
CENTER PREDELAVE LESA TRNOVO  



MO NOVA GORICA NAPIŠE: 

 v povabilu k oddaji ponudbe za Študijo izvedljivosti za vzpostavitev Centra 
predelave lesa Trnovo pri Novi Gorici oz. poslovnega načrta:  

 

 »Nenehna in več let trajajoča opozorila, da se preveč posekanega lesa, 
hlodovine iz Trnovskega gozda odvaža izven Goriške regije in državnih meja, 
terjajo nujno in hitro ukrepanje. Ne na zadnje je pri tem prisotna tudi skrb in 
odgovornost za varovanje okolja in cestne infrastrukture, nujni ukrepi za 
zniževanje CO2 v ozračju in potreba po racionalni rabi energije predvsem 
zelene energije ter ponujena dodatna podjetniška priložnost.  

 

 Na privatnem in javnem partnerstvu zasnovan Center predelave lesa-
Trnovo, Trnovski gozd, naj bi bil sposoben vzpostaviti na podlagi sodobne in 
ekološke tehnologije tržno zanimivo predelavo lesa v izdelke z visoko 
dodano vrednostjo ter zagotavljati razvoj za lastni bodoči obstoj na območju 
nastajanja lesne surovine. Celoten Trnovski gozd z vsemi svojimi 
značilnostmi in posebnostmi, bogastvom lesne mase, ekonomske 
izkoriščenosti danes in jutri so izhodišče za oblikovanje naročene študije.«  



TUDI ZATO, KER LOKACIJA CPL NI IZBRANA 

nastane dokument iz več sklopov: 

 Dodatek 1: Vizija »TRNOVO-LANDIA« 

 Gozdna zemljišča na območju MO Nova Gorica 

 Trnovska planota, Trnovski gozd 

 LES – strateška surovina in priložnost Slovenije 

 Študija izvedljivosti ideje o CPL Trnovski gozd 

 Poslovni načrt CPL Trnovski gozd – kompetenčno 
središče lesarstva 

 Dodatek 2: Primer dobre prakse iz preteklosti 

 Dodatek 3: Pismo o nameri poslovnega 
sodelovanja 

 



NA OSNOVI ŠTUDIJE NAKNADNO ŠE      1/3  

POBUDA ZA VZPOSTAVITEV RAZVOJNEGA CENTRA LESNOPREDELOVALNE INDUSTRIJE z 
nalogami: 

 

VODENJE, ORGANIZACIJA IN POSLOVANJE… 

SODELOVANJE 

  aktiviranje potencialov za večjo konkurenčnost, inovacijsko sposobnost, 
prepoznavnost in uspešnost lesarstva  

 sodelovanje z akterji s področja dejavnosti v politiki in stroki v slovenskem in 
mednarodnem prostoru; vključevanje strateških partnerjev 

 povezovanje v partnerstva, mreže in druge oblike horizontalnega in vertikalnega 
(so)delovanja v stroki in z njo povezanimi panogami, lokalno, regionalno, 
transnacionalno, internacionalno  

 povezovanje s finančnimi institucijami in zagotovitev ugodnih virov financiranja 

 zbiranje podatkov o »konkurenci« v lokalnem okolju (opremljenost in kapacitete, 
usposobljenost, razvojna naravnanost, primernost kot dopolnitev/nadgradnja 
obstoječim partnerjem v LPC – medsebojno spoznavanje zaradi sinergijskih učinkov 
potencialnega sodelovanja) 

MARKETING, PRODAJA… PREPOZNAVNOST, OSVEŠČANJE, INFORMIRANJE… 



2/3 
TEHNOLOGIJA, RAZISKAVE, RAZVOJ 

  zagotavljanje možnosti za aktivno sodelovanje razvojno-raziskovalne in 
izobraževalne sfere z gospodarstvom – izvajanje RR projektov za podjetja 

 inovativnost, zagotovitev prepoznavnosti le-te, zaščita patentov in izgradnja 
sistema dviga dodane vrednosti na osnovi invencij, inovacij in patentov 

 povezovanje obstoječih in vpliv na formiranje novih visokotehnoloških in 
oblikovalsko prepoznavnih rešitev/izdelkov na področju lesarstva ter 
izgradnja sistema dviga dodane vrednosti na osnovi tehnologije in designa 

 iskanje novih partnerjev: inovatorji, osebe z idejami brez sredstev za njihovo 
realizacijo, neodvisni raziskovalci, umetniki, ipd… 

 motiviranje k inovatorstvu (natečaji, nagrade, sodelovanje z inovatorji) 

 »info točka«, kjer so vsakemu mizarju na voljo ljudje in/ali pripomočki za 
dostop do informacij (npr. osebni svetovalci, klasične in e-knjižnice, možnost 
uporabe dražjih programskih orodij,…) 

 skupne visokotehnološke kapacitete  
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SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE 

  strokovna in tehnična pomoč podjetnikom in vsem, ki lahko pripomorejo k 
povečanju (u)porabe lesa  

 izboljšanje negativnih trendov podjetnosti in zaposlovanja v lesarstvu; 
individualno sodelovanje s podjetniki v poslovnih težavah – prednost imajo 
podjetja in podjetniki, ki imajo voljo in interes, da sledijo razvoju ter 
pridobivanju novih znanj in so se, če še ne sodelujejo, pripravljeni vključiti v 
aktivnosti lesarskega razvojnega centra 

 povečanje števila strokovnih kadrov s področja lesarstva; sodelovati pri 
promociji poklicev in motivirati za vpis v strokovne šole vseh nivojev 
zahtevnosti (podjetništvo v šolah) 

 analiza ključnih kompetenc in temeljnih spretnosti na pomembnih delovnih 
mestih v lesno-predelovalni branži in ustrezno izpopolnjevanje le –teh (npr. 
sodelovanje pri oblikovanju programov usposabljanja za potrebe lesarstva 
(npr. veščine komuniciranja zaradi samopromocije (vsak stik šteje!)) 

 sodelovanje pri oblikovanju izobraževalnih programov za potrebe lesarstva 

 izpopolnjevanje znanja na področju normativov in standardov 

 Izpopolnjevanje znanja na področju tehnologij obdelave lesa s poudarkom 
na podpori IKT« 

 

 

 



VIZIJA  “TRNOVO-LANDIA”            PISMO 
- dežela otrok in njihovih bližnjih -  

Trnovo in Trnovski gozd sta PRAVLJIČNA DEŽELA – »T-LANDIA«, ki je še nismo odkrili.  

 

 Dragi Blaž,  

 

 Hvala za povabilo na nepozabno doživetje v tvoj pravljični kraj Trnovo na Trnovski planoti. Na poti domov smo z mlajšo sestro in starši govorili drug čez 
drugega, toliko je bilo vseh vtisov iz vaše gozdne dežele, da nismo zmogli potrpežljivosti, da pridemo na vrsto – kot bi se bali, da kaj pozabimo ali 
izpustimo. Kar zapisati moram svoje vtise, tako se mi zdi, da jih moram deliti z ostalimi.  

 

 Ko si me povabil na ogled spletnega mesta kraja, v katerem živiš, nisem imel kakih posebnih pričakovanj. Pa me je že pozdrav na strani prepričal, da je 
vredna temeljitejšega ogleda. Saj veš, da rad sanjarim in o tem kaj napišem, zato sem se najprej poglobil v vaš svet pravljic. Res dobrodošlo, da lahko v 
vaši pravljični deželi vsakdo oživi in doživi svojo pravljico:  

 - domačini prispevajo spomine in domače, lokalne zgodbe  

 - otroci pišejo pravljice, s katerimi sodelujejo na vašem vsakoletnem festivalu pravljic, kjer so za svoje izdelke nagrajeni, posebno zadovoljstvo pa je 
seveda, če taka pravljica oživi na gozdnem odru, v igrici, risanki, filmu…  

 - prave pisatelje vabite v vašo sredino, da pomagajo kot mojstri pravljičarji drugim, pa tudi sami pišejo pravljice, ki se dogajajo v Trnovskem gozdu  

 - pripovedovalci pravljic pričarajo vznemirljivo vzdušje, ki tudi odrasle za trenutek, dva oddalji od neprijazne realnosti  

 - gledališčniki, mali in veliki, pravi igralci so res imenitni v svojih predstavah sredi gozda, da se obiskovalec/gledalec počuti, kot bi tudi sam bil del te 
zgodbe  

 - računalničarje/informatike ste navdušili, da programirajo igrice, in se tudi otroci, ki prav ne morejo brez računalnika, pri vas ne dolgočasijo  

 - nove junake iz Trnovskega gozda bodo menda oživili tudi filmarji, in če se to res zgodi, boste postali svetovno slavni  

 

 Pri nas doma bo v kratkem prišlo do sprememb. Oče in mama ocenjujeta, da za naju s sestro v preteklosti nista izbrala najboljših rešitev, zato bosta v 
kratkem obema prenovila sobi. Imenitno je, da bova s sestro pri tem lahko sodelovala, in ker želiva tudi midva vsak svojo pravljično sobo, se kmalu spet 
vidimo – pridemo na Trnovo, da nama v tamkajšnjem pohištvenem studiu pomagajo uresničiti najine sanje.  

  

        Tvoj prijatelj Matevž  
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 V (želimo si) ne tako oddaljeni prihodnosti na Trnovem in v Trnovskem gozdu deluje 
CENTER PREDELAVE LESA, ki pa je v ožji in širši javnosti prepoznaven kot 
PRAVLJIČNA DEŽELA »T-LANDIA« (TRNOVO-LANDIA).  

 Dežela je postala slavna zaradi svojega odgovornega odnosa do okolja, posebej do 
gozda, lesa in drugih z naravo in človekom – posebej z otroci - povezanih tem.  

 Center predelave lesa Trnovski gozd je obsežen sistem, ki skrbi za to, da se ves lesni 
sortiment iz Trnovskega in po potrebi drugih slovenskih gozdov, uporabi na lokaciji 
centra. Posebno mesto ima v centru PROGRAM ZA OTROKE, ki je vpet v vas Trnovo in 
širše v sam Trnovski gozd.  

 

Kreatorji pravljične dežele so imeli sanje….  

 gozd je: PRAVLJIČEN, SKRIVNOSTEN, NIKOLI RAZISKAN, ČAROBEN…  

 les je: NARAVA, ZDRAVJE, TRAJNOSTNI RAZVOJ, …les iz PRAVLJIČNEGA GOZDA JE 
PRAVLJIČEN, iz pravljičnega lesa naredimo PRAVLJIČNE IZDELKE…  

 otroci so tista skupina, kateri najtežje odrečemo dobrino  

 odrasli se zavedamo pomena zdravega bivalnega okolja za otroke  
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Kreatorji pravljične dežele so imeli sanje….  

 na Trnovem deluje vrtec in podružnična osnovna šola, ki sta tako blizu lokaciji CPL, 
da so stiki med njima lahko intenzivni, vsakodnevni in okolju prijazni 

 sodelovanje med CPL in vrtcem-šolo postane prijazni del vpetosti CPL v okolje  

 objekt in prostore vrtca/šole se obnovi z izdelki CPL, otroci se igrajo z igračami CPL, 
vzgojitelji/učitelji razvijajo nove didaktične vsebine v sodelovanju s CPL, na Trnovem 
se organizirajo novi programi strokovnega izpopolnjevanja in se razvijajo nove učne 
vsebine  

 pravljične izdelke Centra predelave prodajamo v pravljičnih trgovinicah  

 za tem odrom, ki ga vidi trg, je ekipa strokovnjakov – domači in tuji strokovnjaki za 
delo z otroci, oblikovalci, tehniki, razvijalci, strokovnjaki za zdravju prijazno obdelavo 
lesa 

 CPL je družbeno angažiran in odgovoren, sodeluje tudi s prikrajšanimi skupinami 

 CPL potrebuje storitve in izdelke drugih panog (tekstilna, tapetniška, kovinska…), 
vedno s predpostavko, da se uporabljajo naravni zdravju otrok neškodljivi in okolju 
prijazni materiali  

 CPL vzgaja za prihodnost, v kateri ima LES vsaj tolikšno vlogo kot jo je imel pred 
industrijsko revolucijo, in bo pomemben so-kreator in akter te prihodnosti…  

 


