
Predlog programa dela Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS za leto 2019 

Odbor si bo tudi v letu 2019 prizadeval slediti svoji viziji in poslanstvu. Ključni nivoji delovanja 
so: učinkovito povezovanje in promocija gospodarstva in znanosti, organizacija dogodkov, 
informiranje članstva glede razpisov in znanstveno-tehnoloških dogodkov, ter vzpodbujanje 
obrtnikov in podjetnikov k inovativnosti in izobraževanju. Te nivoje bo povezoval s sledečo 
shemo aktivnosti: 

 
Odbor bo preko strokovnih sekcij OZS usmerjal članstvo k obiskovanju konferenc, za katere 
bo ocenil, da tematsko oz. strokovno doprinesejo k nadgradnji specializiranih znanj 
strokovnih in aktualnih splošno podjetniških vsebin, pri čemer bo sam nastopil bodisi v vlogi 
promotorja OZT oz. OZS bodisi v vlogi aktivnega udeleženca ali obiskovalca. 
OZT se namerava udeleževati in članstvo obveščati tudi o različnih drugih dogodkih, ki bodo 
fokusirani na delo, podporno okolje in nadgrajevanje znanja obrtnikov in podjetnikov: npr. 8. 
kongres podjetnikov Slovenije (31.5. in 1.6. 2019, Portorož), 38. mednarodna konferenca o 
razvoju organizacijskih znanosti (nosilna tema: »Ekosistem organizacij v dobi digitalizacije«, 
20. do 22. marec 2019, Portorož), 11. Industrijski forum IRT (3 in 4. junij 2019, Portorož) in 
drugih.  
 
Odbor predvideva v letu 2019 organizirati enodnevni strokovni dogodek. Ta bo vsebinsko 
povezoval več razvojno-inovativnih in trendnih vsebin. Na dogodku bodo kot predavatelji 
sodelovali eksperti različnih strokovnih področij, bodisi iz partnerskih razvojno-raziskovalnih 
inštitucij, centrov in fakultet, bodisi iz razvojno naravnanih podjetij, ki bodo slušateljem 
omogočili projekcijo primera dobre prakse. Izvedba predavanj je predvidena na ustrezni 
lokaciji v Ljubljani, po dogovoru tudi pri partnerjih OZT (inštituti, fakultete…).  



OZT se bo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev s partnerji predstavil na določenih sejmih 
v Sloveniji. Največji poudarek namerava nameniti sejmu MOS 2019 (september 2019), kjer 
namerava, tako zaradi predstavljene vsebine, kakor tudi zaradi znižanja stroškov, sodelovati 
in se povezovati s strokovnimi sekcijami OZS oziroma neposredno z njenimi člani. OZT bo 
glede na pogoje organizatorjev sejmov, interes in finančne zmožnosti, pretehtal tudi možnost 
za eventualno udeležbo na specializiranih sejmih: npr. B2B strokovnem sejmu Smart 
Industry, ki bo potekal od 12. do 14. februarja 2019 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani 
(v okviru sejma bodo združeni B2B strokovni sejmi IFAM, ROBOTICS, INTRONIKA & 
ICT4Industry) in Mednarodnem industrijskem sejmu, ki se bo odvijal od 9. do 12. aprila 2019, 
na celjskem sejmišču. 

Odbor bo krepil in sodeloval pri aktivnostih s poudarkom na promociji kulture kakovosti in 
odličnosti v Sloveniji.  

OZT bo vzpodbujal sodelovanje med dijaki, dodiplomskimi, diplomskimi in magistrskimi 
študenti ter gospodarstvom pri snovanju seminarskih, raziskovalnih ter zaključnih nalog.  

Z namenom aplikativnega povezovanja med drobnim gospodarstvom in znanstveno-
raziskovalno sfero bo odbor ohranjal že pridobljena in oblikoval tudi nova sodelovanja in 
partnerstva z razvojno-raziskovalnimi inštitucijami, centri in fakultetami, primerna za 
konkretne potrebe obrtnikov in podjetnikov. V luči obojestranskih pozitivnih učinkov bo odbor 
skrbel za smernice pri zagotavljanju prenosa znanja in novih tehnologij. Odbor bo kot 
institucionalni partner prevzemal predvsem povezovalno vlogo, delo članov odbora pa bo 
temeljilo na izobraževanju, spodbudah za razvoj in raziskave ter oblikovanju sodelovanj, 
povezovanj in skupnih nastopov pri kandidiranju za sredstva. 

Po vzoru odlično izvedenih srečanj in odzivov iz let 2017 in 2018, bo tudi v letu 2019 OZT 
organiziral ogled(e) razvojno-raziskovalnih inštitucij, fakultet, združenj in podjetij, s ciljem 
okrepiti sodelovanje in odgovoriti na konkretne izzive, s katerimi se srečujejo podjetja in 
obrtniki. Prvo tovrstno srečanje v letu 2019, za katerega so se aktivnosti začele že konec leta 
2018, bo med člani Obrtno-podjetniške zbornice ter Fakulteto za elektrotehniko,Univerze v 
Ljubljani. Udeležencem bo predvidoma predstavljeno delovanje in organiziranost fakultete, 
sledili pa bodo prilagojeni ogledi izbranih laboratorijev ter osebne konzultacije članov z 
raziskovalci in razvojniki fakultete.   
Pri planiranju potencialnih nadaljnjih ogledov in srečanj,bo OZT upošteval vodilo različnega 
nabora dejavnosti glede na potrebe članstva OZS. Skladno s strokovnim področjem, bo OZT 
sodeloval s posameznimi strokovnimi sekcijami OZS.  

Odbor bo skrbel za informiranost oziroma bo sodeloval pri snovanju predlogov, ki bodo odprli 
možnosti prijave na razpise, vezane na pridobitev sredstev za razvoj in raziskave. V okviru 
razpisanih sredstev za razvoj in raziskave bodo imeli prednost tisti projekti, ki bodo imeli višjo 
dodano vrednost v znanju.                                                                                          

Glede na interes članstva in aktualne teme malega gospodarstva namerava odbor v okviru 
svojih finančnih zmožnosti (so)organizirati oz. sodelovati tudi pri ostalih aktivnostih, ki sicer 
ne bodo eksplicitno navedene v planu dela, bodo pa sovpadale pa z aktivnostmi in vizijo 
OZS. 

    

Ljubljana, november 2018 


