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Inovativna zasnova operacije “Intelegenca rok” 

• Z operacijo  Intelegenca rok« bomo zato  na inovativni način omogočili  razvoj novega 
delovnega mesta, vplivali na krožno uporabo virov po principu zaprte zanke in z razvojem 
treh novih izdelkov pripomogli k večji prepoznanosti območja tudi iz vidika turizma in 
lokalnih izdelkov.  Z uvedenim sodobnim poslovnim modelom sinergijskega sodelovanja  med 
javnim podjetjem in socialnim podjetjem postavljamo nove nastavke za izboljšanje  in razvoj 
drugih poslovnih modelov. 

 
• Naša inovativnost je v vzpostavitvi zelenih delovnih mest zaradi izzivov (problemov) 

prihodnosti, ki jih prinaša starajoča družba in naraščanje odpadkov.  
 

• Nov- sodoben poslovni model  prijavitelj in partner  
• Delo mora postati vrednota 
• Inovativni produkti ponovne uporabe  
• Operacija omogoča socialno aktivacijo  



PRISPEVEK K URESNIČEVANJU CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA LAS 
STIK 

 

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

inovativnih razvojnih partnerstev  
 
Utemeljitev prispevka operacije k izbranemu ukrepu/cilju SLR LAS STIK 
 
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: 

 



Operacija »INTELEGENCA ROK«  

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

• 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; 

• 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. 

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

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

 



Projektna zasnova INTELEGENCA ROK 

Sklop 1: koordinacija in vodenje 
Sklop 2: stroški materiala, naložb in storitev= VZPOSTAVITEV POGOJEV ZA NOVO DEL. MESTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sklop 3: krepitev veščin in novih znanj za nove produkte po metodi krožnega gospodrstva 
Sklop 4: usposabljanje in izobraževanje za prehod v krožno gospodarstvo in zelena del. mesta 
Skllop 5: Promocija in obveščanje javnosti 
Sklop 6: Vzpostavitev inovativnega programa za preprečitev zdrsa v revščino 
 
 

Nabava 2 
kontejnerjev 

Izvajanje postopkov 
prenove in popravil 



DRUŽBENO KORISTNO PODJETNIŠTVO 



Odpadek  
 
 
CPU +Delovna sila 

 
 
Izdelek 
 
 



Kreativnost, vključenost ciljnih skupin 



Za uresničitev 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 . 
 

Vpliv operacije na doseganje še drugih ciljev SLR LAS STIK: 
Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest  
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  

 
 
 
 

 



Vpliv operacije na doseganje še drugih ciljev SLR LAS STIK: 
 

• Tematsko področje: varstvo okolja in ohranjane narave  
• 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  

 
Tematsko področje: večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin  
• 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.  



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)  



Vsebina – izvedba operacije “DELO” 
• 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%  



VKLJUČENOST IN UČINEK OPERACIJE NA RANLJIVE CILJNE SKUPINE 
Pričakovan učinek: 

 

MLADI: povečana motivacija za podjetniške odločitve in za delo  na področju krožnega 
gospodarstva, ki prinaša nove izzive zlasti mladim. 
 
BREZPOSELNI IN ISKALCI ZAPOSLITVE: 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. 
 
STAREJŠI: povečana socialna aktivacija zaradi udeleževanja medgeneracijskih delavnic 
 INVALIDNE OSEBE: 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: 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.  
 



Novi izzivi 



Novi izzivi 



Zaključek 

CPU Trebnje 
Hudeje 40 
Trebnje 
059 983 176 
 
http://www.cpu-
reuse.com/centri-ponovne-
uporabe/cpu-trebnje 
 
 
 

Hvala za pozornost 

transformacija 
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