
PLAN DELA SEKCIJE ELEKTRO DEJAVNOSTI za LETO 2021 
 
➢ Sekcija bo tekom leta 2021 aktivno vključena v spremljanje in dajanje predlogov ter 
pripomb na zakone, pravilnike in tehnične smernice s področja elektro dejavnosti. Še 
posebej bo sledila spremembam Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele, Tehnični 
smernici: Zaščita pred delovanjem strele, Pravilniku o zahtevah za nizkonapetostne 
električne inštalacije v stavbah,Tehnični smernici: Nizkonapetostne električne inštalacije, 
spremembam Gradbenega zakona in pripadajoče zakonodaje (sodelovanje s Sekcijo 
gradbincev), zakonodaje na področju tehničnega varovanja (montaža video nadzornih 
sistemov, domofonov…) in okoljske zakonodaje. 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 elektro dejavnosti, 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 elektronikov in 
mehatronikov. Poleg sodelovanja na zakonodajnem področju je s tega naslova predvideno 
predvsem sodelovanje pri izvedbi strokovnih seminarjev na različne teme, pri 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). 
 
➢ 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, centrov in 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..  

 
➢ 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) 
 

➢ V sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije in ostalimi partnerji s katerimi je sekcija 
4.3.2014 podpisala pismo o nameri, bo še naprej sledila skupnim ciljem v navezavi 
strokovnega obveščanja, organiziranja izobraževanj, usposabljanj, strokovnih seminarjev, 
preverjanj ter potrjevanj pridobljenih znanj, načrtovanja, izdelave projektov in sodelovanja pri 
projektih z javnih razpisov na nacionalni in mednarodni ravni (sredstva EU), , sodelovanja pri 
razvoju standardov kvalifikacij, znanj in veščin s področja preglednikov elektroinštalacijskega 
področja in sodelovanja na sejemskih prireditvah. Seveda v okviru epidemioloških priporočil 
za zajezitev širjenja kovid virusa. 
 

➢ Tekom leta bo, ob upoštevanju pozitivnega doprinosa tako sekciji kot tudi članstvu, iskala 
oblike in obseg možnosti za sodelovanje z inštitucijami in partnerji npr. ZEOS. Ob 



zaznavanju potreb članstva oz. strokovnih vsebin si bo prizadevala za iskanje in sklepanje 
novih partnerstev in oblik sodelovanj. 
 

➢ Sekcija bo tekom leta preko predstavnikov aktivno sodelovala v Odboru za električno 
varnost (OEV) in v Odboru merilcev električnih inštalacij (NNELI), v okviru epidemioloških 
priporočil za zajezitev virusa Covid sodelovala s šolami in s šolskimi centri pri pripravi 
programov poklicnega izobraževanja, vzpodbujala bo pripravo in uvajanje visokošolskih 
izobraževalnih programov, sodelovala pri pripravi oz. izvajanju evenualnih NPK-jev, poklicnih 
standardov, aktivna bo pri mojstrskih izpitih.  
 

➢ Preko predstavnikov OZS bo s CPI aktivno sodelovala tudi pri širši prenovi poklicnih 
standardov. Sodelovala bo v nacionalni skupini za prenovo poklicnih standardov na 
strokovnem področju elektrotehnike. 
 

➢ Sekcija bo po predhodni presoji UO sekcije glede na epidemiološke razmere širjenja 
koronavirusa (SARS-CoV-2) sodelovala ali se s predstavniki udeležila nekaterih 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. Sekcija bo promovirala npr. udeležbo na Kotnikovih 
dnevih, dogodke/izobraževanja Elektrotehniške zveze Slovenije, Industrijski forum IRT 3000,  
Posvet delodajalcev, Kongres podjetnikov, strokovni Seminar optične komunikacije – SOK, 
Mednarodno konferenco o razvoju organizacijskih znanosti ipd. 

 
➢ V letu 2021 bo sekcija, glede na potrebo, za svoje člane OZS, eventualno pripravila 
določene vzorce potrebne splošno podjetniško dokumentacijo. 
 

➢   Sekcija bo, glede na epidemiološke razmere širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2), 
nadalje pa tudi glede na pogoje organizatorjev sejmov, izkazan interes članstva in finančnih 
zmožnosti sekcije, pretehtala možnosti za eventualno udeležbo na sejmih v Sloveniji. V 
kolikor se bo sekcija odločila nastopiti na kateremu od sejmov, namerava predstavitev svojih 
članov, partnerjev in sodelujočih inštitucij zaradi racionalizacije stroškov organizirati v 
povezavi s katero od strokovnih sekcij OZS oziroma OZT.   
 

➢  V primeru ugodnih epidemioloških razmer širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2),  interesa 
članov in finančnih možnosti sekcije  bo sekcija s pomočjo izbrane turistične agencije, v 
povezavi še z katero sekcijo po predhodni presoji UO sekcije (so)organizirala obisk sejma v 
tujini oz. strokovno ekskurzijo (v Sloveniji ali tujini).  
 

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

➢Obveščanje članstva sekcije elektro dejavnosti (selektivno, ob dogodkih, sejmih) bo 

potekalo preko spletne strani OZS-Sekcija elektro dejavnosti:  https://www.ozs.si/sekcija-
elektro-dejavnosti 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, kjer so tudi v letu 2021 
predvideni strokovni prispevki, terminsko vezani na obdobje novosti pri zakonodaji, oz. 
aktualnih strokovnih dogodkov. 
 

➢ Sekcija bo članstvo obveščala o mednarodnih poslovnih srečanjih s področja elektro 
dejavnosti (izvedenih spletno ali v fizični obliki) 

 

https://www.ozs.si/sekcija-elektro-dejavnosti
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➢ Sekcija bo članstvu v skladu s pogodbo, sklenjeno v letu 2015 na nivoju sekcij pri OZS in  
Uradnim listom, nudila obveščanje o javnih razpisih pri elektro dejavnosti in inštalacijah. 

Dostop do podatkov bo za člane OZS še vedno brezplačen (https://www.ozs.si/sekcija-
elektro-dejavnosti/koristne-informacije Aktualni javni razpisi)– delne stroške priprave 
podatkov oz. celotne storitve, bo za svoje področje krila sekcija iz letno planiranih in 
odobrenih sredstev iz članarine. 
 

➢  Sekcija bo v letu 2021 preko različnih kanalov spremljala mednarodne aktivnosti 
strokovnega področja. 

 
➢ Sekcija bo nadaljevala sodelovanje s CENING Inženiring Biro Marinko, s katerim je v letu 
2015 sklenila sodelovanje in ugoden dostop do ažuriranih normarivov (brošure, CD-ji, 
programske rešitve in paketi). 
  

➢ V sodelovanju s SIST-om namerava sekcija za člane OZS organizirati bodisi akcijski 
nakup nabora standardov, ki jih zajemajo obe tehnični smernici, bodisi članom OZS 
omogočiti aktualna izobraževanja z nižjo kotizacijo.  

 
➢ 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. 
 
Ljubljana, november 2020 
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