Skupno strokovno srečanje gradbincev, kleparjev krovcev, slikopleskarjev,
fasaderjev in instalaterjev-energetikov
31. januar – 1. februar 2020, Kongresni center Grand hotela Bernardin v
Portorožu

PROGRAM
Petek, 31. januarja 2020
8.00

Prihod in evidentiranje udeležencev

9.00

Otvoritev srečanja
Pozdravni nagovor, Branko Meh, predsednik OZS

9.00 - 11.00

Okrogla miza:
Kako skrajšati postopke pridobitve delovnih dovoljenj,
preprečevanje izkoriščanja delovnih dovoljenj
(moderator: mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja pravne službe OZS)
Sodelujoči: MDDSZ, ZZRS, MNZ, sekcije OZS

11.00 – 11.45 Odmor
11.45 – 12.30 Prenehanje veljavnosti kolektivne pogodbe za obrt in podjetništvo –
zakaj je potrebno v podjetjih sprejeti pravilnik o delovnih razmerjih
(udeleženci srečanja prejmejo vzorec pravilnika o delovnih razmerjih)
mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja pravne službe OZS
12.30 – 12.45 Predstavitev generalnega pokrovitelja srečanja Autocommerce d.o.o.
12.45 – 13.30 Kaj izvajalcem prinašajo predvidene spremembe Gradbenega zakona
Aleksandra Velkovrh
13.30 - 15.00 Odmor za kosilo
15.00 - 18.00 Popoldanski program po sekcijah in program za spremljevalke
20.00

Podelitev znakov odličnosti v gradbeništvu
Večerja z družabnim srečanjem
Nastop stand up komika – Admir Baltić (Velux)
Glasba Duo Avantura
Restavracija Grand hotela Bernardin

Sekcija gradbincev
15.00 - 16.00 Digitalizacija v gradbeništvu (standardizacija popisov, priprava
ponudb, planiranje resursov,….)
Ivan Rus, Axis
16.00 - 16.30 odmor
16.30 - 17.00 Zahteve energetske učinkovitosti in požarno varne trajnostne
gradnje
Primož Bernard, Knaufinsulation, pokrovitelj srečanja
17.00 - 17.30 Pravilna vgradnja fasadnih sistemov
Ali so vzdrževalna dela strošek ali nuja
dr. Iztok Kamenski, Slovensko združenje za trajnostno gradnjo - Green
Building Council (GBC) Slovenia
17.30 – 17.45 So temelji trdni ali vse skupaj drži samo fasada?
Preverite poslovanje s podatki AJPES
Tatjana Kovač, AJPES
17.45 – 18.00 Kako svoj denar prejeti takoj po opravljeni storitvi?
Matjaž Gačnik, Hiveterminal - Slovenska spletna platforma, ki malim in
srednje velikim podjetjem omogoča takojšnjo likvidnost s prodajo odprtih
terjatev

Sekcija instalaterjev-energetikov
15.00 - 16.00 Osnove izvajanja meritev emisij dimnih plinov na malih kurilnih
napravah
Zvone Vrhovec, MRU
16.00 - 16.30 odmor
16.30 - 17.00 Predstavitev pokrovitelja KWB (biomasni kotli)
Tomaž Rifelj, KWB moč in toplota iz biomase, pokrovitelj srečanja
17.00 - 17.30 Prezračevalni sistemi za sodobne objekte
Peter Novak, Agregat, pokrovitelj srečanja
17.30 - 18.00 Predstavitev pokrovitelja LARTI
Miha Koščak, Larti, pokrovitelj srečanja
18.00
Sestanek iniciativnega odbora za ustanovitev Odbora serviserjev
ogrevalnih naprav

Sekcija kleparjev krovcev
15.00 - 16.00 Pravilna izvedba ostrešij in drugih lesnih konstrukcij pri
novogradnjah in obnovah objektov, izbira ustreznih materialov,
primeri pogostih napak in dobrih praks
Tomaž Pazlar, ZAG
16.00 - 16.30 odmor
16.30 - 17.00 Strešni in fasadni paneli
SILEX Store Ljubljana, pokrovitelj srečanja
17.00 - 17.30 Obrnjene ravne strehe
Jure Lovšin, FIBRAN Novo mesto, pokrovitelj srečanja
17.30 - 18.00 Predstavitev pokrovitelja BRAMAC strešni sistemi
Martin Krštinc, BRAMAC strešni sistemi, pokrovitelj srečanja
18.00 – 18.30 Varovalni sistemi na strehi
Gramint, Leon Šturm, pokrovitelj srečanja

Sekcija slikopleskarjev in črkoslikarjev
15:00

Sodobni proizvodi za popolno obdelavo površin pred zaključnim opleskom
(sanacije in novogradnje)
pokrovitelj srečanja: Murexin – Bojan Sukič

15:30

Predstavitev pokrovitelja: Helios TBLUS
Novosti pri biocidni zakonodaji (mag. Cirila Colnar Mikeln)
Izravnava in glajenje notranjih zidnih površin (Miro Blejc)
Izravnava Decor Rust/Copper tehnika (Miro Blejc)

16:00

odmor

16:20

Kako dosegati boljše cene?
Predstavitev priporočenega cenika slikopleskarskih, fasaderskih,
dekorativnih in črkoslikarskih del
Nekaj priporočil za prodajo po višjih cenah
Aleksander Gorečan, PENZEL, (Obrtnik leta 2020)
Trendi v dekorativi
Najpogostejše napake pri polaganju tapet
Hamler – fashion for walls – Toni Hamler

18:00

Ravnovesje okusa, vonja ter svežine – degustacija – Vinarstvo Valter Sirk

Spremljevalni program
Osrednja tema letošnjega spremljevalnega programa bodo izkušnje udeležencev
na temo obvladovanja čustev in stresa. Naša dolgoletna udeleženka srečanja
Tatjana Grča, prav v teh dneh izdaja svojo avtobiografijo z naslovom "Skodelica
življenja", v kateri opisuje svoj boj z anksioznostjo. V okviru predstavitve knjige
bomo spregovorili tudi o zunanjih in notranjih dejavnikih stresa, ki je povzročitelj
več kot 90% vseh bolezni. Kako se vi borite z njim?
15.00 – 18.30 Skodelica življenja - predstavitev avtobiografije Tatjane Grča
Zunanji in notranji dejavniki, ki povzročajo stres in pripeljejo do čustvenih
motenj; mag. Barbara Jančar Rozman
TEMPERAMENTI: poznavanje sebe in drugih, ter dinamike odnosov
Čustvene značilnosti, šibke in močne točke, prednosti in
pomanjkljivosti. Izvajalca: Primož Škoberne, Renata Bokan
Moderatorka: mag. Barbara Jančar Rozman

Sobota, 1. februarja 2020

9.00 - 10.00 Nepovratna sredstva EKO sklada, razpisi, za podjetja in pogled glede
nepovratnih sredstev za naprej
mag. Mojca Vendramin, direktorica EKO sklada
10.00 - 10.15 Odmor
10.15 – 11.15 Pogodbe v gradbeništvu in uporaba posebnih gradbenih uzanc
Odvetnica Mojca Furlan
11.15 - 11.30 Odmor
11.30 - 13.00 Zunanji videz, bonton in javno nastopanje
Poučno zabavno predavanje
Saša Županek, bontonolog
13.15

Zaključek srečanja

