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Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,  
4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti,  

4.1 Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti 



• Oktobra 2011 smo pričeli z izvajanje prve učne delavnice po prilagojenem 
programu, za pridobitev znanja s področja obdelave lesa in naziva pomožni 
obdelovalec lesa.  

• V program usposabljanja so bili vključeni 4 udeleženci (dve ženski in dva 
moška).  

• Vsi udeleženci so bili prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje kot težje 
zaposljive brezposelne osebe s statusom invalida.  

• Vključeni so v začetku aprila 2012 usposabljanje uspešno zaključili. 
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4.1 Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti 



• V juniju 2012 smo pričeli usposabljati drugo skupino 4 udeležencev (ena 
ženska in trije moški). Konec novembra 2012 so tudi ti udeleženci 
usposabljanje uspešno končali. 

 

• V času trajanja projekta se je v naši učni delavnici usposobilo 10 
udeležencev, ki so osvojili znanja na nivoju del pomožnega obdelovalca 
lesa. 6 udeležencev programa usposabljanja smo v nadaljevanju tudi 
zaposlili, od tega štiri moške in dve ženski. 
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• Obveza partnerjev  EU projekta Zelena dolina je tudi zaposlovanje 
udeležencev, ki so predhodno uspešno zaključili usposabljanje.  

• Julija 2012 smo zaposlili  prvi dve udeleženki.   
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4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti,  

4.1 Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti 



• Januarja 2013 smo zaposlili še dva udeleženca, vsi so uspešno opravili 
predhodno 6-mesečno usposabljanje.  
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• V okviru projekta »Zelena dolina« je bilo na voljo dovolj sredstev za 
izvedbo tretje učne delavnice. Junija 2013 smo organizirali tretjo učno 
delavnico, v katero smo vključili dve osebi. Po uspešno zaključenem 
usposabljanju, smo v začetku tega leta obe tudi zaposlili. 
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• Pet udeležencev programa vsakodnevno izvaja najrazličnejša opravila v 
proizvodnji pohištva, kot so:  

      razrezovanje, skobljanje, rezkanje, vrtanje, popravilo in lepljenje  lesa.  

• Dobro so osvojili tehniko lepljenja lesa. 
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… pomoč pri strojnem brušenju lesa,  
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… razne tehnike ročnega brušenja. 

 

9 

 

CRI Celje rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o. 

   Oblakova ulica 34, 3000 CELJE, SLOVENIJA                                       

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013,  
4. Razvojne prioritete Enakost možnosti in spodbujanje socialne vključenosti,  

4.1 Prednostne usmeritve Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti 



• S pridom uporabljajo električno ročno orodje za brušenje in popravilo 
masivnih lesenih elementov,  
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… izvajajo razna enostavna dela v lakirnici, osvojili so tehniko ročnega 
brušenja lakiranih površin, pomagajo pri površinski obdelavi lesa – oljenje, 
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… spoznali so tudi ročna transportna sredstva za premik obdelovancev v 

proizvodnji 
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… ter pomagajo pri pakiranju pohištva. 
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• Velika mera zahvale gre mentorjem, ki s svojim strokovnim in pozitivnim 
pristopom prenašajo svoje dolgoletne izkušnje in znanje v lesarskem 
poklicu na udeležence usposabljanja. 
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• Izdelki plod dela udeležencev in mentorjev Učne delavnice. 
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• Sožitje dela udeležencev in mentorjev se po zaključenem usposabljanju 
nadaljuje v proizvodnji pohištva, kjer udeleženci kot pomožni obdelovalci 
lesa sodelujejo pri izdelavi visokokakovostnega masivnega pohištva, 
namenjenega izvozu na zahodna tržišča. 
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• Primer takšnega izdelka prikazuje  naslednja slika. 
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