
Osnutek programa strokovnega srečanja 

Strokovno srečanje 2023 / OZS gradbeništvo 

Datum: 24. in 25. februar 2023   

Lokacija: VIVAT, Moravske Toplice 

 

Osnutek programa 

24.02.2023, petek, dopoldan, 9.00 do cca 13.15 

9.00  Otvoritev 

  Pozdravni nagovor, predsednik OZS Blaž Cvar 

9.15 – 10.45 Uveljavljanje podražitev/razlik v cenah v gradbeništvu                                                                    

Katera metoda dokazovanja povišanja cene je prava: analitična ali indeksna? 

  Mag. Maja Koršič Potočnik 

10.45 – 11.15  Odmor za kavo 

11.15 – 12.45 Paritetni sklad in zagotavljanje kadrov v gradbeništvu 

  MDDSZ 

12.45 – 13.15 Predstavitev generalnega pokrovitelja srečanja MUREXIN 

13.15 – 14.30  Odmor za delovno kosilo 

 

Sekcija instalaterjev-energetikov 

11.15 – 11.45 Predstavitev novih normativov za strojne inštalacije  

Slavko Dušak, Varia / POKAL 

11.45 – 12.15 Standardizirani popisi del za strojne inštalacije 

  Sašo Rodošek, IZS 

12.15 – 13.15 Predstavitev avstrijskega modela informacijskega sistema za inštalaterje 

Primeri dobre prakse iz Avstrije / kako uporabljajo standardizirane popise 

(ponudbe, nabave, ceniki, računi, normativi,…) 

  

Sekcija kleparjev krovcev 

11.15 – 12.00 Zahteve za postavljanje sončnih elektrarn na strehe objektov 

12.00 – 12.30  Predstavitev pokrovitelja srečanja -  

12.30 – 13.00 Predstavitev pokrovitelja srečanja - WIENERBERGER/TONDACH 
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24.02.2023, petek, popoldan, 14.30 do cca 18.00 

Sekcija gradbincev 

14.30 - 15.30  Gradbeništvo in sodobne tehnologije / Gradbeništvo 4.0 

Dr. Rok Cajzek, GIC Gradnje 

15.30 - 16.00 Predstavitev pokrovitelja srečanja - HILTI  

16.00 -  16.30  Odmor za kavo 

16.30 - 17.00 Predstavitev pokrovitelja srečanja -  FIBRAN 

17.00 - 17.30 Predstavitev pokrovitelja srečanja -  

17.30 – 18.00 Predstavitev pokrovitelja srečanja -  

 

Sekcija kleparjev krovcev 

14.30 – 15.00  Predstavitev pokrovitelja srečanja -  VELUX  

15.00 – 15.30 Predstavitev pokrovitelja srečanja - FRAGMAT 

15.30 – 16.00 Predstavitev pokrovitelja srečanja - GRAMINT 

16.00 -  16.30  Odmor za kavo 

16.30 – 17.00 Predstavitev pokrovitelja srečanja - KNAUFINSULATION  

17.00 – 17.30 Predstavitev pokrovitelja srečanja -  TERRAN  

17.30 – 18.00 Predstavitev pokrovitelja srečanja - EPRO    

 

Sekcija instalaterjev-energetikov 

14.30 – 15.30    Sistemi izmenjave podatkov in dokumentov v inštalaterstvu (inštalater : dobavitelj) 

za potrebe pri nabavah materialov in opreme, primer dobre prakse iz Avstrije 

15.30 – 16.00  Predstavitev pokrovitelja srečanja  - 

16.00 -  16.30  Odmor za kavo      

16.30 – 17.00 Predstavitev pokrovitelja srečanja  - WEISHAUPT 

17.00 – 17.30 Predstavitev pokrovitelja srečanja  - GEBERIT 

 

Program za spremljevalke   

14.30 – 18.00  Notranja moč – kako jo ozavestim, da bolje izkoristim vse svoje talente 

  Marja Černelič 
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16.00 -  16.30  Odmor za kavo 

 

18.00  Degustacija vin  

 

20.00  Večerja, Hotel VIVAT, (strežena večerja) 

-glasbeni nastop Nika ZORJAN  

-glasba za vzdušje 

 

25.02.2023, sobota, dopoldan, 9.30 do cca 13.00 

 

Dvorana 1 

9.30 – 11.00 Kako si povečamo možnosti uspeha na razpisih 

  Glavni pogoji in merila aktualnih in prihajajočih razpisov za podjetnike 

  Mag. Vesna Cvek 

11.00 – 11.30 Odmor za kavo 

11.00 – 12.30 Zaključna tema (komunikacije, motivacijski vložek, sproščeno vzdušje) 

 

 

Dvorana 2 

9.30 – 11.00  Izobraževanje za vodje gradenj vpisanih v imenik vodij na OZS 

• Obveznosti izvajalca del 

• Vodja gradnje 

• Izdelava dokazila o zanesljivosti 

• Novi podzakonski predpisi po Gradbenem zakonu 

• Uredba o gradbiščih 
 

Janko Rozman, sekretar sekcij pri OZS 

  

13.00   Zaključek srečanja 
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Vsak udeleženec prejme tiskani izvod ZBORNIKA SREČANJA (program, vsebine, podatki, pokrovitelji, 

razstavljalci,...) 

Vsak udeleženec prejme izvod PRIROČNIKA ZA VODENJE DEL (nova izdaja). 

Vsak udeleženec iz sekcije gradbincev prejme brezplačni izvod brošure PRAVILA ZA MERJENJE 

OBRAČUN GRADBENIH DEL. 

Vsak udeleženec iz sekcije kleparjev krovcev prejme brezplačni izvod KLEPARSKO-KROVSKI PRIROČNIK 

(NORME IN PRAVILA), tiskan izvod »Navodila za uporabo in vzdrževanje krovskih in kleparskih del« 

(nova izdaja) in tiskan izvod informativnega cenika. Udeleženci iz Sekcije kleparjev krovcev bodo pri 

nekaterih pokroviteljih deležni dodatnih popustov in ugodnosti pri nabavi njihovih materialov (5% pri 

EPRO). 

Vsak udeleženec iz sekcije instalaterjev-energetikov prejme brezplačni izvod brošure NORMATIVI ZA 

STROJNE INŠTALACIJE (nova izdaja) (cena v prodaji 70 €) in tiskan izvod informativnega cenika. 

 

Nastanitev: 

HOTEL VIVAT****superior (nočitev z zajtrkom) dvoposteljna soba   84,90 € 

Cena vključuje: 

• namestitev v dvoposteljni sobi 

• nočitev z zajtrkom 

• neomejeno kopanje v termalnem bazenskem kompleksu 

• celodnevno kopanje na dan prihoda in odhoda 

• nočno kopanje v petek do 21:00 ure 

• vsak dan vodena terapevtska hidrogimnastika  

• kopalni plašč, kopalna brisača 

• internet v sobi 

• varovano parkirišče 

 

DOPLAČILA 
Enoposteljna soba 15,00 € na dan 

Suite soba 19,00 € na dan 

Prestige soba 25,00 € na dan 

Delux soba 26,00 € na dan 

Turistična taksa 
2,00 € po osebi na dan 

(obvezno doplačilo) 

Prijavnina 1,50 € po osebi 

 


