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Lesarstvo v regiji
počasi okreva
Po zelo visoki neto čisti izgubi, ki jo je panoga pridelala predvsem
na račun nekaterih večjih stečajev, kot celota spet posluje pozitivno.
Toda k izboljšanju rezultatov prispevajo predvsem manjša podjetja in
samostojni podjetniki, zlasti s področja obdelave in predelave lesa, v
manjši meri pa s področja proizvodnje pohištva. Mag. Frenk Kovač,
direktor Gozdnega gospodarstva Postojna, poudarja, da je dodana
vrednost lesa le končni proizvod, prodan na svetovnih trgih, Darko
Lesar, prvi mož Brest Pohištva, pa napoveduje širitev obsega poslovanja v Skandinaviji. V osrednji temi med drugim predstavljamo
tudi uspešni mizarski podjetji in izdelovalca tradicionalnih kmečkih
skrinj.
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Na dan slovenske hrane so v šolah in vrtcih v regiji tudi letos postregli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Organizatorji in vodje prehrane ugotavljajo, da
javna naročila omejujejo prijavo lokalnih pridelovalcev, čeprav bi si želeli, da bi
imeli le-ti večje možnosti pri vključevanju v prehrano otrok. V šolah še vedno
opažajo slabe prehranjevalne navade učencev in jih poskušajo z različnimi ukrepi
odpraviti ali vsaj omiliti.

Občina Postojna nasprotuje sprejetju državnega prostorskega načrta (DPN)
za osrednje vadišče Slovenske vojske in zahteva prenehanje vseh aktivnosti
na vojaškem vadišču. V nasprotnem primeru bo sprožila vse pravne postopke
in sprejela ukrepe za zavarovanje infrastrukture v lasti občine, ki jo uporablja obrambno ministrstvo. Prav tako občina pričakuje, da bo ministrstvo za
obrambo prenehalo zapostavljati občino in lokalno prebivalstvo.
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Šole omejene pri nabavi hrane

8 Z vsemi sredstvi proti vadišču

Odlagališče Ostri vrh 2014. spet odprto?
Komunalno podjetje Logatec dopolnilo vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja – V. d. direktorja dr. Boštjan Aver pričakuje
ugoden razplet že na začetku prihodnjega leta – Občinski proračun ob
1,2 milijona evrov
Logaško odlagališče je po odločbi Inšpektorata
RS za okolje od 21. avgusta zaprto, saj je
Računsko sodišče med drugim odkrilo nepravilnosti pri upravljanju in razširitvi tega
odlagališča, od leta 2009 pa je obratovalo tudi
brez okoljevarstvenega dovoljenja. Trenutno na
odlagališču deluje samo zbirni center, od koder
vozijo kosovne in mešane komunalne odpadke
na druga odlagališča.
»Komunalno podjetje Logatec je takoj pristopilo
k reševanju inšpekcijskih odločb, o prenehanju
obdelave in skladiščenja mešanih komunalnih
odpadkov na odlagališču Ostri vrh pa smo morali
obvestiti vse občine, ki so pri nas odlagale odpadke, ter ustrezno urediti pogodbe z izvajalci obdelave mešanih komunalnih odpadkov, prevzema
le-teh … , kar je 16. septembra ugotovila tudi
inšpektorica Inšpektorata RS za okolje,« pojas-

njuje Boštjan Aver, v. d. direktorja logaškega
komunalnega podjetja. Po njegovih besedah
občine, dosedanje poslovne partnerice, ob
obvestilu o prenehanju obratovanja odlagališča
niso bile presenečene in so že prej z javnimi
razpisi poiskale druge izvajalce.

okoljevarstvenega dovoljenja na Agencijo RS za
okolje, ki je zahtevala načrt ravnanja z odpadki in določene monitoringe podzemnih in
površinskih voda. »Upamo, da bomo okoljevarstveno dovoljenje dobili vsaj v začetku prihodnjega leta, da bi potem v prvi fazi na Ostri vrh
odlagali mešane komunalne odpadke iz občine
Logatec in začeli pogajanja z občinami, ki so bile
prej naš partner, pa tudi z morebitnimi drugimi
zainteresiranimi, vzporedno pa moramo izvajati

zapiralna dela,« pravi sogovornik.
Odpadki iz Občine Logatec se od 20. avgusta
odvažajo na odlagališče Leskovec v Novem
mestu. »To ni dolgoročna rešitev, saj je za odlaganje odpadkov do 1. aprila 2014 že objavljen
razpis za javno naročilo,« so sporočili z logaške
občine in dodali, da bo imel občinski proračun
zaradi zaprtja odlagališča do 1,2 milijona manj
prihodkov kot v preteklih letih iz tega naslova.
•Blanka Markovič Kocen

Komunala ob sto tisočakov, občina
ob dober milijon prihodkov
Je pa zaprtje odlagališča, tako Aver, negativno
vplivalo na poslovanje komunalnega podjetja,
ki je mesečno zbralo okoli 550 ton odpadkov,
vključno z logaškimi. »Na letni ravni to pomeni
izgubo vsaj sto tisoč evrov prihodkov,« pojasnjuje
v. d. direktorja Komunalnega podjetja Logatec.
Konec oktobra je Komunalno podjetje Logatec vložilo dopolnitev vloge za pridobitev

FOTO: Valter Leban

Zaradi zaprtega odlagališča logaške odpadke odvažajo v Novo mesto.
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Po številu nočitev turistov na repu
Z regijsko destinacijsko organizacijo do boljših rezultatov na področju turizma
Za razvoj, povezovanje in promocijo turizma v naši regiji bo
skrbela regijska destinacijska organizacija (RDO), ki je zaživela kot
enota v okviru Regijske razvojne agencije (RRA) Notranjsko-kraške
regije. Njeni glavni cilji so spodbujati razvoj kvalitetne in trajnostne
turistične ponudbe, graditi na prepoznavnosti destinacije Zeleni kras,
omogočiti, da bi se čim več podjetnih ljudi v regiji začelo ukvarjati s
turistično dejavnostjo, ter predvsem povečati število obiskovalcev in
nočitev, je povedala Mateja Simčič iz RRA in zagotovila, da RDO ne
bo šla po poti propadlega Zavoda za turizem.
Kako te cilje doseči, so v
razvojnem programu zapisali
člani programskega sveta, ki ga
sestavljajo predstavniki vseh
šestih občin v regiji, lokalnih
akcijskih skupin, turistične
zveze Brkini, Kras, Notranjska,
turističnih kmetij, agencij, sobodajalcev, gostincev, lokalnih
turističnih vodnikov in večjih
ponudnikov, kot so Postojnska
jama, Park vojaške zgodovine
in Jezerski hram. Dejan Iskra,

kras njo. »Zavedamo se pomembnosti tega
turističnega ponudnika in si želimo, da bi
bila tudi z njihove strani pripravljenost za
skupno sodelovanje pri ustvarjanju širše
ponudbe v večji meri izražena,« je dejala
Simčičeva in hkrati pozvala k skupnemu
in poenotenemu nastopu vseh drugih
turističnih akterjev pri pogovorih z vodstvom Postojnske jame.
Vzpostavitev RDO, ki jo bodo večinsko
financirale občine, je sicer rezultat dveletnega turističnega projekta, ki je bil sofinanvodja RDO, nam je pojasnil, da organizirala izobraževanja in ciran z evropskimi sredstvi, v njegovem
delavnice za ponudnike …
okviru pa je bila opravljena vrsta aktivnosbodo skušali pri promociji kar
ti, od sodelovanja na turističnih sejmih
najbolj izkoriščati možnosti,
in borzah, izdaje brošur, oglaševanja,
ki jih ponuja svetovni splet,
Za več sodelovanja
vzpostavitve turistično-informacijskih
tudi pri omogočanju spletnih
Postojnske jame
točk, namestitve računalniško podprte
rezervacij nočitev. RDO bo
prodaje vstopnic za Postojnsko jamo, Park
prisotna na prireditvah in
Zanimalo nas je tudi, kako
vojaške zgodovine, Notranjski muzej, do
sejmih doma in v tujini, skrbela bo RDO sodelovala s Postoprenove spletne strani www.zelenikras.si in
bo za promocijske materiale,
jnsko jamo kot največjim in
sodelovanje s turističnimi agen- najpomembnejšim turističnim drugih spletnih aktivnosti ter oblikovanja
cijami, aktivno bo iskala tako
ponudnikom v regiji glede na turističnih produktov in priprave programov za izlete.
imenovane incoming agencije,
to, da slednja Zelenega krasa
•Veronika Rupnik Ženko
ki bodo k nam pripeljale goste, ne potrebuje, pač pa Zeleni

62.000 nočitev ali 0,6 odstotka vseh
nočitev turistov v Sloveniji smo lani
našteli v naši regiji, kjer je turizem zdaj
predvsem prehodne narave, cilj pa je turiste zadržati dlje, vsaj eno ali dve noči.

Dobili nov razvojni svet regije
Razvojni svet regije, nov organ odločanja na
ravni regije, ki bo v programskem obdobju
2014 do 2020 skrbel za načrtovanje in izvajanje
regionalne politike, bo vodil župan občine
Cerknica Marko Rupar, njegov podpredsednik
pa bo Janez Rebec, predsednik območne
gospodarske zbornice Postojna, sicer predsednik uprave Pivke perutninarstvo. 15-članski razvojni svet regije sestavlja šest voljenih občinskih
funkcionarjev, šest predstavnikov gospodarstva
in trije predstavniki nevladnih organizacij iz
Notranjsko-kraške regije.

Turistično vodenje kot poslovna priložnost
Matej Kržič: V turizmu štejejo izkušnje na terenu in s terena, ne pa pisanje strategij in želja,
ki se lepo slišijo, v praksi pa ne zaživijo
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Mladi podjetnik Matej Kržič z Bloške Police, po izobrazbi geograf,
ljubiteljsko pa tudi jamar, je svoj podjetniški izziv našel v turizmu, ki
je ena od še preslabo izkoriščenih priložnosti naše regije. Po vključitvi
v projekt Podjetno v svet podjetništva, namenjen mladim, ki se podajajo na samostojno podjetniško pot, je pred kratkim ustanovil podjetje
Galator.
Ste imeli podjetniško idejo
deloma izoblikovano že pred
vključitvijo v projekt?
Da, moja osnovna ideja je
bila povezovanje turističnih
ponudnikov in izoblikovanje turistično-izobraževalne
ponudbe na regijski ravni. V
času projekta sem jo izpilil in
oblikoval do te mere, da sem jo
lahko predstavil trgu.
Ugotovil sem namreč, da na
Notranjskem manjka konkretnih turističnih programov,
izdelanih za posamezne interesne skupine. Manjkajo tudi
povezovanje med ponudniki,
skupna promocija in nastop
na trgu. Posamezni akterji v
turizmu in izobraževanju tudi

nimajo časa ali pa znanja, da bi
se prijavili na razpise za pridobivanje sredstev. Kot nekdanji
predsednik Društva ljubiteljev
Križne jame sem dolga leta
deloval kot povezovalni element, zato sem se odločil to
nadaljevati, pripravljati projekte
in povezovati ljudi s terena
navzgor.
Kakšen je bil nato pristanek
na realnih podjetniških tleh,
ko ste ustanovili podjetje in
začeli delati?
Pristanek je bil mehak,
saj področje turizma in
izobraževanja dobro poznam
in na njem aktivno delujem več
kot deset let.
S čim konkretno se v tem

okviru ukvarjate in komu
nudite svoje storitve?
Ukvarjam se predvsem s
pripravo in izvedbo interpretacijskih programov, specialnih
in splošnih lokalnih turističnih
vodenj. Občasno pripravljam, vodim in izvajam tudi
projekte, povezane s turizmom,
ohranjanjem kulturne krajine
in izobraževanjem na lokalni, regijski in državni ravni.
Stranke so šolske skupine,
skupine tujih in domačih
turistov, ki jih zanima varstvo
kulturne krajine, naravna in
kulturna dediščina in življenje
domačinov. Druga skupina
strank so lokalni in regijski
turistični ponudniki. Odziv je

dober.
Je turizem premalo
izkoriščena priložnost regije?
Načeloma je turizem za
našo regijo priložnost. Toda
množičnega turizma naša
regija, razen Postojnske jame,
ki to že izvaja, ni sposobna niti
si ga ne želi razvijati. Bolj je naklonjena trajnostnemu, sonaravnemu, eko turizmu. Toda
dokler bo večina prebivalcev
to razumela kot oviro, bomo
na področju turizma tam, kjer
trenutno smo.
Pomembno je tudi, da se
tisti, ki imajo vzvode in lahko
pomagajo pri vzpostavitvi
osnovne turistične infrastrukture in neposredni promociji,
končno odločijo, da je turizem
res priložnost (ne le na
papirju) in začnejo sodelovati s številnimi predstavniki
turističnega gospodarstva in
društvi v regiji. Nekateri od
njih so primeri dobrih praks,
ne le v slovenskem, ampak tudi

Logaški upokojenci
martinovali v Brkinih
Vareje – Člani Društva upokojencev iz Logatca so

vinskega svetnika Martina pozdravili na turistični
kmetiji Benčič na Varejah v Brkinih, kjer so se z njim ob
krstu mladega vina veselili pozno v večer. Sv. Martin je
tudi letos dobro opravil svoje delo in mošt spremenil v
rujno kapljico z bogato cvetico, so se strinjali upokojenci in gostitelja Boris in Neda Benčič, ki sta za logaško

društvo pripravila tradicionalen brkinski meni; joto in
gobovo juho, dušena zelje in ohrovt, pečen krompir ter
kos domače dušene govedine in klobaso, na koncu pa
sta zadišala še gospodinjina skutni štrudelj in kostanjevo
pecivo. Da bi se brkinske dobrote lažje uležale, je sv.
Martin poskrbel še za glasbo ob ljudski harmoniki in
ples. •bč

Matej Kržič pravi, da ga je na samostojno podjetniško pot
spodbudila želja po povezovanju in premikanju stereotipov v
turizmu, ki so se v desetletjih oblikovali v regiji.
v evropskem merilu.
Kako pa ocenjujete projekt
Podjetno v svet podjetništva?
Kaj ste v njem pridobili?
Projekt prinaša veliko novosti
in možnosti za mlade, ki si
želijo razvijati podjetniško
»žilico«. Vsebine so široko
zastavljene, tako da pokrijejo
večino tematik, ki so potrebne

za razvoj mladega podjetja.
Hkrati se program prilagaja vsakemu posameznemu
udeležencu in mu pomaga pri
reševanju konkretnih dilem in
vprašanj za razvoj njegovega
podjetja. Pridobil sem znanja
in veščine vodenja podjetja in
trženja storitev.
•Veronika Rupnik Ženko
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