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Povezujemo 17 partnerjev 

 od tega 15 iz dejavnosti ravnanja z odpadki 

 

Vrednost projekta: 398.848,20 EUR 

 

Načrtovano število vključenih zaposlenih: 1138 

 65 % vseh zaposlenih znotraj 15 partnerskih 

podjetij 

 

Načrtovano število vključitev: 2316 

 

Do 31. 8. 2018 smo realizirali: 

87,2 (992) oseb; 90,2 % (2089) vključitev 



Ključni cilji projekta 

Skupaj v krožno gospodarjenje,  
skupaj v boljši jutri. 
 

„Usposabljanje z namenom 
ozaveščanja“ – zavzeti zaposleni 

v vlogi ambasadorjev čistega in 
zdravega okolja, izboljšanje 
kakovosti storitev, ozaveščanje 
uporabnikov o pomenu 

pravilnega ravnanja z odpadki, 

dvigniti kakovost življenja preko 
višjega bivalnega standarda 



Hierarhija ravnanja o odpadki 
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Pomen ravnanja z zaposlenimi 
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Usposabljanje 
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Začetek – strah pred 

novostmi/spremembami 

• Storitvena dejavnost – merjenje učinkov 

 

• Heterogena struktura kadra (izobrazba, starost) 

 

• Opredeliti ključne panožne profile in kompetence 

 

• Ugotoviti vrzeli v kompetencah 

 

 



Čustven proces spremembe 



Starostna in izobrazbena 

struktura zaposlenih KOC KROG 
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Nabor kompetenc  

Štiri vsebinski sklopi: 

1) domenske/tehnične kompetence,  

2) poslovno podjetniške kompetence,  

3) kompetence za uspešno delovanje v dobi           

digitalizacije 

4) osebne in medosebne kompetence. 



Usposabljanja po meri 

zaposlenih • izhajamo iz potreb – vrzeli v 

kompetencah 

• ključna je izbira izvajalcev - reference 

• praktična naravnanost vsebin (primeri 
iz delovnega okolja) 

• čas, trajanje, metode prilagojene 
ciljnim skupinam 

 

 Usposabljanje mora biti koristno 

in uporabno. 



Notranja usposabljanja 

• Možnost in priložnost za panogo in 
podjetje 

• Zagotavljanje nemotenega teka 

delovnih procesov 

• Finančni vidik 

• Časovna komponenta 

• Prilagojene metode učenja 

• Ciljno usmerjene vsebine 

usposabljanj 

• Baza notranjih trenerjev/mentorjev 



Usposabljanje je strateško orožje 

Če je nekdo poklican, da je cestni pometač, bi moral 
ceste pometati tako, kot je Michelangelo slikal, 

Beethoven skladal ali Shakespeare pesnil. 

 

Ceste bi morali pometati tako dobro, da bi vsa 

nebeška in zemeljska vojska obstala, rekoč: 
 

„Tu je živel veliki pometač, ki je dobro opravljal svoje 
delo.“ 

Dr. Martin Luther King ml. 



Formula za uspeh 

ZAVZETI ZAPOSLENI 

Prepoznavanje 

potreb 

Vzpodbude in 

motivacija 

Podpora 

vodstva 



Delamo z veseljem, 

imamo veliko dela, ni 

nas strah! 

Zavzeti, odgovorni, zadovoljni 



Namesto zaključka 



Hvala za pozornost 

Natalija Žunko 

Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti 
PRIZMA, ustanova 

 

n.zunko@fundacija-prizma.si 
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