
SEKCIJA PLASTIČARJEV – Poročilo o delu sekcije v letu 2020 
 
Skladno z epidemiološkimi razmerami širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2), vse od 11. 
marca 2020, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo novega 
koronavirusa, in dneva za tem, 12. marca 2020, tudi uradne razglasitve epidemije tega virusa 
v Sloveniji, je bilo delo sekcije plastičarjev v letu 2020 pretežno fokusirano na ažurno 
spremljanje in pojasnjevanje ukrepov, navodil ter higienskih priporočil za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID -19 pristojnih državnih organov in institucij (Vlade RS, NIJZ, 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za zdravje, …)  
Ker so bile zaradi slabe epidemiološke slike čez leto praktično onemogočene vse tiste 
aktivnosti, ki bi jih sicer sekcija lahko izvajala v fizični obliki (strokovna srečanja, 
izobraževalni dogodki, seminarji v fizični obliki, sodelovanje z inštitucijami in šolami, 
promocije in udeležbe na sejmih, obiski podjetij, ekskurzije ….) je bilo delo sekcije bistveno 
drugačno kot leta do sedaj.  
Razmeram ustrezno se je sekcija zato izdatno trudila, da je člane preko že utečenih kanalov 
redno obveščala in opozarjala o novostih in spremembah, ki so se nanašali na ukrepe za 
zajezitev virusa Covid.  
 
Članstvu je sekcija tekom leta telefonsko in preko e-maila dodatno individualno svetovala in 
pojasnjevala ukrepe, priporočila in navodila v zvezi z zajezitvijo in obvladovanjem epidemije 
COVID -19. Pri tem je  intenzivno usklajevala mnenja in sodelovala s sekcijami s podobno 
problematiko, strokovnimi službami OZS in vodstvom OZS. 
 
Tekom leta se je sekcija pri realizaciji aktivnosti v obsegu možnosti poizkusila maksimalno 
prilagoditi pestrosti potreb, ki so se odražale s terena in epidemiološki sliki ter, preko e-
korespondence in/oz. spletnih dogodkov, poizkusila realizirati čim več aktivnosti. 
 
Sekcija je preko e-masovne pošte članstvu posredovala tudi vsa, na naslov sekcije prejeta 
povpraševanja, predloge po sodelovanju oz. iskanju poslovnih partnerjev in podizvajalcev. 

 
V letu 2020 je kljub razmeram, spremljala zakonodajo s področja dejavnosti plastičarjev, ter 
o novostih s tega področja in tudi splošno podjetniških aktualnih tem, sprotno obveščala 
članstvo preko že do sedaj znanih kanalov: e-masovne pošte in spletne strani OZS (zavihek 
Sekcija plastičarjev). Sekcija je npr. tako sodelovala pri pripravi pripomb OZS na Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (EVA 2019-2550-0040), preko OZS 
podala pripombe na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih (EVA 
2020-2550-0050) in Osnutku Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo (št. zadeve 007-80/2020). Pregledali smo tudi Predlog 
zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi 
nagrobnimi svečami, ki ga je Državnemu zboru predložil Državni svet, a nismo imeli pripomb, 
saj je šlo v osnovi za DROE in nosilce skupnih načrtov za ravnanje z odpadnimi nagrobnimi 
svečami. 

 
G. Marijan Leban, član UO sekcije, je tekom leta sodeloval v Področnem odboru »kemijska 
in proizvodna tehnologija« (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti). 
 
Sekcija je v letu 2020 nadaljevala večletno sodelovanje z Inštitutom za varstvo pri delu, 
varstvo okolja Maribor (IVD) in članom zagotavljala strokovno podporo pri aktualnih 
problematikah s področja varstva pri delu in varstva okolja.  

 
Članom sekcije plastičarjev so bila v letu 2020 preko sodelovanja s sekcijo kovinarjev pri 
OZS in njenega pogodbenega zunanjega izvajalca omogočena tudi nekatera specifična 
svetovanja in pojasnila na področjih tehnične zakonodaje, uporabe standardov in 
posredovanje proizvodov na trg, trženja proizvodov in tržnega nadzora, obligacije 
proizvajalcev in varstva potrošnikov ipd.  
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10.03.2020, pred razglašeno epidemijo, so se člani sekcije lahko udeležili izobraževanja 
"Spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo in obveznosti 
povzročiteljev odpadkov", ki sta ga sicer organizirali sekcija kovinarjev in sekcija lesnih strok 
in je bilo za člane OZS brez kotizacije.  
 
Sekcija je 26.11.2020 kot nadomestilo za v juniju odpovedano strokovno srečanje 
plastičarjev za člane sekcije realizirala Spletno izobraževanje "Tehnološke novosti in trendi 
na področju dejavnosti plastičarjev in recikliranje kot ukaz oblasti ali pogoj prosperitete 
panoge? ", ki je potekalo preko spletne platforme MS Teams. Predavanja strokovnjaka na 
tem področju, Janeza Navodnika, se je udeležilo 33 udeležencev,  
 
V času epidemije in v obdobju med njo je sekcija skupaj s strokovnimi službami OZS preko 
utečenih, znanih kanalov (e-masovna pošta preko centralnega strežnika OZS, spletna stran, 
revija Obrtnik-podjetnik…) članstvo tekom leta obveščala o možnosti udeležbe na seminarjih, 
predavanjih in ostalih dogodkih (webinarjih), ki so strokovno ustrezali posameznim 
dejavnostim ali so bili po oceni sekcije tematski doprinos k aktualnim, splošno podjetniškim 
temam in rešitvi iz korona krize. 
 
Sekcija je v letu 2020 hkrati s številčnimi  individualnimi svetovanji članom sekcije 
izpopolnjevala in koregirala bazo kontaktnih podatkov članstva. 

 
UO Sekcije plastičarjev je tekom leta tekočo problematiko zaradi epidemioloških razmer 
obravnaval in reševal po mailu ali telefonsko. 

 
 

Ljubljana, 3.2.2021 
 

 
 
 


