KrožnogospodarstvovregijahSlovenije

JUGOVZHODNA
SLOVENIJA
Osebnaizkaznicaregijeinporočilosposvetaokrožnemgospodarstvu

KROŽNOGOSPODARSTVOV
JUGOVZHODNISLOVENIJI
Osebna
izkaznica:
Prebivalci:142.356
Površina:2.675km2
BDP/prebivalca:17.941EUR
Kazalnikblaginje:9.mesto

Krožni
potenciali
Avtomobilska industrija, lesne verige,
komunalni
snovni
krogi,
industrijska
simbioza

Dobre
prakse
Valtex, Melamin, Zadruga Zakladi Kočevske
inobmočno-predelovalnicenterKočevskiles

Jugovzhodna regija je največja slovenska regija, kjer deluje nekaj največjih slovenskih
podjetij, obenem pa so nekatera področja, kot sta Kočevje in Bela Krajina precej manj
razvita. Zato je za regijo ključen razvoj obstoječih krožnih prebojnikov ter strategija
koriščenjaobstoječihnaravnihdanosti.
Novomeški Valtex je eden najbolj svetlih zgledov krožnega gospodarstva na
slovenskem, njegov model zapiranja snovnega kroga je dobil priznanje na svetovnem
nivoju. Izjemno pomembno bo v nove verige vrednosti pridobiti tudi avtomobilski grozd
okoliRevozaindrugapredelovalnesektorje.
Les je poglavitno naravno bogastvo regije, predvsem na kočevskem. Zametki novih
lesnih verig že obratujejo v Kočevju in okolici, tovrstni ekosistemi, ki delujejo na
principu zadružništva pa lahko imajo tudi močne socialne učinke v obliki novih delovnih
mest.

Ključnadejstvainkazalniki
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Poglavje prikazuje ključne kazalnike, ki skupaj oblikujejo podlago za oceno krožnih
razvojnih možnosti v jugovzhodni Sloveniji. Večina izbranih kazalnikov je enaka tistim iz
drugih regionalnih poročil, nekateri pa so navedeni le za določeno regijo, saj
predstavljajo odstopanja od povprečja. Podatki so pridobljeni s Statističnega urada
Republike Slovenije (2017) in drugih virov. Veljajo za leto 2015, s sprotnimi opombami,
česobilizbranivkateremdrugem
letu.

Prebivalstvo
Število:142.356prebivalcev
Skupni
selitveniprirast:0,5na1.000prebivalcev
Skupni
prirast:1,4na1.000prebivalcev→nadpovprečen
Velikedružine:Največjideleždružin,kiimajopetalivečotrok(0,5%)
Dnevne migracije: Skoraj četrtina delovno aktivnih prebivalcev dela zunaj regije
svojegaprebivališča.
Deležmladih(0-14):15,7%
Deležvisokoizobraženih:28%
Študenti:41študentovna1.000prebivalcev
Letnirazpoložljivdohodeknaprebivalca:
10.559EUR
Brezposelnost:9,8%
Stopnjatveganjarevščine:11,8%
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Sestavljenikazalnikblaginje:4,7 →devetomestomedregijami
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Zadovoljstvozživljenjem:Povprečno(povprečje7,0nalestvici0-10)

Geografskeznačilnosti
1
2


Pečar,
2017,s.34

Pečar,
2017,s.25
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Površina:2.675km2→največjaregija
Pokrajina:Segaod Ljubljanskekotlinedomejes Hrvaško.Vrazgibanipokrajiniso
značilnostitrehpokrajinskihenot: Alp, Panonskenižinein Dinarskegagorstva.Vregijo
spadajoDolenjska,gričevnatapokrajinaob rekiKrki,Belakrajinain Suha
krajina in z Dobrepoljskim, Ribniškimin Kočevskimpoljem.
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Pokritostzgozdom:71%
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Kmetijskazemljišča:18,5%

Gostotaposelitve:53prebivalcev/km2
Večjanaselja:NovoMesto(23,321prebivalcev),Kočevje(8.305prebivalcev),
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Črnomelj(5.576prebivalcev),Metlika(3.204prebivalcev)
Večjavodnatelesa:RekiKrkain
Kolpa

Gospodarstvo
Brutodomačiproizvodnaprebivalca:17.941EUR→tretjinajvišji
Povprečna mesečna neto plača: 1.023 EUR → ena od dveh regij, kjer so plače višje
oddržavnegapovprečja
Brutododanavrednostnazaposlenega:
36.040EUR
Mednarodna menjava: Regija je izrazito izvozno usmerjena, saj je delež čistih
prihodkovodprodaje,doseženihnatujihtrgih,bistvenovišjikotdeležnaravnidržave.
Večja podjetja: Nekatera od največjih podjetij, ki delujejo v regiji so Krka, Revoz,
Akrapovič,AdriaMobil,TermeKrka,Trimo,Dana,Kolpa,HYBinRiko.
Glavne panoge: Industrija prispeva največji delež k regionalni bruto dodani vrednosti.
Zraven predelovalne industrije so glavne dejavnosti trgovina, vzdrževanje in popravila
motornih vozil ter s gradbeništva. Ob industriji sta pomembni panogi tudi kmetijstvo in
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vinogradništvo
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Podatek je iz leta 2008 in predstavlja povprečje področij, ki ga pokrivata območni enoti Novo
Mesto
in
KočevjeZavodazagozdove
Slovenije
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V
letu
2010
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V
letu
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Turizem: 380.000 prenočitev turistov; po deležu prenočitev tujih turistov (37 %) je
regijapredzadnja

Vzvodikrožnega
gospodarstva
Komunalnisnovnikrogv
Novem
Mestu
●

Primerdobreprakse,kise
lahkoširiporegijiinizven

Človeškiviri
●

Tehničnoznanje,znanjeo
tekstilniindustriji,..

Predelovalnaindustrija
●
●

Visokotehnološkapodjetja,
zviri,potrebnimizakrožneinovacije
Avtomobilskigrozd,farmacija,...

Vode
●

KrkainKolpa,primernizašportno-rekreacijskedejavnosti

Gozdoviinles
●

Gozdna bogastva so eden glavnih virov regije, ki ima približno 3/4 površine
poraščenezgozdom,kočevskopajecelo85%pokritozgozdom.

Zavarovananaravnaobmočja
●
●

Zaregijojeznačilnavisokastopnjanaravneohranjenosti
SkorajpolovicaregijespadavobmočjeNatura2000.

Onesnaženje
●
●
●

Posledicaavtomobilskein
farmacevtskeindustrije
Ševednonizkaozaveščenostločevanjakomunalnihodpadkov
Kuriščavstanovanjskihobjektih

Odpadnimateriali
●

405kgkomunalnihodpadkovnaprebivalca,60%sojihzbraliločeno
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●

Skoraj vsa odpadna voda je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena
(99,7%)

RegionalniposvetvKočevju
Posvet Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije z naslovom Potenciali krožnega
gospodarstva v jugovzhodni regiji je potekal 8. novembra 2016 v dvorani Kulturnega
centra Kočevje, TZO 62, 1330 Kočevje. Posvet v sklopu regijskega obiska Vlade
Republike Slovenije v jugovzhodni regiji organiziralo Partnerstvo za zeleno
gospodarstvoSlovenijevsodelovanjusPodjetniškiminkubatorjemKočevje.

Program
Pozdravni nagovori: Tadej Slapnik, državni sekretar, Kabinet predsednika vlade
Republike Slovenije; dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje; Irena Majcen,
ministrica,MinistrstvozaokoljeinprostorRepublikeSlovenije
Predstavitev ukrepov spodbujanja krožnega gospodarstva: Uroš Vajgl,
medresorska delovna skupina za krožno gospodarstvo, Ministrstvo za okolje in prostor;
Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo;
Tanja Strniša, državna sekretarka, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
Tanja Bogataj, državna sekretarka, Ministrstvo za javno upravo; Klemen Potisek,
državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo; Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo
zafinance
Potenciali krožnega gospodarstva v Republiki Sloveniji: Ladeja Košir Godina,
vodjaCircularChangeplatforme
Potenciali krožnega gospodarstva v JV regiji: Marko Stijepić, direktor Podjetniški
inkubatorKočevje
Okrogla miza s predstavniki primerov dobrih praks krožnega gospodarstva v
regiji: Melamin d.d., Območni lesno – predelovalni center Kočevski les, Zadruga
ZakladiKočevskeinEtriskupnost
BelaKrajina
Razpravainzaključkiposveta
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RegionalniposvetvNovemMestu
Regionalni posvet v Novem Mestu je bil izveden v obliki interaktivne delavnice
Partnerstva za zeleno gospodarstvo Slovenije z naslovom Dobre prakse krožnega
gospodarstva v regiji JV Slovenija in povezovanje z ostalimi akterji v Sloveniji, v
sredo, 8. novembra 2017 v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik (Podbreznik
15,8000Novomesto).
Posvet je organiziralo Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki deluje pod
okriljem Kabineta predsednika Vlade RS, v sodelovanju z regionalno razvojno agencijo,
Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. in Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele
krajine (GZDBK) ter podporo lokalnega okolja Območno obrtno - podjetniško zbornico
Novo mesto, RIC Bela krajina in Razvojnim centrom Kočevje Ribnica d.o.o ter
konzorcijem izvajalcev projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, ki ga
povezujeplatformaCircularChange.

Program
Uvodne iztočnice: mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto; Tadej
Slapnik,
državnisekretarvKPVinvodjaPartnerstvazazelenogospodarstvo
Na kratko o regiji in predstavitev projekta Kažipot: Franci Bratkovi, direktor
RazvojnegacentraNovomestod.o.o.;LadejaGodinaKošir,CircularChange
Gospodarstvo in krožno gospodarstvo na Dolenjskem in v Beli krajini (Tomaž
Kordiš,direktorGZDBK)
Lokalni primeri dobre prakse: mag. Gregor Klemenčič, direktor Komunale Novo
Mesto
Delavnice:potenciali,priložnosti,ovire
Predstavitev delavnic, razprava in oblikovanje seznama priporočil za razvoj
krožnegagospodarstva
Zaključek:sklepi,priporočilainrazpravaovključitvizaključkovvKažipot
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Franci
Bratkovič,
direktorRazvojnegacentraNovoMesto

Rezultatidelavnic
Spodaj navedeni poudarki, primeri, priložnosti in ovire povzemajo rezultate skupinskih
interaktivnih delavnic, izvedenih v sklopu posveta. Udeleženci so v sklopu delavnic
razdeljeni po skupinah ugotavljali kakšno je stanje krožnega gospodarstva v regiji in
kako bi ga lahko razvijali v prihodnje, s posebnim poudarkom na kmetijstvu, hrani in
energetiki.

PRILOŽNOSTIZARAZVOJKROŽNEGAGOSPODARSTVA
Les
kotgonilokrožnega
razvoja
v
Kočevju
●
●
●

Združevanje v zadruge in oblikovanje skupnih blagovnih znamk po vzoru
Območno-predelovalnega
centraKočevskilesinzadrugeZakladiKočevske
Vlaganje v R&R za inovacije v naprednih tehnologijah za obdelavo lesa (glej
podjetjeTanin)
Oblikovanjelesnihverigzaučinkovitointrajnostnokoriščenjegozdov
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Avtomobilskigrozdkotcenter
krožnih
inovacij
●
●

Revoz proizvaja električna vozila, zato ga je potrebno umestiti v širšo strategijo
e-mobilnostivSloveniji
Krožnoravnanjezodpadnimimateriali,usmeritevve-mobilnostvNovemMestu

Nove
oblikepovezovanja
v
predelovalni
industriji
●

Novapartnerstvazakoriščenjesekundarnihvirov

Koriščenjegeotermalneenergije
Obujanjetekstilneindustrije
●

Uporaba obstoječega znanja za ponovni zagon tekstilne industrije v Beli Krajini,
vendarsspremenjenimnačinomposlovanja–zvišjododanovrednostjo

E-Simbioza–pilotskiprimer
platforme
za
sekundarne
vire
●

E-Simbiozanajpostaneživahnotržiščessekundarnimiviri

Širjenjeoskrbovalnemreže
podjetja
Valtex
●
●

Širjenjemodelaporegijiinizvenregije
Novepobudezadoseganjeciljareciklaže100%KEMSvSloveniji

Nova
malainmikropodjetja
●

Regija potrebuje več malih podjetij, smiselno bi jih bilo usmeriti v krožne
dejavnosti

OVIREZARAZVOJKROŽNEGA
GOSPODARSTVA
Zakonske
●
●

Zakonodajaotežujeponovnouporabodegradiranihobmočij
Definicija »velikosti« podjetja – Kočevski les s 3 zaposlenimi spada med večje
družbezaradiprihodkov
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Institucionalne
●
●
●
●

Neaktivnostagencijinrazvojnihzavodov
Nekonsistentnostrazvojnihspodbudnalokalniinnacionalniravni
Kratkoročnarazmišljanjaodločevalcev
Počasnostbirokratskihpostopkov

Javni
razpisi
●

Omejujočipogoji,kizahtevajoreferencenamestokompetenc

Človeškifaktor
●
●
●

Deklarativna,innedejanskapripravljenostnasodelovanje
Ne-prepoznavanjepriložnostivkrožnemgospodarstvu
Mentaliteta–nizkasamopodoba

Poslovne
●
●

SlabapromocijaturizmanaDolenjskem(dopredkratkim)
Plenilskakulturalastnikovnekaterihpodjetij

Človeškiviri
●
●

Pomanjkanjestrokovnegakadrazadoločenepoklice
Odhodvrhunskegakadravtujino

DOBREPRAKSE
Valtex
Novomeško podjetje Valtex se ukvarja z distribucijo izdelkov za profesionalno objektno
higieno (čistila, higienski papir, pripomočki za čiščenje). Leta 2010 so se v podjetju
odločili za politiko trajnostnega poslovanja. Ustanovili so skupnost Eko iniciativa –
Skupnost podjetij in ustanov, ki v praksi izvajajo trajnostno objektno higieno, z uporabo
recikliranega papirja iz sestavljene kartonske embalaže. 2014 je okoli 150 članov Eko
Iniciative porabilo toliko higienskega papirja, da je bilo za to potrebno predelati okoli
1.100 ton odpadne embalaže oz. ekvivalent 15% kartonske embalaže za mleko in
sokove, ki se letno porabi v Sloveniji. Ta frakcija odpadkov ima navadno negativno
tržno vrednost, pri Valtexu so prepoznali lokalno skupnost kot surovinsko bazo in
tovrstne
odpadkespremenilitrajnostnonaravnantokembalaže.
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Eden
od
dosežkov
Eko-iniciative(ZelenoomrežjeSlovenije,2017)

Z visokokakovostnim recikliranjem so razvili več vrst novih uporabnih izdelkov, s tem
pa dosegli stabilnost cen zaradi neodvisnosti od trga celuloze, samooskrbo lokalne
skupnosti z izdelki za objektno higieno. Zaprt krog izdelave in reciklaže omogoča
spremljanje vplivov proizvoda na okolje skozi njegov celotni življenjski ciklus, s tem pa
so dosegli prepoznavnost in dvignili zavest o krožni kulturi v lokalni skupnosti. Za
izjemne dosežke na področju krožnega gospodarstva je Valtex prejel tudi priznanje
»highly recommended« s strani globalnega natečaja The Circulars, ki ga vsako leto
podeljujeSvetovnigospodarskiforum.

Melamin
Družba Melamin d.d. Kočevje si je v zadnjem desetletju uspela ustvariti prepoznavno
mesto v niši melaminske kemije. V evropskem prostoru so poznani kot soliden in
konkurenčen dobavitelj smol za papirno in gradbeno industrijo ter impregniranih
dekorativnih papirjev za pohištveno industrijo. Posebno pozornost posvečamo tudi
okolju in krožnemu gospodarstvu: z investicijami v ekološko naravnane projekte, kot so
lastna biološko-kemijska čistilna naprava, zaprti sistem hladilnih vod, zmanjševanje
emisij v zrak in reciklažo topil zmanjšujejo svoj vpliv na okolje celo pod norme, ki jih
predpisujeevropskazakonodaja.
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Proizvodni
obratpodjetjaMelamin(Melamin.,2017)

Obenem so razvili tudi novost v svetovnem merilu, melaminski biopolimer iz obnovljivih
virov surovin, v njihovem primeru iz lesne biomase. Uporabljal se bo na področju
premazov kot zamreževalec v pečno sušečih aplikacijah in bo lahko nadomestil
obstoječi proizvod fosilnega izvora. Projekt zajema poleg razvoja izdelka tudi razvoj
novih postopkov in tehnologij za industrijsko proizvodnjo, financiran pa je tudi s strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter Evropskega sklada za regionalni
razvoj.

ZadrugaZakladiKočevske
in
območno-predelovalni
center
Kočevskiles
Leta 2015 ustanovljeno zadružno socialno podjetje Zakladi Kočevske povezuje
tradicionalno precej razdrobljene kmetijske pridelovalce na Kočevskem, njen osnovni
namen pa je povečevanje samooskrbnosti na Kočevskem. Ustanovitelje zadruge je na
skupno poslovno pot prineslo zavedanje o pomenu povezovanja in skupnega nastopa
na trgu, pa tudi želja po širjenju novih, zelenih poslovnih modelov v podjetništvu,
kmetovanju in drugih storitvah, povezanih s kmetijstvom. V tovrstne dejavnosti se lahko
vključujejo družbeno ranljive skupine in težje zaposljivi ljudje iz domačega okolja, s tem
pa Zadruga igra ne le okoljsko, pač pa tudi družbeno vlogo. Prvi dve leti od ustanovitve
je Zadruga delovala v sklopu Podjetniškega inkubatorja Kočevje (PIK), kjer so jim nudili
vsooporozazagonposlovanja.
Eden od članov Zadruge Zakladi Kočevske je tudi območno-predelovalni center
Kočevski les, ki ga je ustanovila Občina Kočevje. S tem želijo doseči prenehanje
obstoječe prakse izvoza lesa iz te z lesom izjemno bogate regije. S sekanjem,
obdelavo in predelavo lesa tako spodbujajo lokalno gospodarstvo, odpirajo nova
delovnamestaterpromovirajoleskottrajnostnimaterial.
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e-Simbioza
Portal E-Simbioza je slovensko spletno tržišče za različne materiale, ki poskuša
uveljaviti koncept industrijske simbioze – bolj učinkovite rabe materialov skozi iskanje
sinergij med potrebami različnih podjetij. Prosto dostopno spletno orodje služi za
vpogled v ponudbo in povpraševanje, navezavo stikov z deležniki in izmenjavo
informacij pred začetkom sodelovanja. Na njej je mogoče tako oddati povpraševanje po
določenem materialu in količini, kot tudi nuditi presežne ali odpadne materiale.
Algoritem poveže povpraševanje in ponudbo, kupca in prodajalca, ki nato sama
skleneta posel. Razvila jo je ekipa raziskovalcev, visokošolskih učiteljev in študentov
Fakultete za informacijske študije v Novem mestu ter delovnih mentorjev partnerskih
institucij – Komunale Novo Mesto d.o.o. in Društva za razvijanje prostovoljnega dela
NovoMesto.

Ekipa
e-Simbioze(e-Simbioza,2017)
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