
PLAN DELA SEKCIJE KOVINARJEV za LETO 2021 
 
 
➢ Sekcija bo tekom leta 2021 aktivno spremljala zakonodajo s področja dejavnosti 
kovinarjev, tehnične predpise in standarde ter predlagala dopolnitve oz. spremembe. O 
novostih s tega področja kakor tudi zakonodaje, ki se tiče splošno podjetniških tem bo 
sekcija tudi v bodoče obveščala članstvo. Glede na  epidemiološko sliko širjenja 
koronavirusa (SARS-CoV-2) bo sledila tudi predpisom, odlokom in ostalim aktualnim 
zadevam s tega področja in sprotno obveščala članstvo preko že do sedaj znanih kanalov: e-
masovne pošte, spletne strani OZS-Sekcija kovinarjev, revije Obrtnik-podjetnik. 

Sekcija bo za obveščanje o pomembnejših strokovnih dogodkih, ki jih bo organizirala v okviru 
možnosti, glede na  epidemiološko sliko širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2), nadaljevala 
sodelovanje s strokovno revijo IRT 3000. 
 

➢ Sekcija bo na zaklenjenih spletnih straneh sekcije kovinarjev znotraj spletne strani OZS 
tekom leta nadgrajevala in posodabljala vsebine obstoječih e-priročnikov namenjenih 
članstvu  (predvidoma z določeno tipsko dokumentacijo pri kovinarski/-h dejavnosti, 
spremembah v Gradbenem zakonu ipd).  
 

➢ Sekcija namerava za namen poglobljenih tehničnih svetovanj in zahtevne podpore 
članstvu na tem področju tudi za leto 2021 podaljšati pogodbo o poslovnem sodelovanju z 
GOMONT S.P. (izvajalec: Emilija Bratož). 
 

➢ Sekcija bo tudi v letu 2021 v okviru možnosti, glede na  epidemiološko sliko širjenja 
koronavirusa (SARS-CoV-2) ohranjala in nadgrajevala strokovno sodelovanje z inštituti in 
partnerji. Nadaljevala bo večletno sodelovanje z Inštitutom za varstvo pri delu, varstvo okolja 
Maribor (IVD) in nadgradila sodelovanje z  Inštitutom za varilstvo (IZV), s katerim namerava v 
začetku leta 2021, če bodo razmere glede širjenja kovid virusa dopuščale, za člane OZS 
ponovno pripraviti posebno ponudbo za varilce - namenski tečaj varjenja za pridobitev 
certifikata usposobljenosti varilca za MIG/MAG ali TIG načina varjenja ter certificiranje 
varilcev (možno tudi samostojno, brez usposabljanja). 

 
  ➢ V letu 2021 namerava sekcija v okviru možnosti, glede na  epidemiološko sliko širjenja 
koronavirusa (SARS-CoV-2) ohraniti, poglobiti sodelovanja z fakultetami in raziskovalno-
razvojnimi inštitucijami (npr. Fakulteto za strojništvo Univerze v Ljubljani, TECOS,  

Fakulteto za strojništvo Univerze v Mariboru, preko Odbora za znanost in tehnologijo z 
določenimi odseki Instituta Jožef Stefan…)  

 
➢ Tudi v letu 2021  namerava sekcija sodelovati Zavodom za zaposlovanje in 
izobraževalnimi ustanovami in tako iskati inštrumente in smernice za večje zaposlovanje 
ustrezno izobraženih in usposobljenih kadrov s področja kovinarstva. 
 

➢ Sekcija se bo po predhodni presoji v okviru možnosti, glede na  epidemiološko sliko 
širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) s predstavniki sekcije udeleževala strokovnih konferenc, 
posvetov in dogodkov, ki bodo vsebinsko oz. strokovno vezani na delovanje članov sekcije 
oz. znanj in praks, ki omogočajo napredek, širitev znanj in splošno-podjetniško podornega 
okolja. (npr. izobraževanja in dogodki TECOS, Industrijski forum IRT, Posvet vzdrževalcev 
Slovenije na Otočcu, Posvetu delodajalcev, Kongresu podjetnikov, ….) 
 
➢ Sekcija se bo tekom leta angažirala na področju rednega izobraževanja, mojstrskih 
izpitov in dopolnilnega izobraževanja. Na področju formalnega izobraževanja bo sekcija 
kovinarjev ohranjala sodelovanje s šolami in šolskimi centri. Sodelovala bo s CPI in 
strokovnimi službami OZS. Vsa sodelovanja bodo prilagojena epidemiološkim razmeram 
širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2). 



 

➢ Sekcija bo spremljala področje normativov na področju strojništva in po potrebi tudi v letu 
2021 ažurirala obstoječi, priporočeni cenik, ki je objavljen na spletni strani sekcije. 

 
➢ Glede na potrebe in izkazan interes članstva bo sekcija v letu 2021 organizirala 
izobraževanje(-a) oz. seminar(-e), vezana bodisi na posamezna strokovna ali na splošno –
podjetniška področja. Tovrstni dogodki je bodo izvajali v okviru možnosti, glede na  
epidemiološko sliko širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) bodisi v obliki webinarjev (spletno), 
bodisi, če bodo razmere dopuščale, v fizični obliki. Stroški seminarjev bodo kriti deloma iz 
odobrenih sredstev iz članarine, deloma s kotizacijo.  

 
➢ Sekcija se bo pri organizaciji dogodkov (strokovnih seminarjev (v fizični ali spletni obliki), 
sejemskih aktivnosti (organizacija odvisna od epidemioloških razmer), strokovnih ekskurzij  
(organizacija odvisna od epidemioloških razmer))  v smislu zmanjšanja stroškov povezovala 
z drugimi sekcijami znotraj OZS, predvsem s Sekcijo plastičarjev. 
 Z željo uspešnega povezovanja malega gospodarstva z razvojno-raziskovano sfero in 
prenosa novih znanj in primerov dobre prakse do obrtnikov in podjetnikov, bo sodelovala tudi 
z Odborom za znanost in tehnologijo pri OZS. Če bodo epidemiološke razmere v letu 2021 to 
dopuščale,  bo preko OZT, s ciljem okrepiti že obstoječa partnerstva in najti uporabne rešitve 
za konkretne izzive s katerimi se srečujejo podjetja in obrtniki, organizirala obisk(-e) 
uspešnih, razvojno naravnanih podjetij ali inštitucij. 

 

➢  Sekcija bo, predvidoma 15. in 16. oktobra 2021, organizirala jubilejno 30. strokovno 
srečanje kovinarjev Slovenije, ki je v letu 2020 zaradi kovida odpadlo. Če bodo 
epidemiološke razmere širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) to dopuščale, bo v sklopu 
dvodnevnega dogodka organizirala strokovna predavanja in program, kjer bo omogočeno 
mreženje udeležencev in sodelujočih predavateljev, razstavljavcev in sponzorjev.  

 
➢ Sekcija bo skupaj s službami OZS iskala možnosti, da članom sekcije nudi konkretno 
podporo pri iskanju tujih poslovnih partnerjev. Možnosti bodo iskane preko EEN mreže (izvoz 
podatkov iz mednarodne borze), gospodarskih oddelkov Veleposlaništev ipd.. Sekcija bo 
člane o tem praviloma obveščala preko e-masovnih sporočil izjemoma tudi preko spletne 
strani sekcije (zavihek »aktualno«) 
Člane bo obveščala poslovnih srečanjih oz. B2B-jih (npr. Poslovno srečanje slovenskih in 
avstrijskih kovinarjev) 
 

➢ Sekcija namerava preko izbrane agencije, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, 
organizirati ogled strokovnega sejma v tujini  in/ali strokovno ekskurzijo v tujino (npr.  MAN 
Muenchen) 
 

➢  Sekcija bo predvsem glede na epidemiološke možnosti, nadalje pa tudi pogoje 
organizatorjev sejmov, interesa članstva in finančne zmožnosti sekcije, v letu 2021 pretehtala 
možnosti za skupinsko udeležbo članov na katerem od strokovnih sejmov v Sloveniji.  
 

➢  Sekcija bo predvsem glede na epidemiološke možnosti, nadalje pa tudi pogoje 
sodelovanja s CS in interesa članstva organizirala skupen nastop članov na sejmu MOS 
2021.  Zaradi znižanja stroškov in dopolnjevanja asortimana izdelkov in storitev bo skupno 
predstavitev članov in partnerjev v kolikor bo sejem potekal v fizični obliki, najverjetneje 
ponovno izvedla v povezavi s Sekcijo plastičarjev pri OZS.  

 
➢ Glede na aktualno (strokovno) tematiko bodo z naslova sekcije kovinarjev  v tekom leta 
2021 zagotovljeni prispevki za revijo Obrtnik – Podjetnik.  
 

http://www.ce-sejem.si/sejmi/
http://www.ce-sejem.si/sejmi/


➢ V skladu z določili  GDPR bo sekcija tudi v letu 2021 ohranila in nadaljevala aktivnost 
dopolnjevanja baze kontaktnih podatkov članstva.  
Obveščanje članstva sekcije kovinarjev preko e-masovne poste bo sekcija vršila s pomočjo 
ažuriranih, filtriranih baz podatkov. E-sporočila bodo poslana preko centralnega strežnika 
OZS. 

 
➢ Na nivoju sekcije se bodo vršile promocijske aktivnosti kartice Mozaika podjetnih. Sekcija 
bo iskala in predlagala ustrezne nove partnerje z vidika kovinarske stroke. 
   
➢ V letu 2021 namerava sekcija kovinarjev izpeljati tiste aktivnosti, ki jih bodo dopuščale 
epidemiološke razmere širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in bodo v interesu članov. 
Aktivnosti, ki ne bodo planirane, bodo pa izražene kot potrebne članom, namerava sekcija 
izvesti tako, da bo bodisi prerazporedila odobrena sredstva, bodisi pridobila dodatna 
sredstva z naslova tržne dejavnosti (kotizacija, sponzorstvo..).  
 
➢ Sekcija bo iskala možnosti vključitve v projekt, ki bi strokovno ustrezal kovinarski 
dejavnosti. V kolikor se bo sekcija odločila prijaviti na projekt, kakor tudi za kasnejše 
izvajanje projekta, bo za celotno izvajanje najela strokovnjaka, zunanjega izvajalca.  

 
➢  Predvidene so 4 redne seje Upravnega odbora, ki bodo s fizično prisotnostjo realizirane 
glede na epidemiološko sliko glede Koronavirus (SARS-CoV-2). Sicer bo sekcija odprta 
vprašanja reševala  korespondenčno oziroma v obliki on-line sestankov.  
Skupščina sekcije bo sklicana le potrebi, skladno s statutom statuta OZS, praviloma 
korespondenčno. 
.  

 
Ljubljana, november 2020 


