
Plan dela SEKCIJE PLASTIČARJEV za leto 2021 
 
➢ Sekcija plastičarjev pri OZS bo sodelovala pri oblikovanju, spreminjanju in dopolnjevanju 
zakonov, podzakonskih aktov in drugih predpisov, ki se nanašajo na dejavnosti plastičarjev. 
Sledila bo okoljski zakonodaji, predvsem s področja odpadne embalaže, varstva okolja ipd. 
Spremljala bo predpise in standarde, po potrebi predlagala spremembe in dopolnitve. 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 plastičarjev, revije 
Obrtnik-podjetnik. 

 
➢ Sekcija bo krepila in vzpodbujala sodelovanje pri aktivnostih ob uvajanju kakovosti v 
poslovanje svojih članov (standardizacija, tehnični predpisi, naprednejše tehnologije...) in 
promociji kulture kakovosti znotraj panoge. Opozarjala bo na pomen in vsebino okoljskih 
standardov, na pomen pravilnega ravnanja z okoljem. Člane bo seznanjala s predpisi s 
področja varovanja okolja. 

 
➢ 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 kovinarjev. 

 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.  
 

➢  Sekcija bo, če bodo epidemiološke razmere širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) to 
dopuščale, 21.05.2020 in 22.05.2020 na Otočcu organizirala strokovno srečanje plastičarjev 
Slovenije, ki je v letu 2020 zaradi kovida odpadlo. V sklopu dvodnevnega dogodka bo takrat 
organizirala strokovna predavanja in program, kjer bo omogočeno mreženje udeležencev in 
sodelujočih predavateljev, razstavljavcev in sponzorjev.  
 

➢ 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 bodo kriti deloma iz odobrenih 
sredstev iz članarine, deloma s kotizacijo.  
 

➢  Če bodo epidemiološke razmere to dopuščale in če se bo izkazala želja oz. potreba 
članstva, bo sekcija organizirala ogled strokovnega sejma v tujini in/ali strokovno ekskurzijo v 
tujino.   
 

➢   Sekcija bo tekom leta, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale, ob strokovnih 
dogodkih, sejmih in seminarjih ohranjala sodelovanje s TECOS, Razvojnim centrom 
orodjarstva Slovenije, GIZ GROZDOM PLASTTEHNIKA, Fakulteto za tehnologijo polimerov 
(FTPO) iz Slovenj Gradca, s katero bo ohranjala sodelovanje tudi tako, da bo podpirala in 
promovirala njene že obstoječe študijske programe  in se ob izkazani potrebi članstva 
zavzemala tudi za uvajanje novih programov s tega področja. 
 
➢ 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 

http://www.tecos.si/sl/
http://www.tecos.si/sl/
http://www.ftpo.eu/
http://www.ftpo.eu/


okolja. (npr. izobraževanja in dogodki TECOS, Industrijski forum IRT, Posvet vzdrževalcev 
Slovenije na Otočcu, Posvetu delodajalcev, Kongresu podjetnikov, ….) 
 
➢ Sekcija bo na zaklenjenih spletnih straneh sekcije plastičarjev znotraj spletne strani OZS 
posodobila vsebino obstoječega e-priročnika namenjenega članstvu. Kot nadgradnjo e-
brošure bo v okviru razpoložljivih finančnih sredstev pripravila tudi poglobljeno obliko zbira  
zakonodaje in potrebnih informacij, ki se nanašajo na dejavnosti plastičarjev. Aktivnost bo 
izvedla z zunanjim partnerjem /svetovalcem, specialistom  področja. 

 
➢ Sekcija bo skupaj s službami OZS preko EEN mreže, gospodarskih oddelkov 
Veleposlaništev iskala možnosti, da članom sekcije nudi konkretno podporo pri iskanju tujih 
poslovnih partnerjev. Sekcija bo člane o tem praviloma obveščala preko e-masovnih sporočil. 
 
➢ Člane bo obveščala o dogodkih vezanih na dejavnost plastičarjev. 
 

➢  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.  
Svoje člane bo sekcija obveščala o možnostih individualnih nastopov na sejmih v tujini 
(preko SPIRIT). 
 

➢  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 kovinarjev pri OZS.  

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

➢ V skladu z določili  GDPR bo sekcija tudi v letu 2021 ohranila in nadaljevala aktivnost 
dopolnjevanja baze kontaktnih podatkov članstva.  

Obveščanje članstva sekcije plastičarjev bo potekalo s centralnega strežnika OZS, preko e-
masovne poste, s pomočjo ažuriranih, filtriranih baz podatkov.  

 

➢ Na nivoju sekcije se bodo vršile promocijske aktivnosti kartice Mozaika podjetnih. Sekcija 
bo iskala in predlagala ustrezne nove partnerje z vidika dejavnosti plastičarjev. 
   
➢ V letu 2021 namerava sekcija plastičarjev 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..).  
 
➢  Predvidene so 3 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 
.  
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