
 

 

 
 
 
 
Kraj: Fundacija PRIZMA 
 
Čas: 23. marec 2017 od 10.00-12.30 

 
Prisotni:  
Dušanka Lužar Šajt (Fundacija Prizma), Natalija Žunko (Fundacija Prizma), Karmen Vaupotič 
(Fundacija Prizma), Martina Krajnc (Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, 
d.o.o.), Danijela Holcman (Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.), 
Aleksandra Podgornik (Štajerska gospodarska zbornica), Dragica Marinič (Štajerska gospodarska 
zbornica), Marinka Vovk (EKO TCE d.o.o.), Irena Serdinšek (EKO TCE d.o.o.), Aljoša Jasim Tahir (Boson 
d.o.o.), Metka Meglić (Gorenje Surovina d.o.o.), Alenka Sajovic (SIMBIO d.o.o.), Sonja Strmšek (IEI 
d.o.o.), Anita Balažič (KSP Ljutomer d.o.o.), Jožef Dvorjak (JPK Slovenj Gradec d.o.o.), Milena Jošt (JPK 
Slovenj Gradec d.o.o.), Bojan Gosak (Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.), Emil Šehič (ZEOS d.o.o.), 
Urša Butala (JKP Komunala Kočevje d.o.o.), Aleš Marolt (Kočevski les d.o.o.), Toni Golob (Javni 
štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS - ŠRIPS) 
 
 
Manjkajoči:  
predstavniki Snage javnega podjetja d.o.o., Ljubljana 
predstavniki Javnega podjetja Energetika Maribor d.o.o. 
predstavniki Plastike Skaza d.o.o. 
 
DNEVNI RED: 
1. Spoznavanje partnerjev 
2. Namen, cilji in rezultati projekta KOC KROG 
3. Projektna pisarna  
4. Imenovanje članov Usmerjevalnega odbora in njihova vloga 
5. Imenovanje Operativnih koordinatorjev, njihova vloga in naloge 
6. Predstavitev in podpis partnerskega sporazuma  
7. Akcijski načrt izvajanja projekta  
8. Razvoj panožnega modela kompetenc 
9. Informiranje in obveščanje 
10.  Vprašanja 
 
Sledi uvodni nagovor direktorice Fundacija Prizma Dušanke Lužar Šajt. 
 
Navzoče je nagovorila tudi direktorica Štajerske gospodarske zbornice Aleksandra Podgornik in 
Dragica Marinič, vodja projekta SRIP Mreže za prehod v krožno gospodarstvo, s katerim se bo KOC 
KROG tesno povezoval.   
 
Prisotne je nagovoril tudi Toni Golob, predstavnik Sklada, ki bo spremljal in nadziral izvajanje projekta 
ter namensko porabo sredstev. Poudaril je, da je treba pozornost nameniti takšnemu razvoju kadrov, 
ki bo prinašal dodano vrednost. Cilj Sklada je, da se v letu 2017 realizira vsaj 30 % načrtovanih 
vključitev in da vsak partner vključi zaposlene v usposabljanja vsaj enkrat. 
 

ZAPIS UVODNEGA SESTANKA PARTNERJEV PROJEKTA KOMPETENČNI CENTER 
KOC KROG 



 

Točka 1 
Spoznavanje partnerjev 
Vsi navzoči so se predstavili, kratko opisali svoji organizacijo ter razloge za sodelovanje v KOC KROG. 
 
 
 
Točka 2 
Namen, cilji in rezultati projekta KOC KROG 
Partnerji so se ponovno seznanili z namenom, cilji in rezultati projekta (predstavljeni na ppt, ki je 
priloga zapisnika). 
 
 
Točka 3 
Projektna pisarna 
Partnerji so se seznanili z vzpostavitvijo in delovanjem projektne pisarne. 
 
Namen projektne pisarne je združevati in povezovati partnerska podjetja na osnovi skupnih 
interesov. Delovala bo za celotno partnerstvo in bo zagotavljala kakovostno tehnično, 
administrativno in vsebinsko izvajanje projekta. Projektna pisarna v imenu partnerstva komunicira s 
Skladom in posredniškim organom (PO - Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti). 
 
Projektno pisarno vodi Fundacija Prizma, skupaj s strokovnjakinjo iz partnerskega podjetja Snaga 
Maribor in Štajersko gospodarsko zbornico, ki ima vlogo administrativno-finačne podpore, 
informiranja in obveščanja ter povezovanja aktivnosti s SRIP.  
 
Vodja pisarne: Natalija Žunko, tel: 02/333 13 39, e-mail: n.zunko@fundacija-prizma.si 
Strokovnjakinji za vsebinsko vodenje, kadrovsko podporne in svetovalne naloge: 
Karmen Vaupotič, tel: 02/333 13 31; e-mail: k.vaupotic@fundacija-prizma.si 
Martina Krajnc , tel: 02/620 58 37, e-mail: martina.krajnc@snaga-mb.si 
Strokovno tehnično-administrativni sodelavec: 
Jernej Salecl, tel: 02/220 87 00, e-mail: jernej.salecl@stajerskagz.si 
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Točka 4 
Imenovanje članov Usmerjevalnega odbora (UO) in njihova vloga 
Naloge in vloga Usmerjevalnega odbora je usmerjati aktivnosti projekta, družno reševati morebitna 
nastala nesoglasja ter predlagati določene spremembe načrtovanih aktivnosti. Člani upravljalskega 
odbora naj bi bile odgovorne osebe v podjetjih oz. njihovi pooblaščenci. 
 
Usmerjevalni odbor se sestaja vsake 3 mesece oz. po potrebi. Smiselno bi bilo razmisliti tudi o 
sodobnih oblikah vodenja sestankov (npr. Skype, ipd.). 
 
Do 4. 4. 2017 vsak partner vodji projektne pisarne sporoči ime člana Usmerjevalnega odbora. 
 
Točka 5 
Imenovanje Operativnih koordinatorjev (OK), njihova vloga in naloge 
Vsak partner imenuje operativnega koordinatorja, ki bo znotraj posameznega podjetja/partnerske 
organizacije odgovoren za operativno vodenje in administracijo aktivnosti, najavo usposabljanj, 
vodenje evidenc usposabljanj, poročanje, računovodsko evidenco, hranjenje računov in ostale 
projektne dokumentacije v podjetju.  
 
Operativni koordinatorji bodo zadolženi tudi za imenovanje članov v delovne skupine (DS), in sicer:  

 DS za postavitev panožnega modela,  

 DS za razvoj in izvedbo ukrepov izobraževanja 

 DS za mreženje, informiranje in obveščanje. 
 
Operativni koordinatorji in člani DS se bodo sestajali po potrebi na podlagi predhodnih dogovorov. 
 
Do 4. 4. 2017 vsak partner vodji projektne pisarne sporoči ime Operativnega koordinatorja in imena 
članov za vse 3 delovne skupine. Ni izključeno, da je operativni koordinator tudi član posameznih DS.   



 

 
 
Točka 6 
Predstavitev in podpis partnerskega sporazuma 
 
Predlog sporazuma je bil v pregled posredovan Skladu, ki ga je potrdil brez pripomb. Partnerski 
sporazum je bil vsem partnerjem posredovan v predogled. Noben partner ni podal pripomb oz. 
komentarjev.  
 
Partnerski sporazum je od skupno 17 partnerjev podpisalo 14 partnerjev, od tega 6 s pooblastilom, in 
sicer: 

- Snaga d.o.o, 
- JP Energetika Maribor d.o.o., 
- KSP Ljutomer d.o.o., 
- Komunala Kočevje, 
- Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 
- SIMBIO d.o.o.. 

 
Ostali partnerji (Gorenje Surovina d.o.o., Plastika Skaza d.o.o., Snaga javno podjetje d.o.o., Ljubljana) 
morajo sporazum podpisati najkasneje do 28. 3. 2017.  
 
S strani vseh partnerjev podpisan sporazum mora projektna pisarna posredovati Skladu najkasneje 
do 31. 3. 2017. 
 
Točka 7 
Akcijski načrt izvajanja projekta 
Predstavljen je bil akcijski načrt izvajanja projekta (opis v ppt, ki je priloga zapisnika).  
 
 
Točka 8 
Razvoj panožnega modela kompetenc 
Karmen Vaupotič iz Fundacije PRIZMA pove, da je kot zunanji izvajalec izbran in odgovoren za razvoj 
modela kompetenc Gospodarska zbornica Slovenije. Načrt mora temeljiti na dejanskih kompetencah 
(tesno sodelovanje s partnerji, obiski pri partnerjih).  
 
Model kompetenc se pripravi najkasneje do 31. 5. 2017 po naslednji metodologiji: 

 posredovanje obstoječih sistemizacij DM, kompetenčnih modelov, strateških dokumentov na 
področju razvoja kadrov, predlogi izobraževanj (do 4. 4. 2017) 

 uvodni sestanek oz. delavnica članov DS za postavitev panožnega modela: analiza profilov, 
pregled širšega nabora kompetenc prihodnosti in oblikovanje nabora kompetenc za izbrane 
panožne profile (predvidoma 14. aprila 2017) 

 določitev ključnih kompetenc za izbrane profile, oblikovanje njihovih definicij ter določitev 
stopenj zahtevnosti izbranih kompetenc (2.  delavnica DS za postavitev panožnega modela – 
konec aprila 2017) 

 ocenjevanje ciljnih/zahtevanih kompetenc z dejanskimi v podjetjih (izpolnjevanje 
vprašalnikov – do 10. maja),  

 usposabljanje kadrovikov za ugotavljanje potreb po razvoju glede na prepoznane vrzeli, 
priprava načrta razvoja zaposlenih, priprava metodologije merjenja napredka (najkasneje do 
20. maja 2017) 

 izdelava panožnega kompetenčnega modela in posredovanje Skladu (najkasneje do 31. 5. 
2017)  

 preverjanje in dopolnitve modela v času trajanja projekta 



 

Točka 9 
Informiranje in obveščanje 
Pri informiranju in obveščanju je ključno: 

- na vsakem dokumentu uporabljati logotip ESS, Sklada in MDDSZ (v skladu s predlogo, ki jo 
posreduje ŠGZ) 

- obveščati javnost o poteku in rezultatih projekta 
- na vidnem mestu izobesiti plakat A3, ki vključuje navedbo finančne podpore Unije (predlogo 

posreduje ŠGZ) 
- obvezen pripis: Naložbo sofinancirata RS in EU iz ESS 

 
 
KORAKI ZA NAPREJ: 
 

KAJ? KDO? DO KDAJ? 

podpis partnerskega sporazuma Plastika SKAZA, Gorenje 
Surovina, Snaga Lj 

do 28. 3. 2017 

odpreti stroškovno mesto KOC 
KROG 

vsi partnerji  Čim prej – upravičeni stroški 
od 1. 3. 2017 

posredovati imena članov 
Usmerjevalnega odbora, 
Operativnih koordinatorjev in 
članov 3 delovnih skupin 

vsi partnerji Do 4. 4. 2017 

posredovati logotipe in predloge za 
CGP ter promocijski material 

vsi partnerji Do 4. 4. 2017 

7 dni prej najavljati usposabljanja 
projektni pisarni na obrazcu: 
Napoved usposabljanj (priloga) 

vsi partnerji ves čas 

zbirati potrebna dokazila o 
usposabljanjih (ZJN 3 – pogodba, 
naročilnica, račun, dokazila o 
plačilu, dokazila o izvedbi – 
potrdila, fotografie, gradiva, 
program, ipd.) 

vsi partnerji ves čas 

Uvodni sestanek DS za 
kompetenčni model  

člani partnerjev DS za 
kompetenčni model + GZS 

14. 4. 2017 

druga delavnica DS za kompetenčni 
model 

člani partnerjev DS za 
kompetenčni model + GZS 

konec aprila 2017 

Ocenjevanje kompetenc zaposlenih 
– izpolnjevanje vprašalnikov 

vsi partnerji do 10. maja 2017  

Usposabljanje kadrovikov Projektna pisarna + vsi 
partnerji 

Do 20. maja 2017  

Izdelava modela kompetenc in 
posredovanje Skladu 

Projektna pisarna Do 31. 5. 2017 

 
PRILOGE: 

- ppt  
- obrazec: Napoved usposabljanj 

 
Zapisala: Natalija Žunko 

 
Maribor, 24. 3. 2017 


