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Kratka predstavitev člana NS Rudolfa Pečovnika
Rudolf Pečovnik je bil rojen 12. 04. 1952 v Mariboru. Leta 1976 je zaključil študij
na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani kot univerzitetni diplomirani inženir
elektrotehnike. Po študiju se je zaposlil v podjetju TAM Maribor kot razvojnik in
raziskovalec. Med delom se je redno izpopolnjeval na tehničnem področju
doma in v tujini. Kot raziskovalec je sodeloval v razvojnih projektih, ki so bili
vpeljani v proizvodni proces in kasneje tudi predstavljeni na različnih simpozijih
po Jugoslaviji. Delal je v Laboratoriju za električna merjenja neelektričnih veličin
in s svojim delom prispeval k razvoju novih vozil v TAM Maribor. Bil je eden prvih
pri uvajanju mikroračunalnika v proizvodnjo in pripravo tehnoloških podlog za
avtomatizacijo proizvodnje. V letu 1989 je bil proglašen za Inovatorja leta v
Sloveniji.
Po letu 1991 se je TAM Maribor razdelil na več podjetij (d.o.o.). Rudolf Pečovnik
je prevzel vodenje najmanjše družbe TAM-TRONIC d.o.o. , ki je skrbela za
tehnološko prenovo ostalih podjetij v holdingu. V tem času je obiskoval šolo
vodenja pri GEA Colage in se udeleževal številnih seminarjev o vodenju
podjetij, branju računovodskih izkazov in bilanc, trženju, komunikaciji in
medsebojnih odnosih zaposlenih.
Po stečaju holdinga TAM Maribor d.d. leta 1996 je Rudolf Pečovnik s sodelavci
ustanovil novo firmo EM.TRONIC d.o.o. in prevzel vodenje družbe. Delali so na
področju avtomatizacije proizvodnje v različnih podjetjih. Kot direktor podjetja je
uvedel nov program izdelkov za RKB (radiološko, kemijsko, biološko) varnost in
zaščito. Kvaliteta in inovativnost izdelkov je omogočila prodajo Slovenski vojski
in prodor na tuje trge. V januarju leta 2017 se je Rudolf Pečovnik upokojil.
Ob delu je bil vrsto let še direktor družbe Kabelsko operacijski sistem v Slivnici,
član Upravnega in Nadzornega odbora AMD Orehova vas ter član Nadzornega
odbora pri AMZS Slovenija.

