
Plan dela Sekcije elektronikov in mehatronikov za leto 2021 
 
➢  Sekcija bo tekom leta 2021 spremljala zakonodajo, podzakonske akte in druge predpise, 
ki se bodo tematsko nanašali na dejavnosti članov sekcije oz. na aktualno splošno 
podjetniško platformo. 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 elektronikov in mehatronikov, revije Obrtnik-podjetnik.  
 

➢  Sekcija se bo zaradi precejšne sorodnosti določenih dejavnosti in s tem povezane 
problematike oz. strokovnih vsebin, kakor tudi zmanjšanja stroškov, kjer bo izražen 
obojestranski interes, povezovala z različnimi sekcijami npr. s Sekcijo elektro dejavnosti (na 
področju Gradbenega zakona pa tudi s Sekcijo gradbincev). Poleg sodelovanja na 
zakonodajnem področju je s tega naslova predvideno predvsem sodelovanje pri izvedbi 
strokovnih seminarjev na različne teme, pri potencialni organizaciji strokovne ekskurzije v 
tujino, nastopih na sejmih ipd., ki bodo seveda realizirani v okviru možnosti, glede na  
epidemiološko sliko širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2). 
 

➢ Z namenom aplikativnega povezovanja med obrtniki in podjetniki ter znanstveno-
raziskovalno sfero bo sekcija sodelovala z Odborom za znanost in tehnologijo. Na ta način 
bo aktivno iskala in oblikovala nova sodelovanja in partnerstva z razvojno-raziskovalnimi 
inštitucijami, centri in fakultetami, primerna za konkretne potrebe obrtnikov in podjetnikov – 
vse v okviru epidemioloških razmer širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) 

 
➢ Sekcija bo še naprej aktivno sodelovala  s strokovnimi službami OZS na področju 
mojstrskih izpitov in prenove izobraževalnega procesa iz področja elektronike in 
mehatronike.  
 
➢ Preko predstavnikov bo s CPI aktivno sodelovala tudi pri širši prenovi poklicnih 
standardov. Sodelovala bo v nacionalni skupini za prenovo poklicnih standardov na 
strokovnem področju telekomunikacij, elektrotehnike, elektronike, energetike, s svojim 
predstavnikom bo aktivno sodelovala v področnem odboru iii.Tehnika, informacijske in 
komunikacijske tehnologije ter tudi v nacionalni skupini revizije poklicnih standardov na 
področju informacijske in komunikacijske tehnologije. 

 
➢ V letu 2021 bo članom v okviru možnosti, glede na  epidemiološko sliko širjenja 
koronavirusa (SARS-CoV-2), nadalje pa tudi izraženih potreb članstva in finančnih zmožnosti 
sekcije organizirala strokovni (-e) seminar (-je) / izobraževanja, na katerih se bodo 
obravnavale novosti v stroki ali/in na splošno podjetniškem področju. Na dogodku bodo kot 
predavatelji sodelovali eksperti strokovnih področij, bodisi s podjetij, ki bodo slušateljem 
omogočili aplikativen prenos potrebnih znanj na njihova delovna področja, kot tudi 
predavatelji partnerskih združenj, inštitucij, fakultet,.. Izobraževanja bodo izvedena deloma iz 
odobrenih sredstev iz članarine, deloma s kotizacijo. Vsebine seminarjev bodo dorečene 
naknadno – skladno s potrebami članstva in novostmi na področju stroke. Zaradi širjenja 
koronavirusa (SARS-CoV-2) in strokovno zelo razpršenih tendenc znotraj sekcije (različnih 
dejavnosti, ki jih člani sekcije opravljajo), bo oblika in tema seminarja (-jev) prilagojene 
epidemiološkim priporočilom  in izkazanim željam in potrebam članstva, strokovno pa bo 
sekcija poizkušala tematiko uskladiti tudi tako, da bo s konceptom sorazmerno pokrila 
največji delež dejavnosti znotraj članstva v sekciji. 

 
➢ V s skladu z epidemiološkimi razmerami in izkazanim interesom članstva bo sekcija 
organizirala izobraževanja/seminarje tudi za splošno-podjetniška področja. Sekcija bo sledila 
tudi izobraževalnim dogodkom razpisanim v okviru OZS. 

 



➢ Tekom leta bo, ob upoštevanju pozitivnega doprinosa tako sekciji kot tudi članstvu, iskala 
oblike in obseg možnosti za sodelovanje z zunanjimi inštitucijami in partnerji npr. z ZEOS, 
Elektrotehniško zvezo Slovenije. Ob ključnem vodilu, da bodo te aktivnosti širši paleti članov 
prinesle dodano vrednost na poslovnem oz. strokovnem področju in bodo v skladu z 
usmeritvami OZS. 

 
➢  V  letu 2021 bo  v okviru epidemioloških priporočil za zajezitev virusa Covid sodelovala s 
šolami in s šolskimi centri ter promovirala poklica elektronik in mehatronik. 

 
➢ Sekcija bo članstvo obveščala o mednarodnih poslovnih dogodkih s področja 
elektronike in mehatronike. 
 

➢ Sekcija bo po predhodni presoji UO sekcije glede na epidemiološke razmere širjenja 
koronavirusa (SARS-CoV-2) sodelovala ali se s predstavniki udeležila strokovnih konferenc, 
posvetov in dogodkov, ki bodo vsebinsko oz. strokovno vezani na delovanje članov sekcije 
oz. znanj in praks, ki omogočajo napredek, širitev strokovnih znanj in veščin splošno-
podjetniško podornega okolja.  

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

➢ V letu 2021 bodo člani UO sekcije po lastni presoji nadaljevali z dopolnjevanjem obvestil 

in vsebin ter dograjevanjem novega in starega foruma sekcije elektronikov in mehatronikov. 
Za administriranje obeh forumov sekcije sicer skrbijo administratorji. 

 
➢ Obveščanje članstva sekcije bo potekalo preko spletne strani OZS-Sekcija elektronikov 
in mehatronikov in e-masovne poste. Obveščanje preko e-masovne pošte bo  sekcija vršila s 
pomočjo ažuriranih, filtriranih baz podatkov. E-sporočila bodo poslana preko centralnega 
strežnika OZS.  

Sekcija bo svoje člane obveščala tudi preko revije Obrtnik-Podjetnik. 
 

➢ Sekcija bo, glede na potrebe oz. izkazan interes članstva, tekom leta 2021 iskala  
potencialne partnerje kartice Mozaik Podjetnih, ter promovirala kartico v sklopu svojih 
dogodkov.  
 

 ➢ Sekcija bo glede na epidemiološke razmere širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2) in po 
potrebi članstva izvajala tudi aktivnosti, ki niso zajete v plan dela 2021, pri čemer bo bodisi 
prerazporedila planirana sredstva, bodisi pridobila dodatne prihodke na tržnem delu.  

 
➢ Predvidene so 3 seje Upravnega odbora sekcije (kvartalno), ki bodo s fizično prisotnostjo 
realizirane glede na epidemiološko sliko širjenja koronavirusa (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. 
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