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PROGRAM DELA SEKCIJE GRADBINCEV pri OZS za leto 2023 

Sekcija bo spremljala problematiko v gradbeni dejavnosti in bo na vseh področjih delovala pri 

izboljševanju pogojev za poslovanje članov. Aktivno se bo vključevala v iskanje rešitev za 

izboljšanje v gradbeni dejavnosti. Velik del aktivnosti bo usmerjen v zagotovitev dodatnih sredstev 

za delovanje sekcije in v ohranitev članstva ter pridobivanje novih članov v sekciji. 

➢ Spremljava zakonodaje in predpisov ter zastopanje članov v dialogu z državo in socialnimi 
partnerji za gradbeno področje (splošni in gradbeni predpisi, javno naročanje, stroka, 
izobraževanje, varnost in zdravje pri delu, preprečevanje nelojalne konkurence ter dela in 
zaposlovanja na črno, paritetni sklad za gradbeništvo,…). 

➢ Aktivnosti za uvajanje paritetnega sklada za gradbeno dejavnost v RS. 
➢ Sodelovanje z zavodom za zaposlovanje ter upravnimi enotami za poenostavitev in 

pospešitev postopkov pridobitve delovnih dovoljenj za tujce, po potrebi tudi sodelovanje pri 
spreminjanju zakonodaje, ki bi omogočala preizkusno delo tujca. 

➢ Osnovno informiranje in obveščanje članov sekcije (spletna stran OZS, redno obveščanje 
preko e pošte, obveščanje – strokovni članki v reviji Obrtnik, Gradbenik, udeležba na 
območnih in regijskih sestankih sekcij,…). 

➢ Osnovno svetovanje članom v zvezi s stroko in pogoji za opravljanje dejavnosti. 
➢ Obveščanje članov, v primeru izrednih razmer, npr. o obrazcih, pogojih dela, refundacijah 

in obračunavanju plač,... 
➢ Spremljanje normativov, pravil za obračunavanje, toleranc in standardov v gradbeni 

dejavnosti (gradbena dela, keramičarska dela, suhomontažerska dela, pečarska dela,…). 
➢ Sodelovanje pri izdelavi standardiziranih (enotnih) popisov del za gradbeno dejavnost. 
➢ Spremljava cen v dejavnosti in sprotno oblikovanje priporočljivih cenikov za gradbene 

dejavnosti (gradbena dela, keramičarska dela, suhomontažerska dela, pečarska dela). 
➢ Izvajanje ocenjevanja in podeljevanja »znaka odličnosti v gradbeništvu«. 
➢ Obveščanje o objavljenih javnih razpisih (Info tok – Uradni list RS). 
➢ Spremljava Indeksov za obračun razlike v ceni gradbenih storitev in pomoč članom pri 

izračunu razlik v ceni. 
➢ Priprava baze vzorcev pogodb in obrazcev, ki jih člani potrebujejo pri svojem poslovanju 

(prevzem del, varnost in zdravje pri delu, tehnični pregled, dokazilo o zanesljivosti objekta, 
izjave, predaja del in končni obračun, vzorci pogodb,…).  

➢ Priprava PRIROČNIKA ZA VODJE GRADENJ (in sprotno ažuriranje vsebine), v tiskani in 
PDF obliki za člane OZS. 

➢ Spremljava vpisov v imenik vodij gradenj (etični kodeks vodij gradenj, disciplinski pravilnik, 
disciplinska komisija). 

➢ Organizacija in izvedba dvodnevnega strokovnega srečanja, skupaj z drugimi sekcijami s 
področja gradbeništva.  

➢ Organizacija in izvedba seminarjev, strokovnih izobraževanj in usposabljanj, strokovnih 
ekskurzij, nastopov na sejmih. 

➢ Aktivnosti za pridobivanje novih članov (klicanje, povabila preko mailov, različne druge 
aktivnosti). 

➢ Izdajanje strokovne literature (normativi, priročniki, zgibanke, pravila, …). 
➢ Uvajanje digitalizacije poslovanja v gradbeništvu. 
➢ Članstvo v evropskem združenju malih gradbenikov (EBC) in s tem povezanimi aktivnostmi. 
➢ Izvajanje aktivnosti v odborih keramičarjev, pečarjev, izvajalcev suhomontažnih del in 

izvajalcev visokih gradenj. Predvidenih je skupno šest sej odborov v letu 2023 in pet sej 
UO sekcije. 
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