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PRIJAVNICA - A 

 

Izpolni  Ocenjevalna komisija LAS  STIK 

Številka vloge:  

Datum in ura prejema vloge:  

 

 

PREDLOG OPERACIJE za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na 
območju LAS STIK  v letu 2016 

 

Naziv operacije: INTELEGENCA ROK 
Akronim operacije: DELO 
Prijavitelj operacije (naziv): Center ponovne uporabe d.o.o.,so.p. PE Trebnje 
Partnerji (naziv): Komunalno podjetje Trebnje d.o.o. 
Celotna vrednost operacije (v 
EUR): 

25.633,23 EUR 

Upravičeni stroški operacije (v 
EUR) : 

25.469,55 

Pričakovani znesek 
sofinanciranja (EUR): 

21.649,12 

Čas trajanja operacije (v 
mesecih): 

11 

Predviden začetek operacije 
(mesec in leto): 

Junij 2017 

Predviden zaključek operacije 
(mesec in leto): 

Maj 2018 

Tematsko področje : USTVARJANJE NOVIH DELOVNIH MEST 
Cilj: Povečanje števila zaposlenih 
Ukrep: Spodbujanje podjetniškega podpornega  okolja, podjetniških 

iniciativ in inovativnih razvojnih partnerstev 
 

 

NAVODILO ZA IZPOLNITEV PRIJAVNICE 

Izpolnite vse dele prijavnice. Spreminjanje oblike ni dovoljeno, ravno tako ni dovoljeno spreminjanje 
vrstnega reda vsebine. 

Priporočamo jasno in kratko predstavitev predlagane operacije , pri čemer v celoti upoštevajte 
navodila pri posameznem poglavju prijavnice. 
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1. OSNOVNI PODATKI O PRIJAVITELJU IN PARTNERJIH 

 

1.1. SEZNAM PARTNERJEV 

Navedite vse partnerje v operaciji, začenši s prijaviteljem (vodilnim) partnerjem, ki je v primeru izbora 
upravičenec. 
Kot partnerje se šteje tiste deležnike, ki imajo aktivno vlogo v operaciji, kar pomeni, da morajo v času 
izvajanja operacije opraviti najmanj eno aktivnost in tudi pokrivajo stroške operacije, ki se nanašajo 
na aktivnosti partnerja ali prispeva k izvedbi operacije v obliki prispevka v naravi. Ne morejo pa samo 
sofinancirati operacije. Zunanji izvajalci niso partnerji v projektu. 
(po potrebi kopirajte preglednico za partnerja 3, 4.,  …). 

 

Prijavitelj operacije (vodilni partner): 
Polni naziv: CENTER PONOVNE UPORABE, izvajanje postopkov za 

ponovno uporabo rabljene opreme, d.o.o., so.p., Poslovna 
enota TREBNJE 

Krajši naziv: CPU d.o.o., so.p.  PE TREBNJE 
Naslov: 
(ulica, hišna št., poštna št., kraj, 
občina) 

 
Goliev trg (tržnica)/ Hudeje 40, Trebnje 
8210 Trebnje, Trebnje 

Pravni status: Socialno podjetje 
Davčna številka: SI 76950972 
Matična številka: 6129935004 
Telefon: 031/434-038 
E-pošta: trebnje@cpu-reuse.com 
Spletna stran: www.cpu-reuse.com  
Odgovorna oseba: 
Ime in priimek: 
Telefon (stacionarni in mobilni): 
E-pošta: 

 
Dr. Marinka Vovk 
03 752 07 90; 041/634-594 
cpu.marinka@siol.net 

Kontaktna oseba: 
Ime in priimek: 
Telefon (stacionarni in mobilni): 
E-pošta: 

 
Dr. Marinka Vovk 
03 752 07 90; 041/634-594 
cpu.marinka@siol.net 

Številka transakcijskega računa: SI56 0510 0801 5287 774 
Banka pri kateri je račun odprt: A Banka d.d. 
Izkušnje prijavitelja pri operacijah 
sofinanciranih s strani EU:  

DA NE 

Ali se prijavitelj nahaja znotraj 
upravičenega območja? 
 

DA NE 

Če ne, ali potem prijavitelj 
izpolnjuje pogoj, da je razvojna 
institucija ali nevladna 
organizacija, ki ima sedež izven 

 

http://www.cpu-reuse.com/
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območja, s svojo dejavnostjo pa 
pokriva tudi območje LAS STIK in 
ima status v javnem interesu? 
Utemeljite, zakaj lahko operacija 
svoje cilje doseže le s 
sodelovanjem tega partnerja s 
sedežem izven območja LAS STIK 
(največ 200 besed). 

 

Partner 1: 
Polni naziv: Komunala Trebnje d.o.o. 
Krajši naziv: Komunala Trebnje d.o.o. 
Naslov: 
(ulica, hišna št., poštna št., kraj, 
občina) 

 
Golijev trg 9 
8210 Trebnje, Trebnje 

Pravni status: družba z omejeno odgovornostjo 
Davčna številka: SI 96907436 
Matična številka: 5243858000 
Telefon: 07/348 12 60 
E-pošta: info@komunala-trebnje.si 
Spletna stran: www.komunala-trebnje.si  
Odgovorna oseba: 
Ime in priimek: 
Telefon (stacionarni in mobilni): 
E-pošta: 

 
Stanko Tomšič, direktor 
07/348 12 62 
stanko.tomsic@komunala-trebnje.si 

Kontaktna oseba: 
Ime in priimek: 
Telefon (stacionarni in mobilni): 
E-pošta: 

 
Janez Zaletel, pomočnik direktorja 
07/348 12 70 
janez.zaletel@komunala-trebnje.si 

Številka transakcijskega računa: SI56 0297 1001 8688 039, NLB d.d. 
SI56 600000000305 427, Hranilnica LON d.d. 

Banka pri kateri je račun odprt: NLB d.d., Hranilnica LON d.d. 
Izkušnje prijavitelja pri operacijah 
sofinanciranih s strani EU:  

DA NE 

Ali se prijavitelj nahaja znotraj 
upravičenega območja? 

DA NE 

Če ne, ali potem prijavitelj 
izpolnjuje pogoj, da je razvojna 
institucija ali nevladna 
organizacija, ki ima sedež izven 
območja, s svojo dejavnostjo pa 
pokriva tudi območje LAS STIK in 
ima status v javnem interesu? 
Utemeljite, zakaj lahko operacija 
svoje cilje doseže le s 
sodelovanjem tega partnerja s 
sedežem izven območja LAS STIK 
(največ 200 besed). 

 

 

mailto:info@komunala-trebnje.si
http://www.komunala-trebnje.si/
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1.2. SPLOŠNE DEJAVNOSTI PRIJAVITELJA IN PARTNERJEV TER NJIHOVE REFERENCE 

Navedite in opišite redne dejavnosti prijavitelja (vodilnega partnerja) in partnerjev ter njihove 
izkušnje pri podobnih projektih v zadnjih treh letih (držite se omejitve 400 besed na partnerja). 
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A: REDNE DEJAVNOSTI 

Prijavitelj (vodilni partner): Center ponovne uporabe d.o.o., SO.P., PE Trebnje 
 

Center ponovne uporabe  (CPU) deluje na področju priprave izdelkov na ponovno uporabo in razvija inovativne produkte po sisitemu 
zaprte zanke, kar omogoča nova zelena delovna mesta. 
 CPU  ima pridobljen status socialnega podjetja za namen trajnega opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva na področju ponovne 
uporabe, usposabljanja težje zaposljivih in razvoj novih izdelkov in storitev, ki omogočajo izboljšano kakovost življenja predvsem ciljnim 
skupinam. Redna dejavnost socialnega podjetja je »priprava izdelkov na ponovno uporabo«, izvajanje socialne aktivacije in  vključevanje 
težje zaposljivih oseb ter izvajanje usposabljanja za različne ciljne skupine. 
 
REDNA DEJAVNOST »PRIPRAVA NA PONOVNO UPORABO« VKLJUČUJE:  

• zbiranje rabljene opreme, diagnostika, ponovna uporaba, manjša popravila izdelkov, oblačila, obutev, pohištvo, malih gospodinjskih 
aparatov (OEEO), kosovnih materialov, športne in otroške opreme, knjig, igrač in druge opreme; 

• inovativna obnova, redesign, delo po naročilu za znane naročnike; 
• opremljanje prostorov po principu krožnega gospodarstva 
• prodaja izdelkov ponovne uporabe; 
• izobraževanje in ozaveščenaje, usposabljanje na področju ponovne uporabe in socialnega podjetništva, programi za otroke in mlade,  

sodelovanja v mednarodnih projektih, izmenjava najboljših praks ter podpora podjetjem za uresničevanje prednostnega reda pri 
ravnanju z odpadki. 

 

Partner 1: Komunala Trebnje d.o.o. 

 
Partner je izvajalec javne službe v skladu z zakonom o lokalni samoupravi. V skladu z Odlokom izvaja javno službo  tudi na področju 
ravnanja z odpadki.  Temeljne dejavnosti podjetja so: 

• oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,  
• ravnanje s komunalnimi odpadki in upravljanje deponije komunalnih odpadkov Globoko 
• upravljanje zbirnega centra na lokaciji Globoko in izvajanje akcij zbiranja kosovnih odpadkov po terenu. 

 Poleg že omenjenih dejavnosti podjetje opravlja tudi pogrebne in pokopališke storitve, vodi investicije v komunalno infrastrukturo, opravlja 
manjša gradbeno-vzdrževalna dela, skrbi za nemoten potek zimske službe, izvaja dejavnost  ipd.  

Tabelo po potrebi razširite. 
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B: IZKUŠNJE PRI PODOBNIH PROJEKTIH (v zadnjih treh letih) 

Naziv partnerja 
(prijavitelj, 
partner) 

Naslov operacije/projekta Vrednost 
operacije v EUR 

Glavni rezultati Financiran iz 
programa  

Leto izvedbe 

 CPU d.o.o., SO.P.   Retro dekor 60+  

 
 37.000  Zaposlitev 3 težje zaposljivih oseb  MGRT  2013-14

  

CPU d.o.o., SO.P. Omamljen.si z delom, 
«Enakost možnosti in 
spodbujanje socialne 
vključenosti« 

95.659 Zaposlitev 3  brezposelnih oseb MDDSZ 2012-2014 

 CPU d.o.o., SO.P.  WasteLess-more resource 
efficiency in SEE regions, 
Acronym WasteLess. Prijavitelj 
ZRS Bistra Ptuj, CPU zunanji 
izvajalec v projektu, 2012 (9)-
2014(8). 

 15.000  Platforma varčevanja z viri  EUprojekt  2014 

 CPU d.o.o., SO.P.  Slovenija znižuje CO2: CPU kot 
dobre prakse, Projekt 
»Slovenija znižuje CO2: dobre 
prakse« Center ponovne 
uporabe, Tuncovec.  Izvaja 
Umanotera, Slovenska 
fundacija za trajnostni razvoj, 
2012 

 8.000  Programi ozaveščanja in delavnice o zmanjševanju 
emisij CO2 

 MOP, SVRK  2012 

 CPU d.o.o., SO.P.  Projekt UPCYCLING V PRAKSI 
ZA NOVE IZZIVE, po pogodbi 
št. 2330-14-000295 z dne 1.7. 
2014 o sofinanciranju 
projektov preko javnega 

 5.000  Praktični prikazi ponovne uporabe, opremljanje šol  MOP  2013 
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razpisa za sofinanciranje 
projektov okoljevarstvenih in 
naravovarstvenih nevladnih 
organizacij 2014 – 2015, 
zunanji izvajalec.  

 Komunala Trebnje 
d.o.o. 

Vzpostavitev pogojev za 
delovanje mreže reuse 
centrov z zelenimi delovnimi 
mesti (USE REUSE)«Enakost 
možnosti in spodbujanje 
socialne vključenosti« in 
prednostne usmeritve 4.1. 
»Enake možnosti na trgu dela 
in krepitev socialne 
vključenosti« Operativnega 
programa razvoja človeških 
virov za obdobje 2007–2013 

 Pridružen partner  Vzpostavitev pogojev za izvajanje postopkov 
ponovne uporabe in zaposlitev brezposelne osebe 

 MDDSZ  2011-2014 

 Komunala Trebnje 
d.o.o. 

 Ločeno zbiranje odpadkov  Izvajalec javne 
službe 

 Komunikacija in obveščanje občanov o pomenu 
ločenega zbiranja odpadkov 

 Občina Trebnje  2013-2014 

 Komunala Trebnje 
d.o.o. 

 Interaktivna igra »Gosenica 
ločuje« 

 Izvajalec javne 
služb 

 Informiranje vzgojiteljev in otrok o pravilnem 
ločevanju odpadkov in pomenu ponovne uporabe 

 Občina Trebnje  2014-2015 

Tabelo po potrebi razširite. 
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2. PODATKI O PREDLAGANI OPERACIJI 

 

2.1. USKLAJENOST PREDLAGANE OPERACIJE Z RAZVOJNIMI DOKUMENTI 
 

2.1.1. Usklajenost operacije s Programom razvoja podeželja RS 2014-2020 

Podpora iz naslova EKSRP je osredotočena v peto težišče ukrepanja iz PRP 2014-2020, ki se glasi: 
"Zelena delovna mesta in skladen vzdržen razvoj podeželja, ki temelji na razvoju endogenih 
potencialov podeželja".  
PRP 2014-2020: http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/kaj-je-program-razvoja-
podezelja-2014-2020 
Utemeljite skladnost operacije (držite se omejitve 400 besed). 
 
Usklajenost z nacionalnimi programi 
Operacija “ Intelegenca rok” je skladna z nacionalnimi programi, saj neposredno prispeva k 
kreiranju novih zelenih delovnih mest ob hkratnem zmanjševanju odpadkov in emisij 
toplogrednih plinov ter prispeva k skladnemu, vzdržnemu razvoju podeželja in na razvoju 
endogenih potencialov podeželja".  
Z operacijo bomo pripomogli k ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest, predvsem z novo zaposlitvijo  
ene osebe in s spodbujanjem (samo)zaposlovanja na podeželju in v urbanih območjih, ki ga bomo 
dosegli s pomočjo ozaveščanja in aktivne vključenosti v delavnice ter s krepitvijo novih znanj in 
inovativnosti, ki jo zahteva prihodnost, saj so potrebe po varovanju virov vedno bolj izrazite.  Z 
namenom, da lokalno prebivalstvo animiramo in osvestimo o možnostih podjetništva v domačem 
okolju, bomo nabavili dva kontejnerja, ki jih bomo uredili v kreativno delavnico, kjer bodo potekale 
skupne aktivnosti s partnerjem, kot je izvajanje delavnic in usposabljanja na področju krepitve veščin 
in novih znanj za nove produkte po metodi krožnega gospodarstva, ki je ključnega pomena za 
podjetništvo in nova delovna mesta v prihodnje. 
Z operacijo odpiramo priložnost  razvoju zelenega/socialnega podjetništva na področju potreb 
prihodnosti, ki jo narekuje potrošniška družba. Dokazali bomo, da lahko z lokalno proizvodnjo 
izdelujemo specifične izdelke za ciljne skupine ter tako prispevamo k razvoju podeželja. Zaradi 

http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020
http://www.program-podezelja.si/sl/prp-2014-2020/kaj-je-program-razvoja-podezelja-2014-2020
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aktivnega vključevanja ranljivih skupin (mladi, brezposelni iskalci zaposlitve,  starejši, invalidi in ljudje 
s posebnimi potrebami), ki jih bomo spodbujali k podjetniškem razmišljanju in jim omogočili nove 
izkušnje, s tem pa  izboljšali njihove pogoje za večjo vključenost. Operacija »Intelegenca rok«  tako 
neposredno prispeva k povečanju socialne vključenosti ranljivih skupin in je skladna s 
programom razvoja podeželja RS 2014-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. PRISPEVEK K URESNIČEVANJU CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS STIK 
 

2.2.1. Prispevek k uresničevanju ukrepov za doseganju ciljev SLR LAS STIK 

Označite na kateri ukrep iz SLR LAS STIK se nanaša vaša operacija. Vsako operacijo se lahko predlaga 
za sofinanciranje samo v okviru enega izbranega ukrepa.  
SLR LAS STIK je dosegljiva na spletni strani LAS STIK: http://www.las-stik.si/strategija-razvoja-las-
stik.html . 

 

Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest 
Cilj Ukrep  
C 1.1.1: Povečanje števila zaposlenih U1.1.: Spodbujanje podjetniškega podpornega okolja, podjetniških iniciativ in 

inovativnih razvojnih partnerstev 
 

x 



 
 
 
 

10 
1.JAVNI POZIV ZA IZBOR OPERACIJ ZA URESNIČEVANJE CILJEV SLR LAS STIK V LETU 2016 | PRIJAVNICA - A 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 1.3.1: Prenos znanja med generacijami, 
ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti 

U1.3.: Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in 
naravnih) za ustvarjanje novih delovnih mest 

 
 

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev 
Cilj Ukrep  
C 2.1.1: Povečati število / spodbuditi razvoj novih 
produktov, povezanih z lokalnim okoljem 

U2.1.: Krepitev znanja in prenos dobrih praks pri povezovanju ter razvoj novih 
inovativnih produktov in lokalne infrastrukture 

 
 

C 2.2.1: Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in 
storitev, prepoznavnost območja 

U2.2.: Ohranjanje kulturne dediščine na podeželju  z razvojem dejavnosti za prosti 
čas, turizem in kulturo 

 
 

Tematsko področje: varstvo okolja in ohranjane narave 
Cilj Ukrep  
C 3.1.1: Povečanje ozaveščenosti o varovanju 
okolja in pomenu     naravne in kulturne 
dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti 

U3.1.: Ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave ter krepitev lokalne pripadnosti  
 

C 3.2.1: Ohranjanje endogenih potencialov 
območja ter povezovanje med podeželjem in 
mestom (urbanimi območji) 

U3.2.: Ohranjanje naravne in kulturne dediščine s spodbujanjem  povezovanja 
podeželja in urbanih središč   

 
 

C 3.3.1: Povečanje izrabe lokalnih OVE, 
energetska učinkovitost 

U3.3.: Ozaveščanje o trajnostni rabi lokalnih OVE, energetski učinkovitosti, 
trajnostni mobilnosti 

 
 

Tematsko področje: večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 
Cilj Ukrep  
C 4.1.1: Povečati vključenosti mladih, žensk, 
Romov in drugih ranljivih skupin v družbeno 
okolje in na trg dela 

U4.1.: Izvajanje aktivnosti intervencijskega  vključevanja mladih, žensk, Romov in 
drugih ranljivih skupin na trg dela ter povezovanje izvajalcev programov   

 
 

C 4.2.1: Izboljšanje kakovosti življenja starejših in 
drugih ranljivih skupin ter povečanje 
ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju 

U4.2.: Razvoj podpornega okolja za Izboljšanje kakovosti življenja starejših in 
drugih ranljivih skupin ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. 

 
 

 

2.2.2. Utemeljitev prispevka operacije k izbranemu ukrepu/cilju SLR LAS STIK 

Utemeljite,  kako vaša operacija prispeva k uresničevanju izbranega ukrepa/cilja SLR iz točke 2.2.1. 
(držite se omejitve 400 besed). 
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Operacija »INTELEGENCA ROK« bo prispevala k večji ozaveščenosti na področju socialnega 
podjetništva v praksi, kjer bomo s sodobnim poslovnim modelom med socialnim podjetjem (CPU 
d.o.o., SO.P.) in javnim podjetjem  (Komunala Trebnje d.d.) izkazali sinergijsko možnost 
sodelovanja ter ustvarili novo delovno mesto in hkrati varovali vire. Operacija bo tako pripomogla 
k: 

1. Večjemu povezovanju obstoječih podjetij in organizacij, razvoj potenciala malega 
podjetništva, ustvarjanju novih poslovnih in tržnim modelov predvsem na urbanih 
območjih; 

2. Ustreznejšim izobraževalnim programom glede na potrebe okolja (aktiviranje človeškega 
in socialnega kapitala), kar bomo izkazali s konkretizacijo delavnic izobraževalnim 
ustanovam kot praktične rešitve za razumevanje pomena kroženja virov in  trajnostnega 
razvoja; 

3. Razvoju ponudbe lokalnega območja z izdelki zaključenega kroga iz odpadnih izdelkov - 
surovin, saj zlasti turisti  in okoljsko odgovorni želijo izdelke iz lokalne produkcije, ki imajo 
vsebovane elemente kulturne dediščine in so izdelani iz lokalnih virov. 

4. Izrabi lokalnih potencialov (oživljanje starih obrti, kreativne in obrtne dejavnosti, 
predelava odpadnih izdelkov v atraktivne, unikatne izdelke). 

5. Oblikovanju skupnih inovativnih produktov in programov (nova ponudba za osebe s 
posebnimi potrebami, starejše osebe, otroke) in program za preprečitev zdrsa v revščino. 

 
Za uresničitev navedenih potreb smo si zastavili naslednje cilje: 
 

⇒ Povečanje števila zaposlenih- zaposlili bomo novo osebo na področju ponovne uporabe  in 
za izvajanje kreativnih delavnic, kjer se bodo izdelovali izdelki predvsem za ranljive 
skupine, hkrati pa bomo motivirali mlade k ambicioznosti iskanja novih tržnih niš na 
področju uporabe odpadkov kot virov; 

⇒ Ozaveščanje in izobraževanje  predvsem mladih o podjetniških priložnostih, vzpostavljanje 
inovativnih partnerstev, ki jih prinašajo novi izzivi na področju vrednotenja odpadkov kot 
virov v prihodnosti; 

⇒ Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti. 
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Z aktivnostmi na tem področju bomo pripomogli k povečanju števila zaposlenih na območju LAS, 
ozaveščali predvsem mlade o podjetniških priložnostih, prenašali znanje med generacijami ter 
ohranjali in oživljali stare poklice in obrti.  
Predvsem v okviru urbanih območji bo potekalo povezovanje med sektorji in lokalnimi akterji z 
vzpostavljanjem inovativnih partnerstev in aktivnosti, z izvajanjem delavnic, izobraževanj do 
prenosa znanja ipd. Prav prenos znanja in nova partnerstva ter inovativne podjetniške ideje za 
razvoj novih izdelkov ponovne uporabe za različne ciljne skupine bodo prispevale k 
multipliktivnemu učinku lokalnega razvoja. 

2.2.3. Vpliv operacije na doseganje ciljev SLR LAS STIK 

Vsako operacijo se lahko predlaga za sofinanciranje samo v okviru enega izbranega ukrepa, lahko 
pa vpliva na doseganje več ciljev ali naslavlja več tematskih področij.  
 
Označite, na doseganje katerih ciljev z vašo operacijo še vplivate in to utemeljite. 

 

Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest 
Cilj Ukrep  
C 1.1.1: Povečanje števila zaposlenih U1.1.: Spodbujanje podjetniškega podpornega okolja, podjetniških iniciativ in 

inovativnih razvojnih partnerstev 
 

X 
C 1.3.1: Prenos znanja med generacijami, 
ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti 

U1.3.: Izrabljanje tradicionalnih potencialov in lokalnih danosti (kulturnih in 
naravnih) za ustvarjanje novih delovnih mest 

 
X 

Tematsko področje: razvoj osnovnih storitev 
Cilj Ukrep  
C 2.1.1: Povečati število / spodbuditi razvoj novih 
produktov, povezanih z lokalnim okoljem 

U2.1.: Krepitev znanja in prenos dobrih praks pri povezovanju ter razvoj novih 
inovativnih produktov in lokalne infrastrukture 

 
 

C 2.2.1: Izboljšanje trženja lokalnih proizvodov in 
storitev, prepoznavnost območja 

U2.2.: Ohranjanje kulturne dediščine na podeželju  z razvojem dejavnosti za prosti 
čas, turizem in kulturo 

 
 

Tematsko področje: varstvo okolja in ohranjane narave 
Cilj Ukrep  
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C 3.1.1: Povečanje ozaveščenosti o varovanju 
okolja in pomenu     naravne in kulturne 
dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti 

U3.1.: Ozaveščanje o pomenu ohranjanja narave ter krepitev lokalne pripadnosti  
x 

C 3.2.1: Ohranjanje endogenih potencialov 
območja ter povezovanje med podeželjem in 
mestom (urbanimi območji) 

U3.2.: Ohranjanje naravne in kulturne dediščine s spodbujanjem  povezovanja 
podeželja in urbanih središč   

 
x 

C 3.3.1: Povečanje izrabe lokalnih OVE, 
energetska učinkovitost 

U3.3.: Ozaveščanje o trajnostni rabi lokalnih OVE, energetski učinkovitosti, 
trajnostni mobilnosti 

 
 

Tematsko področje: večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin 
Cilj Ukrep  
C 4.1.1: Povečati vključenosti mladih, žensk, 
Romov in drugih ranljivih skupin v družbeno 
okolje in na trg dela 

U4.1.: Izvajanje aktivnosti intervencijskega  vključevanja mladih, žensk, Romov in 
drugih ranljivih skupin na trg dela ter povezovanje izvajalcev programov   

 
 

C 4.2.1: Izboljšanje kakovosti življenja starejših in 
drugih ranljivih skupin ter povečanje 
ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju 

U4.2.: Razvoj podpornega okolja za Izboljšanje kakovosti življenja starejših in 
drugih ranljivih skupin ter krepitev medgeneracijskega sodelovanja. 

 
x 

Utemeljitev (držite se omejitve 400 besed): 
 
Operacija »INTELEGENCA ROK« naslavja več področij in bo prispevala k realizaciji več ciljev:  
 

C 1.1.1: Povečanje števila zaposlenih – 1 novo delovno mesto 
 
C 1.3.1: Prenos znanja med generacijami, ohranjanje in oživljanje starih poklicev in obrti 
Z aktivnostmi na tem področju želimo povečati število zaposlenih na območju LAS, ozaveščati predvsem mlade o podjetniških priložnostih, 

prenašati znanje med generacijami ter ohranjati in oživljati stare poklice in obrti. Poudarek bo na razvoju ustreznih vsebin na urbanih območjih in 
povezovanje z ostalimi območji LAS. 

 
C 3.1.1: Povečanje ozaveščenosti o varovanju okolja in pomenu naravne in kulturne dediščine ter krepitev lokalne pripadnosti. Zaradi izvajanja 

kreativnih učnih delavnic ponovne uporabe in intenzivnega okoljskega osveščanja bomo pripomogli  k ohranjanju dokaj nedotaknjene narave in čistega 
okolja, saj se bodo odpadki v celoti obravnavali kot viri in surovine, zato ne bo potrebnih novih  surovin in virov. Zato bomo s povečanjem osveščenosti o 
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varovanju okolja, biotski raznovrstnosti, vodnih virih, ipd. na  primerih ponovne uporabe dokazali, kako pomemben je odnos do okolja in izdelave izdelkov 
v lokalnem okolju z najnižjim možnim ekološkim odtisom (brez novih surovin). 

 
C 3.2.1: Ohranjanje endogenih potencialov območja ter povezovanje med podeželjem in mestom (urbanimi območji) z izvajanjem aktivnosti 

operacije »Intelegenca rok« s povezovanjem podeželja in urbanih območij preko uprabe različnih izdelkov/ kosovnih materialov, zbranih na celotnem 
območju in izvajanjem inovativnega programa in partnerstva za preprečevanje zdrsa v revščino. 

 
C 4.2.1: Izboljšanje kakovosti življenja starejših in drugih ranljivih skupin ter povečanje ozaveščenosti o medgeneracijskem sodelovanju bo 

izvedeno preko kreativnih delavnic na celotnem LAS Stik območju, kjer bodo prikazani in izdelani različni uporabni izdelki, ki lahko pripomorejo k večji 
kakovosti življenja predvsem ranljivih skupin in z medgeneracijskim druženjem povečujemo kakovost življenja vseh vključenih generacij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3. DOSEGANJE TER ZASLEDOVANJE HORIZONTALNIH CILJEV EVROPSKE UNIJE 

Utemeljite, kako predlagana operacija prispeva k doseganju horizontalnih ciljev Evropske unije 
(držite se omejitve 400 besed na cilj). 
Blaženje podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje 

K cilju blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje bo 
operacija  “Intelegenca rok” na območju LAS  Stik pripomogla s 
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 krepitvijo veščin in novih znanj  za nove produkte po metodi 
krožnega gospodarstva in z dviganjem zavesti o pomenu 
trajnostnega ravnanja z okoljem in odpadki.  
Aktivnosti za blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje 
nanje bodo v izobraževanju o sonaravnem razvoju, ozaveščanju 
o možnostih izrabe odpadkov kot virov za zelena delovna 
mesta tudi v lokalnem okolju. Konkretno bomo pripomogli k   
nižjim izpustom CO2, manjši porabi virov in manj prometa, saj 
bodo za nove izdelke uporabljeni izključno odpadni materiali.  
 

Varovanje okolja 
 
 

Z operacijo bomo  ranljivo ciljno skupino  in splošno javnost 
osveščali o odpadkih kot virih in ponovni uporabi, ki 
neposredno prispeva  k varovanju okolja, kot je manjša poraba 
vode, energije, nič kemikalj, nič novih surovin in nič letalskega 
prometa zaradi transporta izdelkov več 10.000 km daleč. Ker 
je območje bogato s snovno in nesnovno kulturno dediščino, ki 
jo moramo ohranjati in prenašati v naslednje rodove, kar lahko 
z izdelki ponovne uporabe udejanimo preko opremljanja in 
razstavljanja tovrstnih izdelkov,  ki so neprecenljivi za ohranitev 
kulturne dediščine. Aktivnosti varovanja okolja bodo zato  
poleg kreativnih delavnic vključevale izobraževanja o čistem in 
kakovostnem okolju, varovanje redkih rastlinskih in živalskih 
vrst ter ozaveščanje o varovanju vodnih virov.  
V okviru prikaza kreativnih rešitev ponovne uporabe bomo  
vplivali na izboljšanje stanja okolja, saj bodo uporabljeni 
odpadki – torej izdelki, za katere ni potrebnih novih surovin in 
virov, kar prispeva varovanju okolja, iskanju podjetniške 
priložnosti in novim delovnim mestom. 

Inovativnost 
 
 

V okviru aktivnosti operacije INTELEGENCA ROK se bo 
inovativnost izkazovala skozi nove in sodobne poslovne 
modele in rešitve, ki jih bomo razvili s partnerstvom med 
socialnim podjetjem in javnim podjetjem. Te pomenijo 
sodobnejši in bolj učinkovit pristop, lažje povezovanje in 
promocijo. Krepili bomo podjetništvo s poudarkom na 
inovacijah, iskanju inovativnih podjetniških idej s 
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povezovanjem navzven in izmenjavo ter prenosom dobrih 
praks. Na inovativen način bomo vzpostavili program za 
preprečitev zdrsa v revščino in stem formirali trajno 
partnerstvo. 

Enakost moških in žensk 
 
 

Operacija bo  spodbujala enakost moških in žensk, saj bosta 
oba spola lahko enakopravno zastopana v izvajanju.  

Nediskriminacija 
 
 

S tem bo operacija INTELEGENCA ROK vključevala vse 
zainteresirane,  bo delovala ne diskriminacijsko.  

 

 

2.4. OBMOČJE IZVAJANJA OPERACIJE 

2.4.1 Območje izvajanja 

Ustrezno označite občino , kjer se bodo izvajale aktivnosti in bodo vidni rezultati operacije. 
Navedite imena naselij v posamezni občini, kjer se bo izvajala operacija. 
 
Označite Občina  Naselja 

 
x 
 

Občina Dolenjske Toplice  

 
x 
 

Občina Ivančna Gorica  

 
x 
 

Občina Trebnje  

 
x 

Občina Žužemberk  
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2.4.2 Utemeljitev izbora območja 

Opišite zakaj ste izbrali območje, na katerem se bo operacija izvajala ter pojasnite katere aktivnosti 
operacije se bodo izvajale na posameznem območju (držite se omejitve 400 besed). 
Operacija se bo izvajala na celotnem LAS območju, saj so dejavnosti ponovne uporabe in razvoja zelenih 
delovnih mest še premalo poznane in posledično se odpadki še ne obravnavajo kot viri. Ker ima območje LAS 
edino lokacijo Centra ponovne uporabe v Trebnjem, je ključnega pomena, da je v operacijo vključeno 
celotno območje, saj so ta znanja in vedenja ključnega pomena za vrednotenje virov in iskanje novih tržnih 
priložnosti, ki jih  narekuje skrb za obvladovanje podnebnih sprememb in naraščajoče potrošništvo, pri 
čemer pa gre za zavedanje, da so na tem področju tudi bodoča nova delovna mesta. 
 
Aktivnosti, ki se bodo izvajale na  celotnem LAS območju: 
 
Glavna aktivnost 3: Krepitev veščin in novih znanj za nove produkte. Delovni sklop krepitev veščin 
in novih znanj za nove produkte  vključuje izvedbo animacijskih delavnic s prikazom možnosti  
izdelave  novih produktov na območju vseh 4 občin območja LAS za ranljive ciljne  skupine, izvedbo 
delavnic za prenos znanja med generacijami in oživljanje starih poklicev,  ter izvajanje postopkov 
popravil, kjer bodo lahko občani in obiskovalci neposredno udeleženi v praktične veščine. 
Glavna aktivnost 4: Usposabljanja/ izobraževanja za prehod v krožno gospodarstvo in nova 
zelena del. mesta. Usposabljanja/ izobraževanja za prehod v krožno gospodarstvo in nova zelena 
del. mesta bo potekalo  v obliki izobraževalnih srečanj  za razvoj podjetniških dejavnosti glede na 
potrebe prihodnosti  in izvajanju usposabljanja na področju socialnega podjetništva 
Glavna aktivnost 5: Promocija in obveščanje javnosti. Promocija in obveščanje javnosti bo 
potekala na celotnem Las Stik v vseh 4 občinah 
Glavna aktivnost 6: Vzpostavitev inovativnega programa na območju LAS za preprečitev zdrsa  v 
revščino. Partnerstvo med deležniki (CSD, Urad za delo Trebnje, CPU, Komunala Trebnje..)  bo 
delovalo na celotnem območju LAS z namenom, da posamezniki ne zdrsnejo v revščino (socialna 
aktivacija, dobava opreme, oblačil itd. v povezavi z deležniki) 

3. VSEBINA PREDLAGANE OPERACIJE 
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3.1. OPIS OPERACIJE 

Opišite predlagano operacijo, njen namen, katere potrebe območja rešuje, vsebino in način izvedbe 
(držite se omejitve 600 besed). 
 
Namen operacije «Intelegenca rok«  je  vzpostaviti novo zeleno delovno mesto in motivirati ranljive ciljne 
skupine k iskanju podjetniških priložnosti  v lokalnem okolju  kot izziv problemov sedanjosti in prihodnosti. 
 
Akronim operacije »DELO« ponazarja pomen vrednote dela v razvoju socialno – podjetniškega razmišljanja, 
kjer je v ospreduju človek, ki je motiviran za delo, ki ga opravlja, saj z njim dosega družbene in okoljske 
učinke, ki so ključni za vizijo LAS STIK »«prijetno, povezano, inovativno in širše prepoznano območje, ki 
ustvarja STIK in sožitje med ljudmi in naravo«. 
 
Komu  je operacija namenjena in kdo so uporabniki? 
Operacija  »Intelegenca rok« je namenjena ranljivi ciljni skupini, to je mladim, brezposlenim iskalcem 
zaposlitve, starejšim in invalidom.  To so tudi ciljne skupine socialnega podjetništva, saj  jih je potrebno po 
zakonu SO.P. vključevati vsaj 30%.  Z razvojem novih delovnih mest omogočimo ciljnim skupinam nove 
priložnosti, predvsem jim vrnemo dostojanstvo in zaupanje vas, pri čemer ša rešujemo okolsjke probleme, 
kot je velika količina odpadkov zaradi naraščajočega potrošništva.  Za  strokovno  delo z ranljivo skupino ima 
prijavitelj kompetence, prav tako ima znanje in izkušnje na področju usposabljanja. Uporabniki operacije 
bodo občani na celotnem območju LAS Stik. 
 
Operacije »Intelegenca rok«  rešuje naslednje potrebe: 
 
1.Potreba po spodbujanju podjetništva izhaja iz pomanjkanje podjetniških iniciativ. Urbana naselja imajo 6 
poslovno obrtnih con, ki niso polno zasedene in imajo prostorske pogoje za razvoj podjetništva. Registrirana 
brezposelnost znaša 9,7%, 59 % vseh nezaposlenih je mlajših od 29 in starejših od 50 let.  
Izboljšanje podjetniške klime in poslovnega okolja za prenos znanja z urbanih okolij na ostala območja. 
2. Potreba po izvajanju ustreznega programa za izobraževanje in usposabljanje  glede na potrebe okolja in  
inovativne podjetniške ideje, ki so tudi tržno zanimive. Povprečno je le 53 % visoko in višje izobraženega kadra 
zaposlenega na območju LAS. Zato je pomembno pripraviti izobraževalne programe za podporo podjetništvu, 
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predvsem na urbanih območjih, kjer je koncentracija prebivalstva, podporne infrastrukture, podjetij in 
malady, pri čemer bodo programi motivacisjki in inspirativni za ciljen skupine. 
3. Potreba po trženje obstoječih turističnih potencialov, povezovanje ponudnikov, promocija, nova delovna 
mesta v turizmu, kjer mora najvišje mesto zasedati področje okolja, saj turisti cenijo zdravo in čisto okolje ter 
izdelke »Made in Trebnje«, torej lokalne. 
4. Potreba po ohranjanju izumrlih poklicev (tesarstvo, kolarstvo, kovaštvo, livarstvo, pokrivanje s slamo, suha 
roba…), ki je ključnega pomena za izvajanje postopkov popravil in  ponovne uporabe. 
5. Potreba po varovnanju naravne in kulturne dediščine z vzpostavljenim delovnim procesom priprava na 
ponovno uporabo. 
 
Sistem upravljanja operacije bo zagotovljen z koordinacijo in vodenjem operacije »Intelegenca rok«. 
Vzpostavljen sisitem spremljanja in vrednotenja bo začel delovati takoj ob aktiviaciji projekta. 
Zagotavljanje trajnosti operacije je izkazano z zaprto finančno konstrukcijo, ki kaže na sposobnost in 
zanesljivost financiranja operacije, tako iz finančnega kot človeškega kapitala. 
 Dodana vrednost operacije je, da bo novo  delovno mesto doprineslo k popestritvi ponudbi tako 
na področju učnega turizma kot kot ponudbe inovativnih izdelkov  (razviti 3 novi) produkti.  Skupni 
interesi na LAS Stik območju so  dostopnost do izdelkov ponovne uporabe vsem ciljnim skupinam , 
dostop javnosti do rezultatov, inovativne značilnosti  operacije, kot je vzpostavtev partnestva s 
programom za preprečitev zdrsa v revščino na celotnem LAS Stik območju. 
Način izvedbe operacije  »Intelegenca rok« izraža že naslov operacije: v novih delovnih prostorih in 
na območju LAS  bomo izvajali delavnice za krepitev veščin  in novih znanj, usposabljali in izobraževali 
za prehod v krožno gospodarstvu.  
 
OPERACIJA« INTELEGENCA ROK »bo potekala v 6 sklopih, pri čemer pri izvedbi sodeluejta oba 
prijavvitelj in partner, saj izvedba sicer ne bi bila mogoča. Glede na kompetence so delovni sklopi 
oblikovani tako, da se z vzpostavitvijo novega delovenga mesta omogoči zaposlitev 1 nove osebe, 
pri čemer bo ta zaposlitev trajna, kar bo hkrati pripomoglo k spodbujanju podjetniških iniciativ in 
inovativnih partnerstev na območju LAS Stik in k uresničitvi vizije LAS STIK. 
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3.2. ČASOVNI NAČRT AKTIVNOSTI 

Označite časovni potek operacije. 

Faza / naziv  
aktivnosti 

2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Faza 1 
Glavna  
aktivnost 1: 
Koordinacija in 
vodenje 

                                    

Glavna 
aktivnost 2: 
Vzpostavitev 
pogojev za 
novo delovno 
mesto 

                                    

Glavna  
aktivnost 3: 
Krepitev 
veščin in novih 
znanj za nove 
produkte 

                                    

Glavna 
aktivnost 4: 
Usposabljanja/ 
izobraževanja 
za prehod v 
krožno 
gospodarstvo 
in nova zelena 
del. mesta 

                                    

Glavna                                      
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aktivnost 5: 
Promocija in 
obveščanje 
javnosti 
Glavna  
Aktivnost 6: 
Vzpostavitev 
inovativnega 
programa na 
območju LAS 
za preprečitev 
zdrsa  v 
revščino 

                                    

FAZA 2 
Glavna  
aktivnost 4: 

                                    

Glavna  
aktivnost 5: 

                                    

Glavna  
aktivnost 6: 
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3.3. PRIČAKOVANI REZULTATI OPERACIJE 

Navedite rezultate ob zaključku operacije (enega ali več). Merljive rezultate planirajte realno glede 
na čas trajanja celotne operacije in posamezne aktivnosti. Rezultat predstavlja tisto, kar bo operacija 
doprinesla k uresničevanju zastavljenega cilja. Z rezultati se lahko preveri smiselnost operacije, ali 
operacija prispeva k uresničevanju cilja (to niso neposredni rezultati posamezne projektne aktivnosti, 
ampak rezultati projekta kot celote glede na cilje). Glej poglavje 9. v SLR LAS STIK (držite se omejitve 
400 besed). 
 
Rezultati operacije  

• 1 nova zaposlitev do 30.5. 2018 

• 8 izvedenih izobraževanj / usposabljanj  do 30.5. 2018 

• 8  izvedenih delavnic  do 30.5. 2018 

• 1000  udeležencev aktivno vključenih v promocijske aktivnosti na območju LAS, 4 občine   do 

30.5.2018 

• 3 novo razviti produkti po principu zaprtega kroga do 30.5. 2018 

• 1 novo razvit inovativni program do 30.5. 2018 

 

 

3.4. VKLJUČENOST IN UČINEK OPERACIJE NA CILJNE SKUPINE OPERACIJE 

Navedite, katere ciljne skupine iz območja LAS STIK boste vključili v aktivnosti operacije, so jim 
rezultati operacije namenjeni, to utemeljite in opišite, kakšne učinke nanje pričakujete (držite se 
omejitve 400 besed).  
 
Ciljne skupine, ki jih bomo vključili:   
 
Otroci v vrtcu: vključili jih bomo  v sklop 5, kjer  jih bomo informirali o projektu »Intelegenca rok« 
in s prikazom praktičnih možnosti ponovne uporabe spodbudili k pravilnemu ravnanju z odpadki. 
Za zagotavljanje trajanosti operacije bodo prejeli eko učno igro Spomin, ki bo služila prav v namen 
motiviranja in spoznavanja okolju odgovornega načina življenja. 
Učinek: vpliv na oblikovanje okolju odgovornega življenjskega stila 
 
Osnovnošolska mladina: vključili jih bomo  v sklop 5, kjer  jih bomo informirali o projektu  
»Intelegenca rok« in s prikazom praktičnih  možnosti ponovne uporabe spodbudili k pravilnemu 
ravnanju z odpadki. Za zagotavljanje trajanosti operacije bodo prejeli eko učno igro Spomin, ki bo 
služila motiviranju in spoznavanja okolju odgovornega načina življenja in spodbujanju za  socialno 
podjetništvo v lokalnem okolju. 
Učinek: vpliv na oblikovanje okolju odgovornega življenjskega stila in motivacija za socialno 
podjetništvo 
 
Srednješolska mladina vključili jih bomo  v sklop 5, kjer  jih bomo informirali o projektu  
»Intelegenca rok« in s prikazom praktičnih  možnosti ponovne uporabe spodbudili k pravilnemu 
ravnanju z odpadki. Spoznali bodo sodobne trende waste design in socialno podjetništvo  kot nova 
in trajna oblika podjeništva. 
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Učinek: vpliv na oblikovanje okolju odgovornega življenjskega stila in motivacija za socialno 
podjetništvo kot izziv za lastno podjetništvo. Preprečitev odhoda v tujino zaradi spoznanja, da  je 
mogoče biti uspešen in srečen v podjetništvu tudi v Sloveniji. 
 
Splošna javnost – gospodinjstva 
Vključeni bodo v splošno informiranost, v delovni sklop 5, sodelovali bodo lahko tudi aktivnosti   
A3.4. 
Učinek: Aktivnsoti  3.1, A3.3, A 4.1 in A4.2 jim bo omogoča pridobiti splošno znanje in vedenje o 
krožneju virov in omejenosti planeta,  podnebnih spremembah, ki mora tudi na območju LAS Stik  
postati izziv za družbeno odgovorno podjetništvo. 
 
Strokovna javnost – osebe na področju socialnega varstva, urada za delo, profesorji, učitelji, 
direktorji podjetij itd. bodo posredno vključeni v operacijo z obveščanjem in informiranjem, 
neposredno pa v oblikovaje partnerstva in razvoj inovatvnega programa. 
Učinek: pridobili bodo nova znanja in veščine s področja socialnega podjetništva in novih, 
potrebnih sprememb  poslovnih modelov. 

 

 

3.5. VKLJUČENOST IN UČINEK OPERACIJE NA RANLJIVE CILJNE SKUPINE 

Navedite, katere ranljive ciljne skupine (mladi, starejši, brezposelni, invalidi in druge ranljive skupine) 
iz območja LAS STIK boste vključili v aktivnosti operacije oz. so jim rezultati operacije namenjeni, 
utemeljite in opišite, kakšne učinke nanje pričakujete (držite se omejitve 400 besed). 
 
Ranljive skupine so skupin, ki jih bomo vključili:   
 
Mladi 
Tej skupini je potrebno nameniti posebno pozornost in preprečiti odseljevanje iz območja LAS, ter 
povečati stopnjo naravnega prirasta. Mladim je potrebno ponuditi priložnosti v lokalnem okolju, jih 
spodbuditi k aktivnemu sodelovanju v lokalnem okolju ter posledično preprečiti odseljevanje, še 
posebej iz podeželskih krajev, ki prevladujejo na območju LAS.  
Pričakovan učinek: povečana motivacija za podjetniške odločitve in za delo  na področju krožnega 
gospodarstva, ki prinaša nove izzive zlasti mladim. 
 
Brezposelni iskalci zaposlitve 
Glede na podatke o brezposelnih iskalcih zaposlitve je razvidno, da je največji delež brezposelnih 
oseb po strukturi izobrazbe od prve do četrte stopnje. Večja stopnja brezposelnosti je tudi med 
ljudmi do 35 let in starejšimi od 45 let. Brezposelne bomo zato  dodatno izobraziti oz. usposobili za 
delo v obrtnih poklicih, kot je priprava izdelkov za ponovno uporabo, ki vključuje tako mizarska, kot 
tekstilna znanja, znanja s področja inovativne obnove in redesigna. 
Pričakovan učinek: povečana motivacija in spodbuditev  za podjetništvo  in samozaposlitev na 
področju izdelave izdelkov po principu zaprtega kroga, kar v razvitem svetu predstavlja trend in 
tržne priložnosti zaradi udeleževanja aktivnosti v sklopu 3. 
 
Starejši 
Večanje deleža starejših prebivalcev nad 60 oz. 65 let v celotni strukturi prebivalstva vplivajo na 
vsa področja gospodarskega in družbeno-socialnega življenja. Zaradi vse težjega zdravstvenega in 
ekonomskega položaja je vedno večji delež starejših socialno ogroženih in družbeno izključenih, 
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zato potrebujejo možnost vključevanja v aktivnosti, ki jih veselijo in jih obvladajo, kot je deljenje 
veščin in znanj s področja ohranjanja kulturne dediščine in obrti. 
Pričakovan učinek: povečana socialna aktivacija zaradi udeleževanja medgeneracijskih delavnic 
 
Invalidne osebe 
Invalidi imajo zaradi dolgotrajnih telesnih, duševnih, intelektualnih ali senzornih okvar zmanjšane 
ali omejene delovne zmožnosti. Zato so v slabšem položaju pri vključevanju v družbeno okolje, 
izobraževanje in na trg dela ter so bolj izpostavljeni izključevanju v družbi. Njihova vključenost v 
operacijo je predvidena skozi usposabljanja. 
Pričakovan učinek: možnost usposabljanja na lokociji Hudeje 40, kjer se bo izvajala dejavnost 
ponovne uporabe v času poteka operacije in tudi po zaključku, saj bo dejavnost CPU trajna. 
 
Ženske na podeželju 
Ženske na podeželju so še vedno v deprivilegiranem položaju, imajo slabe socialne varnosti, so 
neinformirane o sodobnih  in možnosti za zaposlitve in jim pomanjkuje samozavesti. Zato bodo 
imele možnost vključitve v sklope 3, 4 in 6  v okviru operacije. 
Pričakovan učinek: podeželjske ženske bodo pridobile na samozavesti, spoznale bodo možnosti 
ponovne uporabe in s tem pridobile na samozavesti, saj bodo lahko poslrbele zase in za svoje 
otroke,  saj doslej še niso imele možnosti spoznati prednosti uporabe teh izdelkov. Z vključitvijo v 
inovativni program, pa se bodo izognile zdrsu v revščino.  

 


