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PROGRAM DELA SEKCIJE KLEPARJEV KROVCEV pri OZS za 2023 

Sekcija kleparjev krovcev bo spremljala problematiko v kleparsko krovski dejavnosti in bo na vseh 

področjih aktivno delovala pri izboljševanju pogojev za poslovanje članov in na zastopanju njihovih 

interesov. 

➢ Spremljava zakonodaje in predpisov ter zastopanje članov v dialogu z državo in socialnimi 
partnerji za področje izvajanja krovskih in kleparskih del (splošni in gradbeni predpisi, 
stroka, izobraževanje, varnost in zdravje pri delu,…). 

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

➢ Osnovno svetovanje članom v zvezi s stroko in pogoji za opravljanje dejavnosti. 
➢ Spremljanje normativov, pravil za obračunavanje in standardov v kleparsko krovski 

dejavnosti. 
➢ Spremljava cen v dejavnosti in sprotno oblikovanje priporočljivega cenika za krovsko 

kleparsko dejavnost. 
➢ 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 obrazcev, ki jih člani potrebujejo pri svojem poslovanju (dokazilo o 

zanesljivosti objekta, tehnični pregled, druge meritve, prevzem in predaja del, varnost in 
zdravje pri delu,…).  

➢ 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, povezano z dejavnostjo krovstva in kleparstva. 

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

➢ Izdajanje strokovne literature (normativi, priročniki, zgibanke, pravila, …). 
➢ Izdelava vzorca navodil za vzdrževanje in uporabo kleparsko krovskih del. 
➢ Obnovitev in dopolnitev promocijskega filma za poklic klepar krovec. 
➢ Sodelovanje pri izdelavi enotnih (standardiziranih) popisov del. 
➢ Sodelovanje pri uvajanju digitalizacije poslovanja v gradbeništvu. 
➢ Članstvo v mednarodnem združenju krovcev (IFD) in s tem povezanimi aktivnostmi. 
➢ V letu 2023 je planiranih pet rednih sej UO sekcije. 
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