
SEKCIJA ELEKTRONIKOV IN MEHATRONIKOV – 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 elektronikov in mehatronikov 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 (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 
(e-masovna pošta, spletna stran, revija Obrtnik-podjetnik…) redno obveščala in opozarjala o 
novostih in spremembah, ki so se nanašali na ukrepe za zajezitev virusa Covid. Da bi 
članom čim prej omogočili normalno poslovanje na relaciji podjetje – potrošnik smo redno 
podajali pobude za odpiranje posameznih dejavnosti s strokovnimi utemeljitvami in 
obrazložitvami, ki jih je OZS posredovala pristojnim državnim organom in institucijam. 
Članstvu je sekcija tekom leta telefonsko in preko e-maila dodatno izdatno 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. 
 
V letu 2020 je kljub razmeram, spremljala strokovno zakonodajo in tudi zakonodajo splošno 
podjetniških aktualnih tem, sprotno obveščala članstvo preko že do sedaj znanih kanalov: e-
masovne pošte in spletne strani OZS (zavihek Sekcija elektronikov in mehatronikov). 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). Preučila je tudi vsebino Uredbe o spremembah in dopolnitvah 
uredbe o odpadni električni in elektronski opremi, vendar na vsebino ni podala pripomb.  
 

Sekcija je preko predstavnika, člana UO, Andreja Krajnca,  sodelovala v nacionalni skupini za 
revizijo poklicnih standardov na področju informacijske in komunikacijske tehnologije. G. 
Andrej Krajnc je v letu 2020 sodeloval tudi v področnem odboru iii.Tehnika, informacijske in 
komunikacijske tehnologije, kjer je imenovan tudi za podpredsednika. 

 
Sekcija je v letu 2020 nadaljevala 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.  

 
Sekcija elektronikov in mehatronikov je tudi v letu 2020 preučevala možnost oz. za članstvo 
sprejemljive oblike sodelovanja pri projektu »Life Turn to e-circular«, katerega nosilec je 
družba ZEOS in ga je sekcija s pismom podpore načeloma podprla v letu 2019. UO sekcije 
je zavzel stališče, da se sodelovanje z ZEOS izvede v primeru oz. pod pogoji, ki so 
ekonomsko in izvedbeno sprejemljivi za člane sekcije, ki bi na terenu vršili popravila 
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elektronskih in električnih naprav. Sekcija bi v nadaljevanju projekta delovala le kot vezni 
člen obveščanja članstva. 
 
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 elektronikov in mehatronikov je za člane sekcije 11.11.2020 realizirala Spletno 
izobraževanje "Trendi razvoja televizorjev in uporabljene tehnologije", ki je potekalo preko 
spletne platforme Zoom. Predavanja strokovnjaka na tem področju, Jerneja Lipuša, se je 
udeležilo 23 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. 

 

V letu 2020 so člani UO sekcije po lastni presoji nadaljevali z dopolnjevanjem obvestil in 

vsebin novega in starega foruma sekcije elektronikov in mehatronikov. Za administriranje 
obeh forumov sekcije sicer skrbijo administratorji. 
 
Sekcija je v letu 2020 hkrati s številčnimi  individualnimi svetovanji članom sekcije 
izpopolnjevala in koregirala bazo kontaktnih podatkov članstva ter ob koncu leta nagradila 
člane sekcije elektronikov in mehatronikov s praktičnim darilom, kompletom izvijačev, na 
pobudo predsednika sekcije. 

 
V letu 2020 imela Sekcija elektronikov in mehatronikov eno redno sejo UO, sicer je UO 
tekom leta tekočo problematiko zaradi epidemioloških razmer obravnaval in reševal po mailu 
ali telefonsko. 
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