




Alojz Burja, LIP Bled d.o.o.:Država se je s financiranjem projekta KOCles izkazala. Končno! Verjamem, da smo 
vsi udeleženci, ki smo bili vključeni vanj, s tem pa tudi naša podjetja, pridobili veliko novega znanja in s tem do-
datnih kompetenc na različnih področjih. S skupnimi izobraževanji se med sabo bolje spoznavamo, kar nas še bolj 
povezuje. To pa je pomembno v nenehnem boju na trgu in v prizadevanju za ponovno pravo umestitev slovenske 
lesarije v naši družbi.

Andrej Kropivšek, Aki Izlake d.o.o.:Program KOCPI je omogočil izobraževanje na področjih, na katera je 
naše javno izobraževanje pozabilo oziroma jih je ukinilo.

dr. Simon Žnidar, EGP d.d.:Vlaganje v znanje je eden od temeljev dolgoročno uspešnega poslovanja. Projekt 
KOCPI je neposredno podprl naš interni projekt uvajanja elementov vitke proizvodnje. Organizirani obiski part-
nerskih podjetij so nam razširili znanje in obogatili razmišljanje. Poleg novega znanja smo pridobili tudi nova 
poznanstva znotraj panoge. Verjamem v trajne koristi takšnih projektov in si želim, da ta iniciativa ne zastane.

mag.Andrej Mate, Inles d.d.:Projekt KOC-les, ki je bil operativno voden za vse sodelujoče  preko naše družbe 
Inles d.d., je zanesljivo eden uspešnejših projektov v sodelovanju države z lesarstvom. Lesni branži je bilo na ta 
način omogočeno izobraževanje, ki si ga sicer zaradi otežene situacije ne bi mogla privoščiti v takšnem obsegu. 
Smiselno bi bilo nadaljevati s podobnim projektom.

Aleš Dolenc, univ.dipl.ekon., M Sora:Projekt KOC les je bi vsekakor dobrodošla pomoč pri financiranju izo-
braževanja.  Pomagal nam je, da potrebna planirana izobraževanja izvedemo bolj kvalitetno in v večjem obsegu, 
kot bi jih brez projekta. Vsekakor je bil to pravilno ciljan projekt za pomoč lesno predelovalni industriji. Ker je 
izobraževanje stalni nujni proces vsakega razvoja podjetja, si seveda še želimo podobnih projektov. Brez znanja ne 
bo napredka.Veliko uspeha v borbi za nove projekte.

Franc Zupanc, Alples, d.d.:Odločitev za vključitev v projekt KOCLes je prišla ravno ob pravem času in je bila za 
naše podjetje zelo koristna, saj smo se s pomočjo teh sredstev lahko vključili v izobraževanja na tistih področjih, 
kjer so bila nova znanja najbolj potrebna.

Branko Rožič, Količevo Karton d.o.o.:V času internetne tehnologije, ko smo okupirani z mnoštvom vsa-
kovrstnih informacij, je pridobljeno znanje in njegovo umeščanje ključno za zagotavljanje osebne rasti  in za 
dobro organizacije, kjer preživimo četrtino našega aktivnega časa. KocPi je bil učinkovito orodje, ki je bil uveden 
v primernem času in izvajan na način, ki je motiviral in dostikrat tudi navduševal. Čestitke pripravljavcem in 
organizatorjem.


