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TOP 10 podjetij v občini Kočevje po prodaji 
v 2017
Krajše ime podjetja Dodana vrednost (EUR) Dodana vrednost na 

zaposlenega (EUR)

Zaposleni (po del. urah)

SiDG d. o. o. 22.504.090 137.817 163

MELAMIN d.d. Kočevje 12.477.240 65.784 190

INTERSOCKS d.o.o., Kočevje 4.814.106 55.189 87

ITAS-CAS d.o.o. 3.742.719 36.033 104

VAROVANJE GALEKOM d.o.o. 2.512.026 17.967 140

RECINKO, d.o.o., Kočevje 2.461.788 19.544 126

SNEŽNIK d.o.o. 2.358.781 19.642 120

KOMUNALA KOČEVJE, d.o.o. 1.850.387 28.040 66

GOZDARSTVO GRČA, d.d., 

Kočevje

1.784.310 30.449 59

IBS VAROVANJE d.o.o. 1.323.555 19.562 68

   
Razvrščeno po dodani vrednosti   

Vir: GVIN   

Družba VAROVANJE GALEKOM d. o. o. je podjetje za zasebno 

varovanje ljudi in njihovega premoženja pred uničenjem, 

poškodovanjem, odtujitvijo in pred drugimi škodljivimi učinki. Smo 

edino podjetje, ki je na področju varovanja prvo prejelo certifikat 

kakovosti ISO 9001 in ki je posebej specializirano na področju 

varovanja trgovskih verig. Naše storitve so:

FIZIČNO VAROVANJE- trgovin   |   FIZIČNO VAROVANJE- objektov  
VAROVANJE OSEB   |    Varovanje javnih zbiranj   |    Požarno 
varovanje   |    Tehnično varovanje   |    Intervencijsko varovanje
 Svetovanje na področju varovanja    |    Varnostno izobraževanje

ANJE GALEKOM d. o. o. j je popodjdjetjeje za zasebno 

 njihovega premoženja pred uničenjem, 

 odtujitvijo in pred drugimi škodljivimi učinki. Smo 

e na področju varovanja prvo prejelo certifikatat 

01 in ki j je poposebej j spspecializirano na popodročjuju 

kih verig. Naše storitve so:o:

VANJE- trgovin   |   FIZIČNO VAROVANJE- objektov  
OSEB     |    Varovanje javnih zbiranj   |      Požarnrno o 

ehnično varovanje   |    Intervencijsko varovanje
 področjčju varovanjnja    |    Varnostno izobraževanjnje

VAROVANJE GALEKOM, družba za varovanje, d.o.o. 
Podjetniško naselje Kočevje  1  |  1330 KOČEVJE  |  T: 01 8950 268  |  E: info@galekom.si www.galekom.si
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TOP 10 podjetij v občini Ribnica po prodaji 
v 2017
Krajše ime podjetja Dodana vrednost (EUR) Dodana vrednost na 

zaposlenega (EUR)

Zaposleni (po del. urah)

INOTHERM d.o.o. Prev.v 

nem.:INOTHERM GmbH

22.112.566 93.480 237

YASKAWA Ristro, d.o.o. 8.671.036 61.497 141

INLES d.d. 5.970.517 22.468 266

PETEK TRANSPORT, d.o.o., 

Ribnica

4.826.454 37.420 129

ERTL GLAS STEKLO d.o.o. 3.904.453 38.696 101

RIKO KOR d.o.o. 2.236.304 26.406 85

IP INLES d.o.o. 2.177.421 22.369 97

DETA & CO. d.o.o. 2.145.153 57.098 38

RIVE d.o.o. 2.034.415 28.993 70

FIPIS, d.o.o. 1.946.567 22.110 88

   
Razvrščeno po dodani vrednosti   

Vir: GVIN   

Grča d. d.  |  Rožna ulica 39, 1330 Kočevje, Slovenija  |  Gozdna proizvodnja, razrez lesa in trgovina, D. D.

                  Prenova in širitev Grče

Gozdarstvo Grča ima 54 zaposlenih in dve žagi, v Kočevju in Ribnici. Obe lahko zdaj v dveh izmenah raz-
žagata do 100 tisoč kubičnih metrov lesa na leto. V primerjavi z letom 2017 so v letu 2018 podvojili razrez 
lesa, kar pomeni, da bodo tudi dosegli načrtovano realizacijo.

Dejavnost Grče bo šla v smeri lesne primarne predelave, čeprav je v sklopu tudi dejavnost strojne in ročne e 
sečnje ter prevozi hlodovine, ki ostajajo tudi v prihodnje kot dodatna dejavnost. Gozdarstvo Grča je žago 
Ribnica v letu 2018 že delno posodobila, naložbeni ciklus pa se nadaljuje, tako da bo v letu 2019 razžagala 
sto tisoč kubičnih metrov lesa iglavcev na leto. V Kočevju pa se bo postavila popolnoma avtomatizirana 
žaga za pretežno listavce in delno tudi iglavce, z letno zmogljivostjo 150 tisoč kubičnih metrov. Inve-
sticija na obeh žagah se ocenjuje na približno deset milijonov evrov. Skupno se bo zmogljivost obeh 
žag povečala iz sedanjih 100 tisoč kubičnih metrov na skupno 250 tisoč kubičnih metrov v leto 2021. 
Ob primarni predelavi lesa se bo zgradilo tudi skladišče polizdelkov, ki jih bodo prodajali mizarjem in izdezde-
lovalcem pohištva. Nameravajo razviti osnovno lesarsko proizvodnjo, torej poleg žaganja izdelovati tudi 
različne lesene profile za stavbno in drugo pohištvo, debel furnir in druge polizdelke za mizarsko indu-
strijo. Slovenska mizarska in pohištvena proizvodnja bo potrebovala surovine in tudi polizdelke. Gre 
za idejo, o kateri govorijo številni lesarji in tudi ekonomisti, ki so prepričani, da je les bogastvo naše e 
države, ki bi ga morali veliko bolje izkoristiti, namesto da se izvaža hlodovina. S tem se bo doma pre-
delalo več surovega lesa in vzpostavile se bodo povezave tudi z drugimi žagami na širšem območju. 

V letu 2018 je Grča, d. d. pridobila in tudi izkazuje status strateškega investitorja v lesno-
predelovalni industriji, kar pomeni, da so na pravi poti.

Večinski lastnik (98,93 %) Gozdarstvo Grča, d. d. je GH Holding in Blaž Miklavčič, ki 
je v letu 2017 odkupil terjatve upnikov do Grče, povečal lastniški delež z nakupom 
ostalih delnic, družbo prvič dokapitaliziral konec leta 2017 in tudi v letošnjem 
letu 2018. Družbo Gozdarstvo Grča, d. d. vodita direktor Stojan Rovan in njegov 
namestnik ter prokurist Ivan Novak.


