost, kakovost in poškodovanost gozdnih sestojev 
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Zasnove gozdnih sestojev kažejo na potenciale gozdov, predvsem na vrednostno produkcijo gozdnih sestojev. 
Sestojne zasnove (mladovje, drogovnjaki in sestoji v obnovi) v gozdovih v lasti Občine Kočevje (100 % lastništvo 
in solastnine) so zelo podobne kot v državnih gozdovih, kar je razumljivo. V povprečju je odličnih sestojnih 
zasnov 12%, dobrih 60 %, pomanjkljivih 25 % in slabih 3 %. Boljše sestojne zasnove so v ohranjenih, predvsem 
bukovih gozdovih ter gozdovih iglavcev na kislih tleh, slabše pa v jelovo-bukovih gozdovih (v mlajših sestojih 
manjka jelka) ter pionirskih gozdovih. 

Sestoji so večinoma dobro negovani, bolje debeljaki in sestoji v obnovi(80 % jih je dobro negovanih), nekoliko 
slabša je negovanost mladovij in drogovnjakov (60 % jih je dobro negovanih). Največ nenegovanih sestojev je 
v razvojnih fazah mladovje in drogovnjaki (15 %). 

Kakovost drevja je višje ocenjena v ohranjenih gozdovih, zlasti bukovih gozdovih in v jelovjih na kisli podlagi, 
nekoliko nižje v jelovo-bukovih gozdovih, še nižje pa v toploljubnih gozdovih ter pionirskih gozdovih in grmiščih. 
Plemeniti listavci imajo v primerjavi z ostalimi drevesnimi vrstami največji delež odlične kakovosti. Pri vseh 
drevesnih vrstah prevladuje dobra kakovost, z izjemo trdih listavcev (npr. belo gaber), kjer je kakovost bistveno 
slabša. Iglavci imajo pričakovano v povprečju boljšo kakovost kot listavci. Poškodovanih je 15,1 % dreves, 
pretežno gre za poškodbe debla in koreničnika (11,7%). Najpogostejši vzrok za tovrstne poškodbe je sečnja in 
spravilo. Poškodbe vej (3,2 %) ter poškodbe drevja zaradi osutosti (0,2 %) so neznatne.  

Zlasti v mladovjih in sestojih v obnovi so prisotne poškodbe zaradi divjadi (objedanje, obgrizovanje). Povprečna 
objedenost gozdnega mladja na območju gozdov gozdnogospodarskega območja Kočevje znaša 31 %. Najbolj 
je kritična pri plemenitih listavcih (59 %), jelki (25 %) in hrastu (20 %). 

Za analizo gospodarjenja so pomembni še drugi znaki, kot je npr. sortimentna struktura gozdnih lesnih 
sortimentov, saj pomembno vpliva na prihodek od prodaje lesa, vendar natančnih podatkov o tem nimamo. 

 
4.1.3. Gospodarjenje z občinskimi gozdovi 
 

4.1.3.1 Načrtovani donosi in vlaganja 
 
Možni posek 
 
Posek je poglavitni vir prihodkov iz gozdov. Možni posek predstavlja posek, ki je določen z veljavnimi 
gozdnogospodarskimi načrti gozdnogospodarskih enot. 
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Na osnovi evidenc Zavoda za gozdove RS- OE Kočevje so podatki o realiziranem poseku predstavljeni v spodnji 
tabeli: 

 

 
 
 Gojitvena in varstvena dela 
 
Dela za obnovo gozdov se načrtujejo na 5% površine gozdov. Največ del se načrtuje za pripravo sestoja za 
naravno obnovo. Gre zlasti za bukove sestoje, kjer so načrtovana intenzivnejše obnove bukovih gozdov. Sadnja 
je načrtovana na površini 6 ha; to je predvsem na območju zasmrečenih gozdov, kjer so nastale vrzeli zaradi 
sanitarnih sečenj. Načrtovana je predvsem sadnja smreke kot predkulture, ki pozneje zaščiti vraslo mladje 
listavcev pred objedanjem od divjadi. Od listavcev se načrtuje največ sadnje gorskega javorja, hrasta doba in 
gradna, češnje ter nekaterih plodonosnih vrst. Negovalne dela za desetletno obdobje so načrtovana na površini 
317 ha. Med negovalnimi deli se načrtuje največ nege tanjšega drogovnjaka in nege gošče. Varstvena dela pred 
žuželkami so načrtovana v smrekovih sestojih. Ostala varstvena dela se nanašajo na zaščito na novo osnovanih 
smrekovih nasadov. Nekaj del je načrtovanih za vzdrževanje gozdnih jas in vzdrževanje vodnih virov (dela za 
funkcije gozdov). 

Lastništvo: 6-Občinski gozdovi 

Evidenca po vrstah poseka v m3 EVSC-OB 

Vrsta poseka 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Redčenja           1.001 713 6.709 2.139 1.025 

Obnove           3.185 2.171 5.962 4.267 871 

Bolezni -igl. 214 7 292 77 363   274 1.112 1.092 5.237 

Bolezni -lst.     4         18 2 563 

Infrastruktura           42 91 257   461 

Krčitve 410     483 1.731   33 51   241 

Nedovoljen pos.               104   34 

Ostalo           93 411 930 442 4.394 

Iglavci 624 7 292 313 1.149 828 1.057 5.001 2.568 11.215 

Listavci     4 248 945 3.492 2.636 10.143 5.375 1.612 

Skupaj 624 7 296 561 2.094 4.320 3.693 15.144 7.943 12.827 
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Odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami  
 
Točnega podatka o odprtosti gozdov z gozdnimi cestami za gozdove v lasti Občine Kočevje (100 % lastništvo in 
solastnine) ni. Glede na to, da se je do vračila gozdov z občinskimi gozdovi gospodarilo enako kot z državnimi 
gozdovi, ocenjujemo, da je odprtost občinskih gozdov z gozdnimi cestami podobna, kot v državnih gozdovih, 
oziroma vsaj takšna, kot je povprečna odprtost vseh gozdov v območju. Povprečna odprtost gozdov s 
produktivnimi cestami v območju je 19,41 m/ha. Podatek o odprtosti gozdov se nanaša na večnamenske 
gozdove in gozdove s posebnim namenom kjer je ukrepanje dovoljeno (obe obori), varovalni gozdovi in gozdni 
rezervati so praktično neodprti. 
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Ocena gostote vlak za gozdove v lasti Občine Kočevje (100 % lastništvo in solastnine) je okoli 100 m/ha, kar je 
nekaj manj kot v državnih gozdovih (115 m/ha) in več kot v zasebnih gozdovih (70 m/ha). Razmeroma dobra 
odprtost gozdov z gozdnimi cestami in vlakami je posledica vlaganj v gozdno infrastrukturo v preteklosti. za 
gozdove v lasti Občine Kočevje (100 % lastništvo in solastnine).Slednji so bili do nedavnega v državni lasti in z 
njimi se je razmeroma intenzivno gospodarilo, zato so bila tudi vlaganja v gozdno infrastrukturo relativno 
velika. 

Zaradi razmeroma dobre odprtosti gozdov z gozdnimi cestami v prihodnosti ne bo potrebnih velikih vlaganj v 
izgradnjo gozdnih cest. Z gozdnogospodarskim načrtom za gozdnogospodarsko območje Kočevje (2011-2020) 
je 190 ha občinskih gozdov opredeljenih kot gozdov s prioriteto za odpiranje. To pomeni, da bi bilo potrebno 
za optimalno odprtost občinskih gozdov v naslednjem desetletju zgraditi le nekaj km gozdnih cest (1-2 km) Z 
gozdnogospodarskim načrtom za gozdnogospodarsko območje Kočevje je predvideno, da bi bilo potrebno v 
naslednjem desetletju zgraditi približno 20 km gozdnih vlak, kar pomeni približno 2 km na leto. Načrtovane 
količine zgoščevanja gozdnih cest in vlak za lastnike niso obvezujoči. Odločitve o graditvi so v pristojnosti 
lastnikov gozdov. Dejstvo pa je, da boljša odprtost gozdov pomeni nižje stroške gospodarjenja z gozdovi. Stroški 
izgradnje gozdne infrastrukture so zelo različni, odvisni predvsem od terenskih razmer, za strateško odločanje 
o dinamiki prihodnje gradnje gozdnih cest lahko uporabimo okvirne stroške gradenj, ki znašajo okvirno 50-
100€/m za gozdne ceste in 1-10€/m (povprečje 4 €/m) za gozdne vlake. 

 
4.1.4 Okvirna ekonomska presoja gospodarjenja 
 
Za vse gozdove v Sloveniji se izdeluje okvirna ekonomska presoja načrtovanega gospodarjenja, ki zaradi grobih 
vhodnih podatkov kaže le na okvirne ekonomske značilnosti gospodarjenja. Metodologija je bolj kot za 
natančne vrednosti gospodarjenja uporabna za ekonomsko primerjavo Gospodarjenja na različnih območjih, 
torej nam pove, kje so ekonomski donosi večji oziroma manjši. Za večjo gozdno posest, kot so gozdovi v lasti 
Občine Kočevje, pa kljub temu predstavlja približno oceno donosov iz gozdov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Sedanja organizacija gospodarjenja z gozdovi v lasti Občine Kočevje 
 
Zaradi velike razdrobljenosti gozdne posesti, neoznačenosti posestnih mej, solastništva in postopkov prenosa 
lastništva, ki še vedno niso zaključeni, je bilo gospodarjenje z občinskimi gozdovi do pred dveh ali treh let dokaj 
neintenzivno ali pa aktivnega gospodarjenja sploh ni bilo. Izvedene so bile le nujne sanitarne sečnje in sečnje 
v parcelah, kjer ima občina solastniški delež skupaj z državo. Na teh parcelah se je posek izvajal na enak način 
kot v državnih gozdovih, država pa je Občini Kočevje (lastniku zemljišč) povrnila rento v višini, kot jo državi 
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plačajo koncesionarji (okvirno 10 do 14 €/neto m3). Na občinskih parcelah, kjer je bilo potrebno izvesti 
sanitarno sečnjo, pa je Občina kot lastnik običajno na javnem razpisu izbrala najugodnejšega izvajalca. Šele od 
leta 2011 dalje je Občina aktivirala gospodarjenje z gozdovi, saj na svojih parcelah izvaja tudi redno sečnjo. 
Vlaganja v gozdove (gojitvena in varstvena dela, gradnje) so bila minimalna.  

V zadnjih dveh letih poteka gospodarjenje z gozdovi katerih lastnik je Občina Kočevje tako, da Zavod za gozdove 
OE Kočevje (ZGS OE Kočevje) pripravi letni program sečnje, ki je podlaga za izvedbo odkazila. Odkazilo v 
gozdovihizvede ZGS OE Kočevje. Na osnovi prejetih odločb za sečnjo, Občina Kočevje pripravi in izvede razpis 
za izbiro najugodnejšega izvajalca. Na osnovi sklenjene pogodbe med Občino in ZGS, ZGS uvede izbranega 
izvajalca v delo (ga seznani z deloviščem), izvaja nadzor nad izvedbo del ter ob zaključku sečnje izvede prevzem 
sečišč. Za 10 % sečišč je bil v letu 2012 opravljen popolni prevzem (terenska izmera vseh panjev, kontrola 
odkazilnih žigov in primerjava s podatki odkazila). 

 
4.1.5.1. Sinteza analize stanja gozdov in možnosti za gospodarjenje 
 
Glede na površino gozdov, stanje gozdnih sestojev in rastiščne razmere so gozdovi za občino Kočevje 
lahko pomemben viri stalnega prihodka in drugih koristi, povezanih z gozdnimi zemljišči. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Glede na opravljeno analizo lahko izpostavimo poglavitne dejavnike, ki zmanjšujejo učinkovitost gospodarjenje 
z gozdovi. Po podatkih geodetske uprave občina razpolaga 22.614 ha gozdov v 100 % lasti in 874 ha velikim 
solastniškim deležem na solastniških parcelah.  

Gre za razmeroma veliko gozdno posest, vendar pa je v danih razmerah gospodarjenje z gozdovi, ki so v lasti 
Občine Kočevje razmeroma težavno zlasti iz naslednjih razlogov: 

 poleg nekaj večjih gozdnih kompleksov je zelo veliko (60 % vseh parcel) majhnih, izoliranih 
parcel znotraj državnih gozdov; 

 meje parcel na terenu niso označene; 

 veliko je solastniških parcel, kjer se je potrebno pred zadetkom del dogovoriti s solastniki 
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glede načina izvedbe del; 

 prenosi lastništva z države na občino in obratno še niso zaključeni. 
 

Prioritetne naloge za gospodarjenje z gozdovi 
 
Da bi se lahko gospodarjenje z gozdovi v lasti Občine Kočevje izvajalo učinkoviteje, bi bilo potrebno izvesti zlasti 
naslednje naloge: 

Ureditev posestnega stanja: 

 Prenos lastništva: s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije se je potrebno 
dogovoriti o čim prejšnjem - prioritetnem prenosu lastništva. S tem bi imela Občina celovit pregled nad 
svojimi gozdovi. 

 Solastništvo: izpeljati je treba zamenjavo, odkup ali odprodajo solastniških deležev parcel, ki so v 
solastnini bodisi z državo ali pa s fizičnimi osebami. To bo prispevalo k zaokrožitvi občinskih gozdov in 
manjšim stroškom gospodarjenja. 

 Izolirane parcele občinskih gozdov: zaradi zaokrožitve gozdne posesti bi bilo smiselno izpeljati 
postopek menjave ali prodaje izoliranih občinskih parcel. To bo prispevalo k zaokrožitvi občinskih 
gozdov in manjšim stroškom gospodarjenja. 

 Meje parcel: označiti je treba lastniške meje na terenu. To je obveza za lastnike gozdov, hkrati pa je 
pomembno za izpeljavo gospodarjenja. 

Glede organiziranosti gospodarjenja z občinskimi gozdovi:  

- Zasnova dolgoročne organiziranosti: Izbrati je treba najprimernejšo in najučinkovitejšo obliko 
organiziranost gospodarjenja z občinskimi gozdovi. 

 Nadzor: Zagotoviti je treba učinkovit nadzor nad lastnino.  

 Certificiranje: izpeljati je treba postopke za pridobitev ustreznega certifikata. To je pomembno za 
prodajo gozdnih lesnih sortimentov. 

 Glede zgoščevanja omrežja gozdnih cest in vlak: Zgoščevanje omrežja gozdnih cest in vlak: po ureditvi 
posestnega stanja je treba pripraviti prioritetni vrstni red za graditev cest in vlak in ga postopno izvajati 
glede na razpoložljiva sredstva in prioritete gospodarjenja. 

 Glede vlaganj v gozdove: Izvajanje gojitvenih in varstvenih del: načrtovana dela je treba izvajati in s 
tem izboljšati zasnovo ter povedati kakovost gozdnih sestojev in njihovo odpornost na različne naravne 
ujme (sneg, veter, žled, gradacije podlubnikov). 

 Izvajanje del za krepitev ekoloških in socialnih funkcij gozda: ta dela je treba izvajati za zagotavljanje 
ugodnega stanja gozdov, ohranjanja biotopov ter zagotavljanje ugodnih razmer za različne turistične 
in rekreativne dejavnosti v gozdu. 
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4.2 Lesno predelovalna dejavnost  

Kočevska ima bogato zgodovino nastajanja in delovanja tehnološko in kadrovsko naprednih podjetij, ki so 
zaposlovala veliko delavcev. 

Največje lesnopredelovalno podjetje na Kočevskem (1990 -2014) je bila družba NOLIK d.d., Kočevje, Gozdarstvo 
Grča d.d. in Snežnikom d.d. s povezanimi hčerinskimi družbami (podjetji). Noben člen vrednostne verige lesa 
oz. gozdno-lesne verige. od razreza lesa, proizvodnje lesnih produktov ni bil zanemarjen. Leta 2014 je bil pričet 
postopek stečaja družbe NOLIK d.d.. 

Danes večja, še delujoča podjetja vrednostne verige lesa na Kočevskem so:  

- GOZDARSTVO GRČA gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, d.d. 
- SNEŽNIK podjetje za proizvodnjo in storitve, d.d. 
- SNEŽNIK SINPO Proizvodnja, storitve in trgovina, d.o.o. 
- AMLES, predelava lesa in prodaja lesnih izdelkov, d.o.o. 
- LESING proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. 
- TEKOR družba za proizvodnjo oblazinjenega pohištva, d.o.o. 
- UNILES predelava lesa d.o.o. 

Preko petinštirideset je še ostalih poslovnih subjektov oz. gospodarskih družb (mikro, malih in srednjih 
podjetij), ki delujejo nepovezano v gozdno-lesni predelovalni verigi na Kočevskem. 

Osnovna delitev lesnopredelovalne dejavnosti se deli glede na stopnjo predelave lesa. V splošnem pa jo delimo 
na primarno in sekundarno - finalno predelavo lesa: 

Primarna lesno predelovalna dejavnost zajema: 

1. Žagarstvo, razrez hlodovine v polproizvode (konstrukcijski les, deske, itd) 
2. Proizvodnjo lesnih kompozitov, kot so plošče iz lesa (masivne, iverne plošče, vlaknene  plošče, 

panelne plošče), 
3. Proizvodnja celuloze in papirja,  
4. Kemija lesa, impregnacija lesa. 

Sekundarna lesno predelovalna dejavnost zajema: 

1. Proizvodnja stavbnega pohištva (okna, vrata), 
2. Proizvodnja montažnih hiš, 
3. Proizvodnja notranjega pohištva. 

Skupno tako primarni kot sekundarni predelavi je, da podjetja nimajo lastnega razvoja, kar je akuten problem 
za njihovo aktivnejšo vlogo v prihodnosti. Zato bi bil smiseln raziskovalno razvojni center za Kočevsko s 
strokovnjaki s področja lesno predelovalne dejavnosti in trženja teh produktov (celostno inoviranje). 

  

http://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=128938
http://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=176571
http://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=190963
http://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=153210
http://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=141840
http://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=143952
http://www.ajpes.si/prs/podjetje.asp?s=1&e=258181


24 
 
 

 

4.3 Energetska raba biomase in lesnih ostankov 

 

Kočevska je energetsko odvisna regija, saj uvažamo v regijo vse pomembne energente (pogonska goriva, 
zemeljski plin, električno energijo, itd.), zato bi v okolju moral obstajati družbeni interes za izrabo lokalno 
dosegljivih obnovljivih virov energije.  

Zaradi velike poraščenosti z gozdovi ima Kočevska pomembno prednost ter številne različne možnosti izrabe 
lesne biomase in lesnih ostankov/odpadkov. Manjvredna lesna biomasa in lesni ostanki/odpadki predstavljajo 
enega od prioritetnih segmentov med obnovljivimi viri energije. 

 
Tabela: Izkoristek iz drevesa, realen potencial biomase 
 

Dejavnost Izhodišča Uporabno Opomba 
Gojitvena dela, 
prvo in drugo 

redčenje 
5 – 10% 5% 

Prvo in drugo 
redčenje, se ne izvaja 

v celoti 

Posek 10 – 15% 10% 
Krojenje, veje, 
vrhovi, panji 

Beljenje 10 -12% 10-12% Skorja 

Žaganje 35 % 35% 
Žagovina, obrezline 

(krajniki in žamanje), 
očelki 

Finalna 
predelava do 

končnega 
izdelka 

60% 60% 
Lesni ostanki, lesni, 

prah, žaganje, 
skoblanci 

Rabljeni izdelki 
iz lesa 

Ocena ?  
ŠE NEIZKORIŠČEN –  
Velik potencial !!! 

 

Prednosti izkoriščanja lesne biomase in lesnih ostankov/odpadkov so: 

 zadostno zagotavljanje surovine, zaradi regionalne razpoložljivosti (kratke transportne poti, nižji 
stroški prevoza, manjše obremenjevanje okolja), 

 les je obnovljiv in CO2 nevtralen energetski vir, 

 zmanjševanje uvozne energetske odvisnosti in občutljivosti za krizne razmere, 

 krepitev nacionalnega gospodarstva – delovna mesta v industriji, razvoju, obrti, storitvah, gozdarstvu, 

 zagotavljanje razvoja podeželja, 

 uporaba avtomatiziranih kotlov na lesno biomaso je za uporabnika prijaznejša,  

 poraba lesnih ostankov/odpadkov iz komunalnih zbirnih centrov za energetske namene. 

Po kriterijih ekonomske upravičenosti je smiselno lesno biomaso prednostno uporabljati kot novi vir energije 
v obstoječih daljinskih sistemih ogrevanja v manjših dislociranih naseljih ali v individualnih kuriščih, ki nimajo 
na voljo drugih že organiziranih sistemov.  

 

4.4 RAZISKAVE in RAZVOJ (ang. R&D)  

Kočevska je ena najbolj gozdnatih občin Slovenije, gozd pokriva kar 83% pokrajine. Obenem je gospodarstvo v 
tej panogi na Kočevskem šibko, podjetja s prepoznano raziskovalno in razvojno dejavnostjo so redka. Iz tega 
razloga ni razvojno prebojnih programov, ki bi spodbujali lesarsko dejavnost z visoko dodano vrednostjo.   
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Na Kočevskem je nujno spodbuditi gospodarski razvoj na področju gozdno-lesne predelave in pri tem je 
pomembno narediti predvsem prve korake tudi na razvojno raziskovalnem področju ter vzporedno vzpostaviti 
raziskovalno infrastrukturo in storitve na tem področju. Večja koncentracija raziskovalno razvojne opreme in 
usposobljen kader je že prisoten v regiji (Šolske delavnice v GŠŠ Kočevje,  

PIK Kočevje). Smiselno je nadgraditi že obstoječa razvojna-raziskovalna jedra ter jih dodatno dopolniti z 
raziskovalno opremo, ki jo bodo potrebovala podjetja v prihodnje. Z uporabo obstoječih kapacitet se izboljša 
možnosti za prijavo na razpise za raziskovalna in razvojna sredstva. 

Pomembno je povezati vse strokovnjake na Kočevskem in v regiji na tem področju, k sodelovanju privabiti tudi 
druge slovenske in tuje strokovnjake ter vzpostaviti institucionalizirano obliko sodelovanja strokovnjakov v 
obliki pristojnega razvojnega centra (možnost uporabe obstoječih raziskovalnih kapacitet z nadgradnjo). 
Glavne naloge pristojnega razvojnega centra bodo: 

 raziskave in razvoj (R&D) za področje lesa (predelava lesa, energetika, zelena kemija),  

 promocija gozdno lesne predelave, trženje  in razvoj skupne identitete vseh ključnih nosilcev 
dejavnosti, 

 informiranje, izobraževanje in mreženje za usklajeno delovanje vseh akterjev na področju lesno 
predelovalne dejavnosti, 

 skupno nastopanje in prijava na razpise nosilcev gozdno lesne predelave, 

 nadgraditi raziskovalno opremo v okviru obstoječih institucij. 

Vsekakor je prepoznavnost skupne identitete in gradnja skupne blagovne znamke ena od glavnih aktivnosti 
nastajajočega inštituta oz. pristojnega centra, ki mora povezati nosilce gozdno lesne predelave na Kočevskem 
in v regiji, jih prepričati v skupno delovanje in nastopanje na trgu. Obenem je pomembno, da inštitut zagotavlja 
aktualne informacije o dogajanju na tujih trgih gozdno lesne predelave ter išče možnosti za prodor podjetij iz 
regije na omenjena tržišča. Pomembno je, da se povežejo podjetja v celi verigi gozdno lesne predelave ter 
najdejo interes v skupnem prodiranju na tuje trge. Podpora pristojnega razvojnega centra je pomembna tudi 
pri zagotavljanju znanja in svetovanja podjetjem v panogi ter pomoč pri iskanju končnih kupcev.  

Pristojni razvojni center bo močen vezni člen med obstoječimi inštitucijami znanja na kočevskem in v regiji. 

 

4.5 KADRI IN IZOBRAŽEVANJE   

Na Kočevskem na področju gozdno lesne predelave izobražuje GSŠ Kočevje, ki nudi 3 izobraževalne programe 
na srednješolskem področju. Na področju višjega in visokega šolstva izobraževanja na tem področju še ni in 
tudi zaradi tega ni pospešenega razvoja lesarske dejavnosti na Kočevskem. 

V regiji je potrebno vzpostaviti izobraževanje tudi na področju višjega šolstva in v odprtem kurikulumu 
oblikovati specifiko višješolskih programov  in sicer s programi na področju lesarstva, ki jih v Sloveniji še ne 
izvajamo. Tako področje je področje lesene konstrukcije / gradnje in področje izrabe lesne biomase. Omenjenih 
področji v celoti ne pokriva nobena izmed obstoječih slovenskih višješolskih ali visokošolskih institucij, najdemo 
le nekatere predmete v okviru obstoječih študijskih programov. V tujini so omenjeni študijski programi na voljo, 
predvsem v sosednji Avstriji, kjer je to področje dobro razvito.  

Nujno je tudi izvajanje stalnega strokovnega izobraževanja vseh ključnih nosilcev s področja lesarstva v regiji v 
okviru krajših seminarjev, posvetov, delavnic, konferenc, kar bo tudi ena od nalog novo ustanovljenega 
inštituta v sodelovanju z obstoječimi institucijami znanja v regiji in Srednjo šolo Kočevje. 

Podporni center za razvoj novih izdelkov na področju lesarstva za potrebe MSP v JV Sloveniji – PCLES bo 
deloval v sklopu Šolske lesarske delavnice na GSŠ Kočevje, ki je ena od dveh institucij v regiji JV Slovenija za 
izobraževanje na področju lesarstva.  
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Šolska lesarska delavnica kot delavnica z vso potrebno tehnološko opremo in potrebnim znanjem lahko deluje 
kot podpora in ključna točka razvoja novega izdelka iz lesa. Podporni center bo deloval kot nujno potrebna vez 
med neformalnimi fizičnimi in mentalnimi prostori start upov, dogodkov v povezavi z start up idejami, 
natečajev za oblikovanje iz lesa, študijskih dejavnosti v Delnem študijskem programu »Oblikovanje iz lesa«. Tu 
se bodo ideje dokončno preoblikovale v izdelke, ki bodo podprti z dejavnostmi za oblikovanje in /ali plasiranje 
izdelka na trg ali /in s podporo za iskanje prostih proizvodnih kapacitet. Podporni center za razvoj novih 
izdelkov iz lesa (dalje PCLES) bo ponujal svoje storitve mladim podjetnikom na začetku poslovne poti, 
uveljavljenim podjetnikom za nove izdelke, komercialistom, ki iščejo nove izdelke za svoj trg ter oblikovalskim 
institucijam ali posameznikom, ki potrebujejo prototipne storitve za razvoj svojih idej. 

PCLES bo zagotavljal pomoč na področju Oblikovanja izdelkov iz lesa, Razvoja prototipa izdelkov iz lesa, ničto 
serijo s pripadajočo tehnološko dokumentaciji in/ali tržne priprave izdelka za plasiranje na trgu ter podporo v 
iskanju prostih proizvodnih kapacitet. Podpora bo potekala po vavcherskem sistemu. 

Ostale funkcije podpornega okolja bodo izvedene v sodelovanju z mrežnimi inkubatorji. To so  dejavnosti za 
vzpostavitev podpore za skupno trženje in prodajo izdelkov, Pomoč pri prijavah, Ustvarjanje platforme za 
podporo posameznikom, ki še nimajo s.p. 

PCLES zagotavlja platformo, ki nadgrajuje izobraževalni sistem v točki praktične izdelave in podjetništva kot 
izobraževalnega predmeta. Tako zastavljen podporni center daje posameznikom z dokončano formalno 
izobrazbo na področju lesarstva močno podporo in samozavest za vstop v svet podjetništva.   

Konkretni cilji: 

 vzpostaviti možnosti za prekvalifikacijo posameznikov na področje lesarstva (srednješolski sistem v 
okviru NPK), 

 vzpostaviti delovanje ustreznega inštituta oz. podjetniškega razvojno izobraževalnega centra za 
področje lesa, ki bi lahko združeval izobraževanje, podporno okolje za razvoj, raziskave in trženje, 

 nuditi stalno in aktualno izobraževanje v okviru krajših usposabljanj za vse nosilce na področju gozdno 
lesne predelave v regiji, 

 vzpostavitev PCLES  - zaposleni za tržno dejavnost v šolski lesarski delavnici 

Kazalniki: 

 Novi izdelki iz lesa, ki so se uveljavili na trgu, 

 Izboljšani izdelki iz lesa, ki se uveljavijo na trgu,  

 povečanje števila novih podjetij, ki se ukvarjajo z izdelavo lesnih izdelkov, 

 višja stopnja preživetja novonastalih podjetij na področju lesarstva, 

 rast in razvoj malih in srednjih podjetjih (MSP) na področju lesarstva, kar se odraža v povečanju 
prihodkov in povečanju dodane vrednosti. 

4.6 Podjetništvo 

Podobno kot v nekaterih drugih slovenskih občinah in regijah je tudi na Kočevskem na področju razvoja 
podjetništva ena izmed ovir nezadostno razvito podjetniško podporno okolje. V prvi vrsti gre za pomanjkanje 
učinkovitih finančnih mehanizmov za podporo ustanavljanju podjetij in njihovemu financiranju v vseh fazah 
razvoja. 

Občina Kočevje je v zadnjih letih sicer poskrbela za vzpostavitev infrastrukturnih pogojev in nekaterih 
vsebinskih podpornih storitev v okviru Podjetniškega inkubatorja Kočevje kot subjekta inovativnega okolja; v 
občini deluje tudi Razvojni center Kočevje Ribnica oz. VEM točka, območna gospodarska zbornica ter območne 
obrtne zbornice. V naslednjih letih je potrebno nadaljevati z obstoječimi podpornimi storitvami in jih 
nadgraditi, predvsem finančne in vsebinske podporne storitve za podjetja, kar se lahko doseže le z ustreznim 
povezovanjem med vsemi deležniki s področja razvoja podjetništva, tako regijskimi kot zunanjimi. Te vsebine 
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se že oz. se bodo dopolnjevale z nacionalnimi instrumenti in ukrepi na področju spodbujanja podjetništva in 
ustvarjanja ustreznega poslovnega okolja. 

Občina Kočevje z določenimi aktivnostmi spodbuja podjetniško dejavnost med drugim na način  dodeljevanja 
sredstev z vsakoletnimi javnimi razpisi podjetnikom za izvajanje podjetniških idej , izvajanje promocijskih 
aktivnosti (Festival Lesa ipd…), z sofinanciranjem kreditnih garancij v garancijski shemi, s sofinanciranjem 
štipendij v štipendijski shemi, z izvajanjem gradnje komunalne opreme za območja poselitve, kjer je možno 
opravljati podjetniške dejavnosti, z oprostitvijo komunalnega prispevka do 90%, z izvajanjem drugih aktivnosti 
načrtovanih v proračunu občine in načrtu razvojnih programov, ipd.   

Prav tako se v podpornih dejavnostih( turizem ipd.) zainteresiranim podjetnikom dodeljuje javna sredstva na 
javnih razpisih za naj spominek Kočevske, za vzdrževanje tematskih poti, za sofinanciranje delovanja turistične 
pisarne ipd. Še posebej so načini spodbujanja podjetniške dejavnosti med drugim opredeljeni v pravilnikih in 
drugih aktih: 

 Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja 
gospodarstva v Občini Kočevje (Uradni list RS št. 85/2013, 23/2015) 

 Kriteriji javnega natečaja "Najboljša podjetniška ideja v Občini Kočevje" sprejeti s strani župana, 
objavljeni Javni natečaj "Najboljša podjetniška ideja v Občini Kočevje" za leto 2013, 2014, 2015 

 Odlok o oddajanju poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine Kočevje v najem (sprememba odloka iz leta 
2011) 

 Pravilnik za  sofinanciranju programov na področju turizma na območju Občine Kočevje (Uradni list RS, 
št 110/02, 6/2004) 

 Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine 
Kočevje (Uradni list RS, št. 18/2010, 109/2013, 97/2014) 

S 24,4 % povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti v letu 2015 Kočevska občina presega povprečje za 
Slovenijo ki ima 13,3 % povprečno stopnjo registrirane brezposelnosti v letu 2015. Število delovno aktivnih 
prebivalcev v Kočevski občini, ki je bilo v letu 2007 6.862, je v letu 2015 upadlo na 5.542. Vzroki upada so 
predvsem propad več malih in velikih podjetij (kot npr. Nolik d.d.…) ter splošna gospodarska in finančna kriza. 
Velik problem v Kočevski občini predstavlja strukturna brezposelnost z velikim deležem mladih oseb.  

Vlaganja v raziskave in razvoj so na Kočevskem še vedno sorazmerno nizka, ravno tako pa je nizko tudi število 
zaposlenih v tej dejavnosti - od vseh zaposlenih na tem področju v Sloveniji 21.548, je na Kočevskem 
registriranih samo 10 raziskovalcev. Vsi se zavedajo pomembnosti raziskav in razvoja pri gospodarskem 
razvoju, vendar si takšnega razvoja brez dodatnih spodbud ne morejo privoščiti.  
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5 ANALIZA PREDNOSTI, SLABOSTI, PRILOŽNOSTI TER NEVARNOSTI (ANG. SWOT)     

 za področje gozdno-lesne predelovalne verige na Kočevskem  

PREDNOSTI 

 nadpovprečna pokritost gozdov na 
Kočevskem (83%) oz. gozd je na Kočevskem 
najpomembnejši krajinski element 

 tradicija trajnostnega gospodarjenja z 
gozdovi, 

 zadostne količine kakovostnega lesa kot 
surovine  za močno lesnopredelovalno 
panogo, 

 tradicija predelave lesa na Kočevskem, 

 dobra pokritost in odprtost gozdov s cestnim 
omrežjem javnega pomena,  

 gozd in les predstavljata ponor CO2, les je 
okolju prijazen material tudi po koncu 
življenjske dobe, kar pospešuje nastajanje 
številnih novih izdelkov, 

 lesna biomasa in lesni ostanki/odpadki so 
pomemben lokalno dosegljiv obnovljiv vir 
energije, 

 domače znanje in strokovnjaki, ki delujejo na 
področju predelovalne verige, 

 ohranjena kulturna krajina (celki) in 
sklenjeni večji gozdni kompleksi,  

 trenutna pozitivna javna volja za izboljšanje 
konkurenčnosti celotne gozdno-lesne 
predelovalne verige v Sloveniji, 

SLABOSTI 

 neorganiziran in nepovezan trg lesa iz 
zasebnih gozdov, 

 nepovezanost členov gozdno-lesne 
verige (ponudba, povpraševanje in 
distribucija slovenskega lesa), 

 pomanjkanje ugleda lesenih izdelkov, 

 slabo stanje (nizka konkurenčnost) 
lesno predelovalne industrije 
(tehnološko, razvojno, človeški viri, 
slaba produktivnost), 

 premajhen delež lesenih izdelkov z 
visoko dodano vrednostjo, 

 neizkoriščenost potenciala lesnih 
ostankov in odsluženega lesa, 

 nenaklonjenost tujim vlagateljem, 

 pomanjkanje kapitala v občini in regiji 
za nove investicije, 

 nepovezani in neorganizirani 
visokokvalificirani kadri s področja 
lesarstva v regiji, 

 zmanjšati področje »sive ekonomije« in 
»dela na črno« (nelojalna konkurenca). 

PRILOŽNOSTI 

 povečati zaposlitvene možnosti na 
Kočevskem in v regiji, 

 povezovanje členov v gozdno-lesni verigi na 
regionalnem in nacionalnem nivoju,  

 regionalno povezovanje različnih 
gospodarskih panog in iskanje sinergij za 
dodajanje novih dodanih vrednosti,   

 usmerjenost (lokalnih) politik (in sredstev) v 
smeri odgovora na družbene izzive – npr. 
snovna in energetska učinkovitost, zdravje, 
staranje prebivalstva ... 

 les je surovina, ki bo slovenski industriji 
trajno na razpolago (brez uvoza), 

 povečana energetska varnost regije, 

 spremembe v navadah kupcev – usmerjanje 
povpraševanja v okolju prijazne izdelke ter 
okoljsko osveščene aktivnosti (turizem, 
rekreacija itd.), 

 les je edina surovina, ki je uporabna v celoti 
in v več življenjskih ciklih (kot izdelek, 

NEVARNOSTI 

 nezainteresiranost lokalnih nosilcev 
javnih pooblastil za spodbujanje rabe 
lokalno dosegljive surovine,   

 ohranitev (do)sedanjega stanja / 
nadaljnje ne(so)delovanje deležnikov 
znotraj verige, 

 višanje števila nesreč pri delu v gozdu z 
višanjem količin poseka, 

 preusmeritev volje in podpore v druge 
industrijske sektorje oziroma 
ohranjanje horizontalne industrijske 
politike, 

 nadaljnje krčenje lesno predelovalne 
industrije, 

 v primeru povečanega poseka in 
neizvajanju gozdnega reda obstaja 
možnost pojava negativnih učinkov za 
gozd, 

 večji posek lesa ob nespremenjenem 
domačem povpraševanju po lesnih 
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ostanki predelave kot lesna biomasa, 
reciklaža in ponovna uporaba), 

 možnost doseganja visoke dodane vrednosti 
lesa vzdolž verige, 

 povezovanje znanja na področju razvoja in 
oblikovanja ter lesno predelovalnih podjetij, 

 geografska razpršenost obratov 
(enakomerna regionalna porazdelitev), 
omogoča skladen regionalni razvoj 
Slovenije, 

 priložnost za črpanje sredstev EU v projektih 
povezanih z gozdno-lesno verigo, 

 razvijanje in vpeljava novih tehnologij z 
visoko dodano vrednostjo na industrijsko 
raven, 

 večja ponudba lesa bo pritegnila 
investitorje,  

 Uredba o zelenem javnem naročanju, 

 uvajanju regionalno prepoznavnih blagovnih 
znamk doma in v tujini, 

 neizkoriščen turistični potencial na 
podeželju,  

 podpora podjetniški iniciativi za področje 
lesarstva. 

izdelkih in polizdelkih bo pomenil 
povečan izvoz lesa, 

 nerazvite možnosti za R&D dejavnost 
če ne bo ustreznih kadrov 

 povečan nadaljnji izvoz okroglega 
nepredelanega lesa (hlodovina) na trge 
EU pomeni nadaljnjo ukinjanje delovnih 
mest v lesnopredelovalni industriji na 
Kočevskem, 

 neopredeljenost gozdov in lesa kot 
strateške prednosti in priložnosti 
države in regije , 

 interes sosednjih držav  za ohranitev 
Slovenije zgolj kot surovinskega vira 
brez razvite lene industrije, 

 nepovezanost lastnikov gozdov, 
koncesionarjev in lesne industrije). 

 

 

KLJUČNE UGOTOVITVE: 

Ugotavljamo (ocenjujemo) da: 

Za področje gozdarstva 

- registrirani izvajalci so pomanjkljivo opremljeni s sodobno mehanizacijo za varno in ekonomsko 
upravičeno delo,  

- velik problem (izključno v zasebnih gozdovih) je področje »sive ekonomije« in »dela na črno« (nelojalna 
konkurenca), kjer posamezniki s pomanjkljivo varnostno opremo in odgovornostjo izvajajo vsa dela v 
gozdu, 

Za področje lesne predelave - primarne predelave lesa 

potrebne investicije in tehnološke posodobitve v žagarstvu, kar pomeni intenzivnejša vlaganja v tržno zanimive 
izdelke z ugodnimi cenami. Za zagotovitev zadostnih in cenovno sprejemljivih količin hlodovine je nujno 
sodelovanje z lastniki gozdov (npr. Društvo lastnikov gozdov, kmetijsko-gozdarske zbornice), 

Pričakuje se uspešno medsebojno sodelovanje podjetij.  

V sekundarni predelavi lesa: 

Pohištvo proizvajajo manjša podjetja in posamezni obrtniki. Za povečanje učinkovitost in za boljšo 
prepoznavnost je potrebno povezovanje, specializacija in skupno trženje. 

Za področje raziskovanja in razvoja dejavnosti ter izobraževanja: 

V regiji R&D dejavnost za področje lesarstva ni ustrezno razvita, kar vpliva na probleme pri razvoju novih 
produktov z visoko dodano vrednostjo. Iz tega razloga je potrebno v regiji ustanoviti razvojno povezovalni člen 
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(npr. razvojni center), ki bo nudil raziskovalno in razvojno podporo podjetjem. Prav tako pa je nujno 
dopolnjevati obstoječe programe v odprtem kurikulumu in uvesti višješolske programe s področja lesarstva, ki 
bodo dolgoročno zagotavljal razvojne kadre za povečanje konkurenčnosti podjetij s področja lesarstva, kakor 
tudi omogočal hitrejše nastajanje novih podjetij, ki bi kreirala in proizvajala lesene izdelke z visoko dodano 
vrednostjo.      

5.1 Opredelitev ciljev – vrednostna veriga lesa  

Vrednostna  
veriga lesa  

Cilji Opredelitev razvojnih 
izzivov 

Gozdarstvo 

- realizacija poseka drevja do 2020 - 
skladno z načrti (GGN), 

- povezati lastnike gozdov in 
predelovalce lesa v regiji, 

- povečati varno delo v gozdu 
(vzpodbujanje izobraževanja in 
usposabljanja ljudi za varno delo v 
gozdu)  

- stabilni, rastiščnim razmeram 
prilagojeni gozdni sestoji, 

- trajna, ekonomsko učinkovita in 
varna proizvodnja kvalitetnega 
lesa, prilagojena rastiščnim 
danostim, 

- ohranitev okoljevarstvenih vlog 
gozda, 

- izboljšanje življenjskih pogojev 
prosto živečih živalskih vrst in 
krepitev biotske pestrosti gozdov, 

- usmerjen razvoj turizma in 
rekreacije v gozdu in gozdnem 
prostoru, 

- 20 novih delovnih mest do leta 
2020 
 

- spremenjena drevesna 
sestava gozdov, 

- slabša izkoriščenost 
proizvodnih potencialov 
rastišč, 

- zmanjševanje obsega 
izvedbe načrtovanih 
gozdnogojitvenih del- 
opuščanje nege gozda, 

- problem vzdrževanja 
gozdnih cest, 

- optimizirati varno delo v 
gozdu, 

- uvedba sodobnih 
tehnologij spravila lesa, 

- proizvodnja zelenih 
sekancev. 

Lesno predelovalna 
dejavnost: 

 
- Primarna 

predelava – 
razrez lesa (žage); 
polizdelki  

 
- Sekundarna 

predelava – 
končni izdelki  

 

- povečati primarno predelavo lesa, 
- večja dodana vrednost lesu v 

procesu predelave, 
- namenski razrez kvalitetne 

hlodovine,  
- povečanje proizvodnje stavbnega 

pohištva. 
- povečati stopnjo predelave lesa v 

končne izdelke (npr. lesene hiše), 
- prepoznavni izdelki iz lesa 

(prepoznavna blagovna znamka), 
- močna in povezana vrednostna 

veriga lesa od gozda do končnega 
kupca lesenega izdelka, 

- 150 novih zaposlitev v regiji do 
2020 
 
 

- premajhne kapacitete 
sodobnih žag  (zastarele 
tehnologije razreza lesa), 

- visoki stroški dela – 
nekonkurenčna predelava 
lesa, 

- nepovezana veriga lesa od 
lastnika gozda do 
predelovalcev lesa, 

- majhna dodana vrednost le 
pri primarni predelavi lesa 
in nizka stopnja izdelave 
končnih izdelkov, 

- neprepoznavni končni 
izdelki iz lesa, 

- povečan nadaljnji izvoz 
okroglega nepredelanega 
lesa (hlodovina) na trge EU 
pomeni nadaljnjo ukinjanje 
delovnih mest v 
lesnopredelovalni industriji 
na Kočevskem, 

- pomanjkanje investitorjev.    

Energetska raba 
biomase in lesnih 

ostankov/odpadkov 

- Vzpodbujati učinkovito rabo 

energije v skladu z Lokalnim 

energetskim konceptom, 

- Kočevska postane 
energetsko manj 
odvisna občina, 

- Biomaso 
prednostno 
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- Povečati delež rabe 
obnovljivih virov energije v 
občini, 

- Uporaba učinkovitih in inovativnih 
tehnologij 

- Zmanjšati odvisnost od 
fosilnih goriv, 

- Povečati delež  proizvedene 
toplotne energije iz lesne 
biomase in lesnih odpadkov 
in iz zelenih sekancev, 

- Sodelovanje javnega in 

zasebnega partnerstva pri 

razvoju in vzpostavitvi 

energetskih sistemov, 

- Znižati emisije CO2, 

- Spodbujati uporabo lokalno 
dosegljivih virov energije, 

- Povečati število daljinskih 
sistemov ogrevanja na lesno 
biomaso v strnjenih naseljih  

- Na podeželju spodbujati 
vgradnjo učinkovitih kotlov, 
ter vgradnja keramičnih 
filtrov s ciljem zmanjšanja 
onesnaževanja okolja s 
trdimi delci, 

- 20 novih delovnih mest do 
leta 2020 

uporabljati kot novi 
vir energije v 
obstoječih 
daljinskih sistemih, 
v dislociranih 
naseljih in 
individualnih 
kuriščih, kjer ni 
organiziranih 
energetskih 
sistemov, 

- Nezainteresiranost 
lokalnih nosilcev 
javnih pooblastil za 
spodbujanje rabe 
lokalno dosegljive 
surovine, 

- Zaključke Lokalnih 
energetskih 
konceptov (LEK) 
implementirati v 
prakso. 

- Razvoj/uporaba novih 
tehnologij 

- Postati primer dobre prakse 
na področju lokalne 
energetske samooskrbe 
lokalnih skupnosti 

- Izkoristiti potencial eko-
turizma kot posledico 
uporabe naprednih 
tehnologij 

 
 

Raziskave in razvoj 
(ang. R &D) 

- Ustanoviti raziskovalno inštitucijo 
za raziskave in razvoj za področje 
lesa na Kočevskem, 

- Ustanoviti Raziskovalni podjetniški  

center  PCLES  za področje lesa za 

hitrejši prenos znanja iz teorije v 
prakso,  

- Usmerjeno izobraževanje mladih za 
raziskovalno delo na področju lesa,  

- Industrijsko oblikovanje  s ciljem 
poiskati tržno zanimive izdelke, 

- 10 novih delovnih mest do leta 
2020 

- Šibka raziskovalna 
dejavnost na Kočevskem in 
v regiji za področje lesa, 

- Gospodarske družbe 
večinoma brez lastnih 
oddelkov za raziskave in 
razvoj, 

- Nizka dana vrednost na pol 
ali končne izdelke – izdelki 
brez vgrajenega znanja, 

- Premalo novih izdelkov iz 
lesa, 

- Nespodbudno regionalno 
okolje za raziskave in 
razvoj, 

Kadri in 
izobraževanje 

- Ustanoviti sodoben študijski 
program za področje uporabe lesa 
in energije, celostno inoviranje, 
trženje, reinženiring in menežiranje 
(organiziranje, ravnanje, 
upravljanje in vodenje), 

- v skladu s potrebami pridobiti 
višješolski program s področja 
lesarstva, 

- pridobiti novo organizacijsko enoto 
Podjetniški izobraževalni center , 
specializiran za področje lesarstva 
za direktno povezovanje 
izobraževanja z delodajalci na 

- Nepovezane inštitucije 
znanja za prenos znanja iz 
teorije v prakso, 

- Na Kočevskem je še 
prisotno zadostno znanje 
za tvorno prestrukturiranje 
lesnopredelovalne 
dejavnosti, vendar se šibi, 

- Izobraženi kadri odhajajo iz 
Kočevske in regije, 
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področju usposabljanja in razvoja 
izdelkov, 

- 10 novih delovni mest do leta 2020 

Podjetništvo 

- ustanoviti skupni »predstavitveni/ 
razstavni in izobraževalni prostor« 
za vse predelovalce lesa na 
kočevskem, 

- povezati ključne nosilce lesne 
predelave v občini in regijsko, 

- povezati ključne nosilce lesne 
predelave na Kočevskem in v  regiji 
s ciljem poslovnega svetovanja za 
doseganje čim višje dodane 
vrednosti v izdelkih in poslovne 
učinkovitosti, 

- v okviru PIKa in RC Kočevje Ribnica 
nuditi podporo mladim pri 
samozaposlitvi, 

- Nepovezani obstoječi 
nosilci lesne predelave na 
Kočevskem in v regiji, 

- Premalo podjetniškega 
znanja in negativne 
izkušnje na Kočevskem, 

 
 

Trženje 

- Povezati deležnike za enoten tržni 
nastop od nabave do prodaje; 
celostno trženje, z uveljavitvijo 
izdelkov z lastnim imenom na trgu, 

- 20 novih delovnih mest do leta 
2020 

- Nepovezani na področju 
trženja, 

- Pomanjkanje sodobnih 
načinov trženja. 

5.2 Kazalniki uspeha 

 Naziv kazalnika 
STANJE 

(31.12.2013) 
CILJ (do leta 

2020) 

1  Delovna mesta v 
vrednostni verigi lesa 
na Kočevskem 

4108 6009 

2 Količina predelanega 
lesa na Kočevskem (v 
m3/leto) 

80.000,00 126.000,00 

3 Dodana vrednost na 
zaposlenega v panogi v 
EUR* 

27.439,00 35.000,00 

4 Delujoča podjetja 55 75 

5 Število raziskovalcev - 
skupaj v panogi 
raziskave in razvoj v 
občini Kočevje** 

10 20 

 

*Vir: SURS 2013 (panoga A - gozdarstvo ter panoga C 16 in 31) 

** Vir: SICRIS 2015 

 

5.3 Strategija in poslovni model implementacije  

Projekt izhaja iz stališča in se nanj tudi navezuje, da je na Kočevskem že delno vzpostavljena in povezana 
struktura razvojnih deležnikov, ki podpirajo realizacijo tega projekta. To pomeni, da se bo realizacija projekta 
močno naslonila na obstoječo in delujočo podporno mrežo, katere temelje postavlja  Podjetniški inkubator 
Kočevje v okviru mreže podjetniških inkubatorjev, RC Kočevje Ribnica, GZS a ter območne obrtne zbornice, 
Gozdarstvo Grča d.d., Lesoj d.o.o., Amles d.o.o, Snežnik Kočevska Reka d.d., Zveza lastnikov gozdov, GŠŠ 

                                                           
8 Številka vsebuje št. zaposlenih v registriranih podjetjih za gozdarsko in lesno predelovalno dejavnost in ne vsebuje zaposlenih v izobraževalnih 

inštitucijah ter ostalih dejavnostih (kjer imamo sedaj registrirane raziskovalce).Določena je upoštevaje propad podjetja NOLIK konec leta 2014 in 
posledično ne upošteva več zaposlitev v okviru tega podjetja v skupni številki.  
9 Številka vsebuje povečanje števila zaposlenih v gozdarski in lesno predelovalnih dejavnostih. 
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Kočevje, Rokodelski center Ribnica, LU Kočevje, ter ostali deležniki v regiji, vključujoč sosednje občine, Sklad 
kmetijskih zemljišč Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, ostala podjetja v občini in regiji in ostalo podporno 
okolje. 

Strategija realizacije projekta izhaja iz osnovnega temelja – lesa oz. mnogonamenskega in sonaravnega gozda, 
novih povezav in mrež ter novih inovativnih pristopov v okviru že obstoječe infrastrukture in obstoječih skupin 
deležnikov, ki jih v projekt vključimo participativno. Vse deležnike bomo v projekt pospeševanja 
konkurenčnosti gozdno – lesne predelave v občini Kočevje vključili preko njihovih kompetenc. Vsak deležnik 
mora v projektu pospeševanja konkurenčnosti gozdno – lesne predelave prepoznati svojo vlogo in realizirati 
svoj del poslanstva, saj je namen projekta tudi sprememba v načinu dosedanjega razmišljanja in dela kar 
pomeni, da bo projekt revitaliziral obstoječe programe, storitve, odnose, povezave in način dela.  

Izhajamo iz predpostavke, da je ceneje vzpostavljati program in vsebinsko pretehtati in preoblikovati obstoječe 
programe,  vključevati več deležnikov glede na kompetence kot pa že v pilotni fazi vzpostavljati novo pravno 
osebo, ki bi celo strukturo izgradila na novo. Menimo, da se bo po začetni fazi projekta pospeševanja 
konkurenčnosti gozdno – lesne verige dalo zelo dobro oceniti ali projekt vseeno potrebuje organizacijo obliko, 
ki je nosilec projekta, ki blagovno znamko projekta upravlja in povezuje vse deležnike. Iz vidika upravljanja 
odnosov je tak pristop svež, saj namesto da povezuje hierarhijo, povezuje kompetence, povezuje po funkciji – 
izhajajoč iz končne koristi za uporabnika projekta. Tako koncept omogoča, da se vsi deležniki v verigi vrednosti 
povežejo, hkrati pa vsako podjetje, ki v programu sodeluje, dobi možnost, da se na poti njegovega razvoja 
“pospeši” in čimprej pridobi ravno tisto znanje ali storitev, ki jo potrebuje. Ta pristop mora biti časovno in 
finančno učinkovit, prinašati mora vrednost za ljudi, ki so v program vključeni. Koncept mora omogočati merljiv 
rezultat vsem v verigi: tako lastniku gozda kot podjetju, ki želi okrepili svoj R&D in s tem prodreti na trg do 
novega segmenta kupcev. Vsako podjetje ali poslovni subjekt, ki se v program vključi mora izhajati iz 
neposrednega konkretnega poslovnega cilja, rasti tržnega deleža, razvoja in prednost sodelovanja. Prednost 
vključevanja podjetij je v tem, da omogoča konkretno pomoč tam, kjer ima trenutno (ali strateško) poslovni 
problem.  

Izhajajoč iz opisanih izzivov in ciljev je strategija pristopa ključna, saj mora aktivirati celo verigo vrednosti in 
vključevati vse deležnike, ki so poslovno neposredno vpeti v bodoče rezultate projekta ali pa bodo samo 
posredno deležni učinkov projekta pospeševanja konkurenčnosti gozdno – lesne predelave v regiji. Zato se 
mora strategija pristopa reševanja izzivov/ciljev tega projekta vključevati v širše razvojne cilje razvojne 
prioritete regionalnega razvoja.  

V tem pogledu je smiselno in potrebno vzpostaviti navezavo na projekte: 

Podjetniško podporno okolje JV Slovenije je  celovit projekt, ki podjetniškemu okolju regije ponuja orodja za 
razvoj in prodor na tuje trge. Projekt podpira podjetniško in gospodarsko okolje na  področjih: 

- DVIG PREPOZNAVNOSTI IN PROMOCIJA JV SLO z NAMENOM PRIVABLJANJA TUJIH IN 
DOMAČIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ 

- MREŽNI INKUBATOR 
- PROMOCIJA PODJETNIŠTVA med MLADIMI in NOVE OBLIKE PODJETNIŠTVA (START UP, 

vitko podjetništvo)  
- INTERNACIONALIZACIJA 
- INOVACIJE 
- DRUŽBENO ODGOVORNO PODJETNIŠTVO 
- PODJETNIŠKO SVETOVANJE 
 

V regiji je bilo prepoznanih veliko pomanjkljivosti podjetniškega okolja: 

- podporno okolje za razvoj mikro, malih in srednjih podjetij ni ugodno razvito 
- slaba podjetniška iniciativnost 
- slabše razvit storitveni sektor 
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- nizka stopnja mrežnega in strateškega povezovanja doma in v tujini 
- pomanjkanje finančnih sredstev ob zagonu podjetja ali inovacije 
- nepoznavanje tujih trgov in težave pri vstopu na nova tržišča 

Z vzajemnim delovanjem na vseh področjih dosežemo učinke, ki bodo imele velik vpliv na gospodarstvo.  

 

Lesni centri Dolenjske je celovit projekt, ki med drugim zajema v razpredelnici navedene aktivnosti 

OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE 2014 – 2020 

 
PODROČJE 
 

 
NOSILCI 

 
AKTIVNOST  LCD 

V mio EUR 

OPERATIVNI PROGRAM 
ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE 
POLITIKE 2014 – 2020 
(sredstva ESRR, ESS) 
                                                                                  
V   mio  

OPOMBE             

ENERGETSKA 
RABA BIOMASE 
IN LESNIH 
OSTANKOV 
 

Občina Kočevje AKTIVNOST1:  Vzpostavitev 
delovanja razvojnega 
centra. Izgradnja 
prototipnega sistema 
uplinjanja lesne biomase 
do moči 1 MW ter začetek 
izvajanja  
RR&I, izobraževalnih ter 
ostalih aktivnosti. 
AKTIVNOST 2:Izgradnja 
logističnega centra za lesno 
biomaso in pričetek 
obratovanja. 
AKTIVNOST3:Izgradnja 
demonstracijskega sistema 
za uplinjanje lesne biomase 
zmogljivosti do 10 MW ter 
pričetek delovanja 
soproizvodnje toplotne in 
električne energije. 
AKTIVNOST4:Nadgradnja 
demonstracijskega sistema 
za uplinjanje lesne biomase 
s proizvodnjo bio-goriv (bio 
SNG, bio-metanol, FT). 
AKTIVNOST 5:Obnova 
DALJINSKEGA OGREVANJA 
bo zajemala vročevodna 
omrežja: 
sekundarni vročevodni 
sistem A)Turjaško naselje 
in Ljubljanska ulica B)UHM, 
C)Tesarska ulica, D)TZO, 
E)TSJ 

28,4 Podukrep 2.4.4:  
Spodbujanje 
proizvodnje in 
distribucija  
energije, ki izvira 
iz obnovljivih 
virov (podprta 
vlaganja v 
izgradnjo novih  
in rekonstrukcijo 
obstoječih 
sistemov za 
ogrevanje ter 
spodbude za 
priklop novih 
uporabnikov na 
že obstoječe 
kapacitete.  

186,5 
KS 

Opomba: Upravičena 
naselja nad 5.000 
prebivalci.  Upravičenci: 
podjetja, javni sektor, 
posamezniki, občine, 
zavodi, zadruge… 
Za vključitev v Dogovor 
regije bo morali biti 
pripravljena tehnična in 
investicijska 
dokumentacija, 
zagotovljena 
izvedljivost projekta z 
vidika umestitve v 
prostor.  

LESNO 
PREDELOVALNA 
DEJAVNOSTI 
 

Metalka d.d. 
(Novoles Straža) 

   361,9 
VKRS 

Opomba: predvideni so 
instrumenti za lajšanje 
dostopa do virov 
financiranja, ki bodo 
namenjeni podjetjem v 
vseh fazah razvoja za 
odpravljanje vrzeli v 
financiranju: 
a)instrumenti 
dolžniških in lastniških 

Ahouse, lesno 
predelovalni 
center 
Šentrupert 
,d.o.o. 

Druga faza (LPC 
Šentrupert): 

• Sodobne proizvodnje 
linije: sodobnih lesenih hiš, 
oken, vrat,pohištva, 
konstrukcijskega lesa, 
izolacijskih sistemov,…. 

7,0  Prednostna OS 3 
– Dinamično in 
konkurenčno 
podjetništvo za 
zeleno 
gospodarsko rast 
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 Skladišča in zbiralnico 
sekancev. 

• Postroj kogeneracije na 
lesno biomaso. 
• Proizvodnjo in 
skladiščenje peletov. 
• Poslovno – promocijski 
objekt s predstavništvi 
strateških 
partnerjev, prodajnim 
sistemom, sistemom 
upravljanja znamk 

virov financiranja 
(tvegani kapital, 
garancije za bančne 
kredite s 
subvencioniranjem 
obrestnih mer, 
mikrokrediti, 
mikrogarancije, krediti 
in mezzanine krediti…), 
b)prilagojeni finančni 
instrumenti za 
posamezne faze razvoja 
podjetij (kot npr. 
semenski in 
predsemenski viri 
financiranja) ter druge 
sodobne oblike  
financiranja; 
c)nepovratni viri, tudi v 
kombinaciji z drugimi 
finančnimi instrumenti, 
za specifične namene in 
ciljen skupine  (npr. 
učinkovita raba virov, 
mlada podjetja). 
d)dopolnilni ukrepi  
finančnim 
instrumentom, kot na 
npr. mentorstvo, 
poslovno svetovanje, 
ipd. 
 

 MSP na 
področju 
predelovalne 
dejavnosti 

Potrebno oblikovati 
aktivnosti za potrebe LCD, 
ki bodo temeljile na 
aktivnostih Prednostne OS 
3, Podukrep 2.3.3 
Spodbujanje podjetništva, 
zlasti z omogočanjem lažje 
gospodarske izrabe novih 
idej in ustanavljanja novih 
podjetij 

 

PODPORNO 
OKOLJE ZA 
PODEJTJA IZ 
LESNE 
DEJAVNOSTI 

1.Gospodarska 
zbornica 
2.Obrtna 
zbornica  
3.Start up Novo 
mesto 
3.Razvojne 
institucije – 
RCNM,RCKR,PIK 

Potrebno oblikovati 
aktivnosti za potrebe LCD, 
ki bodo temeljile na 
aktivnostih Prednostne OS 
3, Podukrep 2.3.4 Razvoj in 
izvajanje novih poslovnih 
modelov MSP, zlasti za 
internacionalizacijo. 

 Prednostna OS 3 
– Dinamično in 
konkurenčno 
podjetništvo za 
zeleno 
gospodarsko rast 

361,9 
VKRS 

Opomba: predvideni 
ukrepi  
a)spodbujanja 
nastajanja start up 
podjetij. 
b)Ukrepi za razvoj MSP: 
razvoj, izvajanje in 
prenova poslovnih 
modelov; podpora 
poslovnim in razvojnim 
partnerstvom za 
krepitev sodelovanja v 
globalnih verigah 
vrednosti; vzpostavitev 
in delovanje sistema 
vse-na-enem-mestu za 
domače izvoznike in 
tuje investitorje; 
priprava študij 
izvedljivosti, tržnih 
raziskav in izvoznih 
načrtov; podpora 
iskanju novih  
mednarodnih tržnih 
priložnosti; razvoj novih 
inovativnih turističnih 
produktov in storitev.. 
 

RAZISKAVE IN 
RAZVOJ 
 

MONM – Center 
razvoja, raziskav 
in inovacij 
 

Potrebno oblikovati 
aktivnosti za potrebe LCD 

 Prednostna OS 1 
– Mednarodna 
konkurenčnost 
raziskav, inovacij 

254,3 
VKRS 

Opomba: pomembno 
za LCD: 
A)mreženje ter krepitev 
sinergij  v inovacijskem 
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Občina 
Šentrupert 

Inštitut WOOD VALLEY – 
inštitut oz. inkubator za 
raziskave in razvoj na 
področju lesa, lesnih 
asortimentov in dizajna ter 
vzpostavitev kreativnega 
okolja za povezovanje na 
mednarodni raziskovalni 
ravni.  

12,5 in tehnološkega 
razvoja v skladu s 
pametno 
specializacijo  za 
večjo 
konkurenčnost in 
ozelenitev 
gospodarstva   

 sistemu ter krepitev 
sodelovanja med 
gospodarstvom in 
institucijami znanja.  
b) Spodbujanje 
inovacijskih procesov in 
z njimi povezanih 
naložb – podprte bodo 
tehnološke in 
netehnološke inovacije, 
ki bodo usmerjene v 
komercializacijo. 
c)Podpora projektom za 
razvoj in testiranje 
inovacij v praski – 
demonstracijski 
projekti Living Labs, 
računalništvo v 
oblaku… 
c)Komercializacija 
razvitih rešitev in 
spodbujanje 
povpraševanja (Ukrep 
se dopolnjuje s 2.4.4) 
d)Krepitev razvojnih 
kompetenc- - povezava 
širšega poslovnega 
okolja v inovacijske 
procese (npr. množično 
inoviranje). 

IZOBRAŽEVANJE 
IN KADRI 
 
DOMAČA OBRT 

Gimnazija in 
srednja šola 
Kočevje 

1.Oblikovanje dodatnih 
izobraževalnih modulov s 
področja designa in 
podjetništva. 

 Prednostna os 
10: Znanje, 
spretnosti  in 
vseživljenjsko 
učenje za boljšo 
zaposljivost. 
Podukrep 2.10.4 : 
Izboljšanje 
odzivnosti 
sistemov 
izobraževanja in 
usposabljanje za 
potrebe trga dela 

14,2 
VKRS 

Opomba: ukrep za 
prenovo sistema 
poklicnega 
izobraževanja in 
usposabljanja  - 
prenova sistema 
poklicnega 
izobraževanja 
(dopolnilo se bo 
obstoječe kurikule, 
poklicne standarde in 
kataloge. 

Rokodelski 
center Ribnica 
 

Razvoj rokodelskih znanj 
domače obrti regije  in 
povezovanje kulturne 
dediščine  s tržnimi 
področji (kreativne 
kulturne industrije).  

0,8 Prednostna os 9: 
Socialna 
vključenost in 
zmanjševanje 
tveganja revščine 
Podukrep 2.9.7: 
Vlaganja v okviru 
strategij 
lokalnega 
razvoja, ki ga vodi 
skupnost (CLLD). 
 
 

 
30,0 
SLO 

Opomba:  ukrep 
spodbujanje novih 
delovnih mest – 
spodbujanje 
podjetniških aktivnosti 
in inovativnih razvojnih 
partnerstev – 
vzpostavitev 
neformalnih mrež za 
spodbujanje 
podjetništva, razvoj 
ponudbe lokalnih 
proizvodov in storitev, 
oblikovanje mreže 
lokalnih ponudnikov… 

 
SOCIALNO 
PODJTNIŠTVO 

Občina Kočevje Ustanavljanje socialnega 
podjetja za delo v gozdu 

 Podukrep 2.9.6: 
Spodbujanje 
socialnega 
podjetništva in 
poklicnega 
vključevanja v 

 Opomba: podprti bodo 
ukrepi sprejeti v 
Programu ukrepov za 
leti 2014 – 2015 
(programi usposabljanj, 
izobraževanj, 

EKOVIZIJA  Potencial za soc. podjetje  
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socialna podjetja 
ter socialnega in 
solidarnega 
gospodarstva 

informiranje 
motiviranje, javna 
dela). 

 

 

 

 

 
 

5.4 Storitve  

Najbolj ključno pri podpornih storitvah, ki naj bi jih projekt pospeševanja konkurenčnosti gozdno – lesne 
predelave nudil je, da se na enem mestu združijo vse tiste storitve, ki deležnike v verigi povezujejo in 
dopolnjujejo. Podporne storitve so lahko v veliki meri pogodbene (“outsourcing”) in zaradi ugodnih pogojev 
lahko za podjetja predstavljajo bistveno manjši strošek kot sicer. Predvsem trženjske storitve pa so sestavni del 
projekta pospeševanja konkurenčnosti gozdno – lesne verige na Kočevskem.  

 
Storitve:  Predlog aktivnosti:  

Razvijanje in vzdrževanje 
komunikacije med člani 

verige / člani 
pospeševalnika z namenom 

pospeševanja skupnega 
delovanja, povezovanja za 

izboljšanje poslovanja, 
izdelkov, poslovne 

odličnosti za doseganje 
večje konkurenčnosti cele 

verige. 
 

- Skupna spletna stran ima dva dela: en del spletne strani je 
namenjen informiranju, osveščanju, promociji dela, 
vključevanju javnosti ... Drugi del spletne strani pa je 
namenjen članom /podjetjem vključenim v projekt, 
internim informacijam in delu.   

- Krajši izobraževalno mreženjski dogodki: 1x mesečno, 
izbrana tema,  predavanje /predstavitev in mreženje.    

- Organizacija poslovnih delegacij/obiskov na Kočevskem  ali 
naših delegacij v tujini. 

- Informativni newsletter 1x mesečno.    
- Povezava z inkubatorji, ustreznimi podjetniškimi okolji v 

Sloveniji in v tujini.    

Trženje in promocija 
gozdno – lesne verige doma 

in v svetu. 

- Promocijske aktivnosti: on line in off line aktivnosti, 
publikacije,… 

- Vzpostavitev  demonstracijskega centra / tematskega 
področja Kočevske lesno predelovalne verige  - kjer  na 
območju 20 ha v industrijski coni LIK2 povezuje v zgodbo 
vse akterje gozdno –lesne verige in nudi prikaz delovanja 
verige vrednosti. To “tematsko področje”  je namenjen 
tako poslovnim kot promocijskim aktivnostim.  Primerno 
mesto za sedež projekta in najožje delovne ekipe.    

- Izobraževanja na temo trženja in prodaje: vzpostavitev 
blagovne znamke,  design izdelkov (coaching in praktično 
delo), pospeševanje prodaje, trening prodajne ekipe, 
organizacija spletne prodaje, on line in off line marketinške 
kampanje …    

- Organizacija obiskov sejmov – poslovnih delegacij.  
- Organizacija sejemskih nastopov in predstavitev (skupna 

organizacija, pomoč pri koncipiranju individualnih 
predstavitev,…).    

Vpetost v okolje, družbena 
odgovornost in promocija 

projekta med mladimi 

- Programi za vrtce in osnovne šole: življenje gozda, 
pogozdovanje, predstavitev poklicev vezanih na les, 
obdelovanje lesa …   
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- Programi za srednje šole: Tematske strokovne delavnice, 
povezava z obrtniki, predstavitev poklicev in afirmacija 
veščin, delavnice oblikovanje lesa -  povezava z fakulteto, 
inštituti … razstave in projekti v sodelovanju z industrijo.     

- Programi za odrasle: prostovoljstvo, poljudni izobraževalni 
dogodki, predstavitve projektov,…   

Spremljanje raziskav doma 
in v svetu - z namenom 

informiranja, vključevanja, 
pridobivanja strokovnih 

podlag za člane. 
 

- Dostop do različnih baz podatkov in spremljanje gozdno – 
lesnih verig ter aktivnosti po svetu ( strokovne virtualne 
ekipe, strokovne revije, članki, konference).   

- Izdelava analiz – trženjskih analiz, študij.  
- Identifikacija trendov in sodelovanje pri ključnih strateških 

odločitvah Kočevske občine na tem področju (vir določenih 
podatkov tudi za uporabo RRA, strokovnih služb in 
ekspertov tega področja v subregiji in regiji).  

Mednarodna vpetost. 
- Organizacija delegacij /obiskov v tujino. 
- Iskanje mednarodnih povezav glede na interes članov / 

podjetij.  

Dostop do virov. 

- Trening podjetij za nastop pred investitorjem, vključevanje 
v network investitorjev. 

- Dogovor z določenimi bankami pri premostitvenemu 
financiranju. 

- Vključevanje in stik s Podjetniškim skladom,  poslovnimi 
angeli, bankami.   

- Povezovanje z viri za EU sredstva.  

Vzpostavljanje, 
dopolnjevanje 

informacijske, raziskovalno 
razvojne in druge 

infrastrukture za potrebe 
članov. 

 

- Pozicioniranje in razumevanja R&D procesa. 
- Koordinacija in vzpostavitev R&D funkcije za podjetja – kar 

pomeni, da se podpre R&D, ki prinese neposredne učinke z 
vidika tehnologije, procesov, materialov, postopkov, 
analize … 

- Dostop do laboratorijev, raziskovalne opreme, 
raziskovalnih skupin in njihova koordinacija ter vodenje 
R&D projektov.      

Zastopanje interesov. 
- Pravniško – odvetniške storitve. 
- Zaščita intelektualne lastnine  (od dostopa do baz do 

zaščite modelov, blagovnih znamk in patentov).  

Ostale storitve 

- Dostop do določenih izvajalcev podpornih storitev: prevozi, 
agencijske in tiskarske storitve, HRM, računovodske 
storitve, spletne storitve ... 

- Pomoč pri pisanju slovenskih / EU razpisov s tem, da 
pripravljavec razpisa v celoti prevzame riziko in dokler niso 
znani rezultati  razpisa ne zaračuna za svoje delo. Provizija 
pa nato vključuje tudi vodenje dokumentacije in poročanje.  

 
 

5.5 Implementacija  

 
Proces implementacije mora potekati od spodaj navzgor, kar pomeni, da se v postavljeno strukturo programa 
vnesejo tiste konkretne vsebine za programe ali storitve,  ki jih v projekt vključena podjetja / člani prepoznajo 
in identificirajo. Vsebine programa in storitve morajo biti prilagojene glede na dejanske potrebe, saj bo to 
pomagalo vzpostavljati interes in spodbujalo vključevanje v projekt.  

Da bi to dosegli, je prav, da je raziskovalni del projekta zelo participativno naravnan: ko se na osebnih sestankih, 
pogovorih, srečanjih in diskusijah projekt predstavi, izpostavijo se bistvene prednosti izobraževanja, R&D 
povezovanja ter močnega mreženja cele verige vrednosti gozdno – lesne predelave. Načrt implementacije bo 
del poslovnega načrta, ki bo sledil temu Strateškemu načrtu.  
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6 IZVEDBENI DEL - PREDLOG PROJEKTA 

 

 

6.1 Trženjska strategija 

 
Trženjska strategija bo izdelana po tem, ko bodo natančno opredeljeni trženjski cilji, ki se bodo nanašali na 
prodajo konkretnih produktov in storitev, pri konkretnem proizvajalcu in po opredelitvi stroškov izdelave. Na 
tej osnovi bo določena cene izdelkov oziroma storitev.  

Iz trženjska strategije bodo za vsak izdelek in storitev razvidni proizvajalci oziroma izvajalci ter cene izdelkov 
oziroma storitev. Definiran bo ciljani tržni delež in sicer po produktih, po uporabnikih/kupcih, po 
regijah/področjih predvidene prodaje in po distribucijskih kanalih.  

Prav tako bodo jasni cenovni cilji in struktura cene (ocena stroškov, cena na osnovi povpraševanja, cena na 
osnovi primerjave s konkurenco… ). Izdelana bo jasna  cenovna strategija (prodor na trg ali posnemanje drugih) 
glede na konkurenco. Prav tako bodo predvideni popusti oziroma določena bosta njihova višina in obseg. 
Opredeljena bo gibkost cen in cene bodo jasno pozicionirane.  Izdelana bo analiza prodore na trge (dogodki) 
ter določen razpon cen. Definiran bo prag  dobička, pozicioniranje izdelkov na trgu itd.). Upoštevan bo vpliv 
življenjskega cikla izdelkov in vzdrževanje zalog.  

Pri določitvi cene bo potrebno upoštevati vse poslovne stroške (proizvodnje, prevoza, skladiščenja, prodaja, 
davki in drugo). Pomembna je analiza konkurence in tudi potencialnega povpraševanja, pri čemer naj bo 
pozornost usmerjena v reagiranje kupcev na ceno. Upoštevane bodo tudi proizvodne kapacitete in način 
oziroma stroški distribucije ter politika podjetja glede cen (popusti, plačilni pogoji, roki plačil).  

Pomemben del trženjske strategije je tržno komuniciranje, ki zajema komuniciranje z potencialnimi kupci in 
obstoječimi kupci. Potrebno si je postaviti jasne in realne promocijske cilje, ki bodo doseženi z različnimi 
komunikacijskimi sredstvi in po različnih komunikacijskih kanalih. Načrtovati bo potrebno oglaševanje in pri 
tem predvideti ključno sporočilo, izbrati medije ter opredeliti časovnico. Opredeliti bo potrebno vrsto pristopa 
do potencialnih kupcev in obseg direktnega trženja (direktna pošta, splet, TV, katalogi, telefonska prodaja). 
Prav tako je nujno predvideti načine pospeševanja prodaje kot npr. kuponi, točke, popusti, nagradne igre, 
darila, sejmi, znižanja, klubi potrošnikov. Odnosi z javnostmi vplivajo na uspešnost podjetja in so pomemben 
vidik trženja. Pomembno bo komuniciranje z javnostmi, z notranjimi (zaposleni, lastniki..) in zunanjimi (kupci, 
dobavitelji, vlagatelji, konkurenca in mediji) javnostmi. Odločitev za osebno prodajo posledično pomeni tudi 
določitev vrste osebnega komuniciranja s potencialnimi kupci (neposredne oblike komuniciranje s 
potencialnimi kupci, prodajne predstavitve, sejemski nastopi…). Nujno bo opisati oglaševanje, pogostost in 
teme oglaševanja ter izbiro medijev.  

V trženjski strategiji se bodo predvideli kadri, ki bodo opravljale to funkcijo v podjetju, njihove kompetence in 
zahtevana izobrazba in usposobljenost. 

Prav tako bodo definirane prodajne poti in podrobnosti povezane s tem. V ta sklop sodi: določitev vrste in 
število posrednikov, opredelitev do potrebe po lastni prodajalni ali prodajalni drugih oziroma mreži le-teh, 
določitev obsega potrebe po skladiščenju zalog in tudi načina prevoza blaga (prodajna logistika). 

Trženjska strategija opredeljuje tudi določitev obsega poslovanja, obsega prihodkov od prodaje,  obsega 
stroškov trženjske dejavnosti in informacijske podpore. 
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6.2 Komunikacijski cilji in podpora projekta 

 
Komunikacijska strategija je zelo pomemben del akcijskega načrta, saj opredeljuje način, orodja, dinamiko ter 
strukturira in določa tako interno komunikacijo med partnerji projekta, podjetji / člani kot eksterno 
komunikacije z zunanjimi deležniki, mediji, poslovnimi partnerji projekta. Komunikacijska strategija bo izhajala 
iz poslovnih ciljev projekta ter jih s svojimi aktivnostmi podpirala.  

Na podlagi komunikacijskih ciljev, bomo opredelili primarne in sekundarne ciljne javnosti, komunikacijska 
sporočila in komunikacijska orodja. Komuniciranje projekta bo zato zastavljeno postopno, po fazah, ki bodo 
podpirale vsak korak projekta:   

- faza uvajanja in uveljavljanja blagovne znamke,      
- faza pozicioniranja in strokovnega profiliranja ter aktivacije programov,    
- faza intenzivnega trženja in promocije.   

Pomemben del komunikacijske strategije bo namenjen blagovni znamki projekta, saj bomo morali zelo 
intenzivno in suvereno vzpostaviti njeno identifikacijo v prostoru.   

Komunikacijska strategija bo imela tudi načrt, ki bo vključeval projekt družbene odgovornosti.  
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6.3 Časovnica aktivnosti  

Aktivnost maj.15 jun.15 jul.15 avg.15 sep.15 okt.15 nov.15 dec.15 2016 2017 2018 2019 2020 

Sprejem dokumenta                           

Izvedba pogovorov z 
vključenimi deležniki 
verige  

                          

Imenovanje in izbor 
ključne ekipe projekta 

                          

Priprava dokumenta in 
akcijskega načrta  

                          

Pogovori z vključenimi 
partnerji projekta – z 
vsemi, ki bi se vključili s 
svojimi storitvami 

                          

Identifikacija 
podjetij/članov,  ki bi se 
vključila v program 
projekta  

                          

Priprava programov in 
vsebin  

                          

Potrditev akcijskega 
načrta projekta  

                          

Vzpostavitev pravno – 
formalnega statusa in 
vseh pravnih podlag za 
delovanje  

                          

Začetek delovanja 
projekta  

                          

Predstavitev projekta                            

Izvedba priključne 
ceste znotraj cone 

                          

Izgradnja sušilnic za les 
skupaj s pripadajočimi 
manipulativnimi 
površinami in objekti 

                          

Zagon in delovanje 
kadrovske in 
infrastrukturne 
podpore 

                          

Izgradnja kogeneracije 
z uplinjanjem lesa 

                          

Vročevod + toplotne 
postaje 

                          

Izdelava projektne 
dokumentacije  

                          

Nakup nepremičnin in 
Izgradnja proizvodnih 
prostorov s 
pripadajočo 
proizvodno opremo – 
zaseben kapital 
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6.4 Finančna konstrukcija projekta  

Aktivnosti projekta 
Ocenjeni stroški v € (neto) SKUPAJ v          

€ (neto) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

I. SKLOP               

Izvedba priključne ceste 
znotraj cone 

80.000 
                            

-        
                            

-        
      80.000 

II. SKLOP               

Izgradnja sušilnic za les 
skupaj s pripadajočimi 
manipulativnimi površinami 
in objekti 

300.000 200.000 350.000 350.000     1.200.000 

III. SKLOP               

Zagon in delovanje 
kadrovske in 
infrastrukturne podpore 

60.000 100.000 160.000 240.000 280.000 400.000 1.240.000 

IV. SKLOP (energetska 
samooskrba območja) 

              

Izgradnja kogeneracije z 
uplinjanjem lesa 

                            
-        

250.000 10.000.000 12.000.000 1.000.000 750.000 24.000.000 

Vročevod + toplotne postaje 410.000 1.715.000 3.030.000 7.900.000     13.055.000 

V. SKLOP (predvidene 
investicije nosilcev lesno-
predelovalne industrije) 

              

Izdelava projektne 
dokumentacije  

80.000 40.000         120.000 

Nakup nepremičnin in 
Izgradnja proizvodnih 
prostorov s pripadajočo 
proizvodno opremo – 
zaseben kapital 

1.620.000 1.160.500 1.100.000 500.000 500.000 500.000 5.380.500 

SKUPAJ stroški: 2.550.000 3.465.500 14.640.000 20.990.000 1.780.000 1.650.000 45.075.500 
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Projekt zajema: 

- Izvedba priključne ceste v gospodarsko cono LIK2 ob mestni kotlovnici (nosilec: Občina Kočevje), 
- Izgradnja sušilnic za les dve sušilnici po 40 m3 s pripadajočimi manipulativnimi površinami , skladiščem 

za sušen žagan les, skladiščem za nesušen žagan les, ter  prostori za garderobo, sanitarije, pisarno in 
krmiljenje sušilnic (nosilci: Občina Kočevje, Komunala Kočevje d.o.o. in  Kočevski les d.o.o.), 

- Izgradnja inovativnega sistema kogeneracije z uplinjanjem lesa in v nadaljevanju poligeneracija 
predstavlja razvojni projekt, s katerim želimo razviti tehnologijo uplinjanja lesa, ki ga je Občina Kočevje 
že v letu 2011 pripravila za prijavo na EU sredstva (nosilci: Občina Kočevje skupaj s partnerji: Komunala 
Kočevje d.o.o., Melamin d.d., Kočevski Les d.o.o., Gorenje projekt d.o.o.,…), 

- Izgradnja vročevodnih sistemov s toplotnimi postajami predstavlja izvajanje naslednjih faza lokalnega 
energetskega koncepta občine Kočevje (nosilci: Občina Kočevje, Komunala Kočevje d.o.o.), 

- Izdelava ustrezne projektne in investicijske dokumentacije za partnerje, ki so vključeni v gozdno lesno 
verigo za potrebe izgradnje novih tehnoloških proizvodnih sistemov (nosilci: Kočevski les d.o.o. skupaj 
s partnerji…),  

- Nakup nepremičnin in izgradnja proizvodnih prostorov s pripadajočo tehnološko opremo za partnerje, 
ki so vključeni v gozdno lesno verigo(nosilci: Kočevski les d.o.o. skupaj s partnerji …). 

Zaradi nepovezanosti nosilcev lesne predelave v regiji bo ob nespremenjenem sodelovanju prihajalo do 
podvajanj tehnoloških posodobitev in nepotrebnega konkuriranja med družbami. Z vzpostavitvijo koordinacije 
gozdno lesne verige skupaj s podjetjem Kočevski les d.o.o. pa bi nosilci lesne predelave v regiji dobili močnega 
partnerja s katerim bi skupaj nastopali na tujem trgu, pretok informacij bi se močno izboljšal, odpirala bi se 
nova delovna mesta in les, ki je za Kočevsko strateška surovina bi znova dobil pomembno gospodarsko veljavo 
in postal osnova za trajnostni razvoj regije.          

Grafični prikaz predlagane lokacije na lokaciji industrijskega kompleksa Nolik d.d. v stečaju ter 
gospodarske cone LIK2. 
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