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predstavitev Bistre hiše, zavoda za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci –
Smart House, Institution for Research and Sustainable Development Martjanci
Bistra hiša, zavod za raziskovanje in trajnostni razvoj Martjanci – Smart House.
Institution for research and sustainable development Martjanci je relativno mlad zavod,
katerega glavni namen je opravljanje razvojne, raziskovalne, izobraževalne,
promocijske, pospeševalne in svetovalne dejavnosti na področjih:
- gospodarskega in duhovnega razvoja ljudi ter krepitve njihove blaginje,
- trajnostne rabe razpoložljivih virov,
- integracije in povezovanja strokovnjakov ter institucij z različnih razvojnih,
znanstvenih in izobraževalnih področij ter
- razvoja in podpore razvojno raziskovalnega dela, novih tehnologij in postopkov,
razvoja podeželja, ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine ter
zagotavljanja razvoja in trajnosti človeških, naravnih, energetskih, informacijskih,
kulturnih in drugih virov.
Dejavnosti opravlja predvsem na področju Pomurja, vendar posega tudi širše – v
mednarodni prostor, predvsem sosednjih držav.
Zavod Bistra hiša – Smart House Martjanci je neprofitna in nevladna organizacija s
sedežem v Martjancih, kjer je za svoje potrebe in za potrebe organizacij in institucij s
podobnim poslanstvom in dejavnostmi odkupila stavbo bivše šole, ki jo trajnostno in ob
upoštevanju visokih kulturno zgodovinskih kriterijev, obnavlja. Po obnovi bo ta poslovna
zgradba v marsičem zgled za druge investitorje. Tako glede učinkovite rabe virov, kot
glede tehnološke opremljenosti, upoštevanja kulturno zgodovinskih obnovitvenih
kriterijev, uporabi tradicionalnih materialov…
Dosedanje izkušnje zavoda segajo na področja (reference):
- novih tehnologij:
Izvedba aktivnosti I. faze in II. Faze projekta Goričko in ravensko – pilotna
e-regija Pomurja (Izdelava podlag za vzpostavitev pilotne e-regije)
Izvajanje projekta Delo na daljavo (promocija in pospeševanje uvajanja
novih oblik zaposlovanja v regiji)
- razvoja podeželja:
Izdelava študij o novih ekonomskih možnostih za projekt »Nove
ekonomske možnosti na podeželju«
- izobraževanja:
Priprava programov usposabljanj za projekt »Vseživljenjsko učenje – pot
za prihodnost«
Sodelovanje v projektu Nova partnerstva ob meji (izvedba usposabljanj za
pripravo in izvedbo projektov, sofinanciranih s sredstvi EU)
Sodelovanje v projektu Računalniško pismeni v zaposlitev (sodelovanje pri
pripravi in izvedbi e-učenja)
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učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije ter ekologije:
Izdelavo študije - projekta “energetske kaskade” - stopenjske izrabe
geotermalne vode /energije v okviru projekta »Zdravilišče Rimska čarda«
Sodelovanje v projeku EKOPLAN – čezmejno načrtovanje ravnanja z
odpadki (sodelovanje pri pripravi analize stanja in študij)
turizma:
Izvedba aktivnosti III. faze podprojekta Promocija Pomurja kot zdraviliško
turistične destinacije, v okviru projekta Pomurje – dežela zdravja in
prijaznih ljudi (Izdelava študije mreže tematskih in rekreativnih poti v
Pomurju)
zdravega življenja / zdravega življenjskega sloga:
Izvedba aktivnosti II. faze podprojekta Promocija zdrave hrane in zdravega
življenjskega sloga, v okviru projekta Pomurje – dežela zdravja in prijaznih
ljudi (izvedba promocijskih in motivacijskih ter učnih /izobraževalnih
delavnic)

predstavitev projekta
Pri načrtovanju projekta smo izhajali iz predpostavke, da bi lahko nove oblike
zaposlovanja v Pomurju vključile najranljivejše skupine brezposelnih – mlade
izobražence in starejše z nizko izobrazbo. Tako bi pomagali preprečevati t.i. »beg
možganov«, predvsem med mladimi, in vključevati v zaposlitev brezposelne z
določenim specifičnim znanjem, ki ga ne morejo uporabljati in ga tudi ne morejo
prodajati naprej. Pri načrtovanju smo izhajali tudi iz tega, da bi bilo potrebno uvajati
nove oblike dela (delo na daljavo in e-delo) v regiji in pri tem izkoristiti obstoječe
potenciale (e-točke).
Osnovni, splošni cilj projekta je vzpostaviti servis za promocijo in uvajanje novih oblik
dela (e-delo, delo na daljavo) v regiji in pri tem izkoristiti obstoječe potenciale. S tem bi
prispevali k povečanju zaposlenosti brezposelnih oseb in preko tega k gospodarskemu
razvoju regije.
V izvajanje projekta želimo vključiti:
1. mlade diplomante in mlade z najmanj V. stopnjo izobrazbe, ki bi želeli razvijati
svojo idejo preko e-dela oz. dela na daljavo. V projekt bi želeli vključiti 15 teh
mladih kot pilotno skupino.
2. dolgotrajno brezposelne, predvsem starejše, ki imajo specifična znanja, ki bil
lahko bila koristna za delo na domu in ki so manj mobilni in/ali bolj oddaljeni od
zaposlitvenih možnosti. V projekt bi želeli vključiti do 15 udeležencev iz te ciljne
skupine.
3. podjetja in ostale organizacije (zadruge, agencije), ki imajo interes razvijati delo
na daljavo. Predvsem bi želeli vključiti takšne, ki že imajo idejo, pa ne vedo kako
in tiste, ki se ukvarjajo z ali razvijajo dejavnosti, ki so posebej primerne za
tovrstno delo. V projektu bi želeli animirati za vključitev vsaj 15 takih podjetij.
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nove oblike dela in zaposlovanja – delo na daljavo
Svet se spreminja in prinaša podjetjem in obrtnikom vedno nove izzive in priložnosti.
Sodobne tehnologije, informacijska in komunikacijska orodja, nove oblike zaposlovanja
– vse to in še več nalaga podjetjem in obrtnikom stalno skrb za spremljanje in uvajanje
novosti v poslovanja, da bi bilo poslovanje uspešno.
Delo na domu in delo na daljavo postajata v svetu vse pomembnejši obliki
zaposlovanja. Tudi v Sloveniji poskušamo slediti tem trendom. Projekt Delo na daljavo
je nastal prav z namenom, da bi v Pomurju razširili poznavanje teh novih oblik dela in
vzpodbudili Pomurce in podjetja v Pomurju, da začnejo razmišljati tudi o teh oblikah
dela, ko razmišljajo o zaposlitvi.
Običajno preko dela na daljavo oz. e-dela opravljamo dela, kjer je poglavitno sredstvo
dela informacija (npr. programiranje, raziskovanje, svetovanje, računovodstvo,
prevajanje …). Delo na domu izkorišča specifična znanja posameznika, ki pa ne morejo
biti izvajana v delovni organizaciji. Pomemben vidik dela na domu je trženje.
Zakaj delo na daljavo?
 omejitve v mobilnosti – ni lastnega prevoza ali so povezave z javnim prevozom
nezadostne
 brezposelnost ob določenih specifičnih znanjih
 posebne potrebe zaposlenih in/ali delodajalcev
 ni prostora za vse zaposlene

aktivnosti projekta
Animacija in motivacija ciljnih skupin ter informiranje o delu na daljavo
Za potrebe animacije in informiranja bomo pripravili in izdali zloženko, veliko dela pa bo
vloženega tudi v promocijo preko medijev in specializirano promocijo s pomočjo
partnerjev - stiki s ciljnimi skupinami, ki jih pokrivajo posamezni partnerji
Za potrebe animacije in dodatnega informiranja podjetij bomo pripravili podjetniški
forum, kjer bomo podrobneje predstavili splošne informacije o delu na daljavo
(podrobneje kot preko zloženke in medijev), ker se nam zdi tak način učinkovitejši kot
individualno informiranje podjetij.
Prenos dobrih praks iz Madžarske in izmenjava izkušenj
delovni posvet
vključevanje strokovnjakov iz Madžarske v vse aktivnosti (usposabljanja, svetovanja)
Priprava in izvedba usposabljanj in svetovanj
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Program usposabljanj, ki bo natančno pripravljen v okviru projekta, bo prvenstveno
temeljil na ugotovitvah predhodne analize stanja v regiji in na izkušnjah našega
madžarskega partnerja. Za potrebe usposabljanja bomo pripravili tudi gradiva in
priročnik, v okviru informacijskega sistema pa bo deloval tudi portal, kjer bomo del
usposabljanj izvedli preko e-učenja
Predvideni moduli usposabljanj:
 (samo) organizacija pri delu na daljavo
 Zakonodaja s področja dela na daljavo
 Priprava poslovnega načrta za delo na daljavo
 Za skupino interesentov za e-delo usposabljanje za certifikat ECDL
 Za skupino brezposelnih za delo na domu iskanje poslovnih priložnosti in analiza
poslovne priložnosti
Svetovanje podjetjem
Podjetjem bomo svetovali s področja organizacije dela na daljavo in zakonodaje s
področja dela na daljavo. Posebej bomo za vsako vključeno podjetje pripravili SWOT
analizo za uvajanje dela na daljavo za njihovo podjetje in jim pomagali pri pripravi
poslovnega načrta za to področje dela. Tudi za podjetja bo del svetovanja šel preko esvetovanja (zaprti forum, individualno svetovanje, e-gradiva za samostojno delo).
Agencija za delo na daljavo
 elaborat o agenciji, definiranje storitev, ki jih agencija ponuja
 vzpostavitev podporne mreže (zbornice, ZRSZ, e-točke)
 vzpostavitev informacijsko – storitvenega sistema preko interneta (ponudba,
povpraševanje, materiali in gradiva, e-učenje)
pilotna – testna izvedba
V okviru projekta predvidevamo tudi nekaj pilotnih zaposlitev, kjer bomo v okviru
projekta na ta način zaposlenim in njihovim delodajalcem pomagali vzpostaviti celotno
delovno mesto (pogodbe, dogovori, poslovni načrt, organizacija…) in jih spremljali ter
odpravljali tudi poznejše težave.
Te pilotne zaposlitve bomo vključili kot primere dobrih praks in kot vzorčne primere, kjer
bo preizkušen celoten koncept svetovanja in spremljanja uvajanja dela na daljavo.

koristnost projekta za podjetja in vključene posameznike
Naj na kratko povzamemo glavne točke projekta. Preko projekta želimo partnerji
uvajati nove oblike dela v regiji, z namenom izboljšanja konkurenčne sposobnosti
podjetij in večje zaposlenosti v regiji. V ta namen smo pripravili aktivnosti, katerih končni
cilj bo večja seznanjenost podjetij in tudi iskalcev zaposlitve z novimi oblikami dela. Te
aktivnosti so: priprava strokovnih podlag ter izvedba programov usposabljanja
brezposelnih in svetovanj za podjetja, preko katerih bodo tako podjetja kot iskalci
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zaposlitve dobili vsa potrebna znanja za uvajanje in izvajanje novih oblik dela. Projekt je
podrobneje predstavljen na spletni strani www.bistrahisa.si.
Kakšne koristi prinaša projekt podjetjem in obrtnikom:









Obrtnik, podjetje oz. predstavnik podjetja se usposobi za uvajanje dela na
daljavo v podjetje, kar pomeni, da bo znal in poznal vse potrebne postopke in
informacije, ki jih podjetje oz. obrtnik potrebuje za zaposlovanje preko novih oblik
dela.
Preko projekta lahko obrtnik ali podjetje kandidata spozna in preizkusi ter
preko tega najbolje izkoristi njegove potenciale. Še več: podjetjem bomo
omogočili, da izrazijo svoja pričakovanja do kandidata, mi pa bomo poskusili najti
ustreznega kandidata, ki bo v kar največji meri odgovarjal vašim potrebam.
Vključeni posamezniki – ki jih zanima zaposlitev preko novih oblik zaposlovanja –
se bodo usposobili za delo na daljavo. Usposabljanja vključujejo tako znanja s
področja poslovanja, informacijskih in komunikacijskih tehnologij, organizacije
dela, kot tudi s področja prepoznavanja potencialov za delo na daljavo.
Podjetja bodo lahko koristila bazo podatkov v okviru projekta za iskanje
primernih kandidatov.
Podjetjem in obrtnikom bomo svetovali pri izvedbi zaposlitev, kar pomeni, da
vam bodo na razpolago svetovalci, pripravljene bodo vzorčne pogodbe, ki vam
jih bomo pomagali tudi prilagoditi in pripraviti vam bomo pomagali nov ali
popravljen poslovni načrt, ki bo vključeval tudi podlage za merjenje uspešnosti
zaposlenih preko novih oblik dela.

Preko v okviru projekta vzpostavljenega servisa za delo na daljavo bodo rezultati
projekta in vse navedeno sicer na razpolago tudi po zaključku projekta, kot ponudba
usposabljanj, svetovanj in informacij.

partnerji v projektu


Zavod Bistra hiša – Smart House Martjanci – prijavitelj projekta, zadolžen za
koordinacijo izvajanja projekta



Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapitványa,
Vallalkozói Központ – partner na Madžarskem, ki izvaja podobne aktivnosti in je
zadolžen za izmenjavo izkušenj in dobrih praks
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Zavod RS za zaposlovanje, OS Murska Sobota – partner v projektu, katerega
vloga je predvsem pomoč pri iskanju ustreznik kadrov, ki bi se želeli vključiti v
projekt



Ljudska univerza Murska Sobota – partner v projektu, ki ima vlogo v
usposabljanju vključenih v projekt



GZS – Območna zbornica za Pomurje – partner v projektu, ki pokriva področje
vključevanja podjetij v projekt in svetovanje podjetjem v projektu



Območna obrtna zbornica Murska Sobota – partner v projektu, ki pokriva
področje vključevanja obrtnikov in podjetnikov v projekt in svetovanje obrtnikom
in podjetnikom v projektu



Razvojna agencija Sinergija d.o.o. – partner v projektu, ki sodeluje predvsem pri
pripravi in izvedbi analiz in študij, pomaga pa tudi pri svetovanju podjetjem in
posameznikom pri sklepanju pogodbenih razmerij

RAZVOJNA AGENCIJA
SINERGIJA
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