
Uspešna izvedba problemske delavnice Posodobljeni p opisi 
del in normativi za podro čje gradbeništva  

povzetek  

GZS Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala je 11. nov. 2011 uspešno izpeljala 
problemsko konferenco, ki se je nanašala na aktualn o problematiko posodobitve popisov del in 
normativov in razli čnih teženj ve č deležnikov, ki delujejo v gradbeni panogi k poenot enju popisov 
del oz. uporabi enakih osnov in baz podatkov popiso v del.  

Predsednica Matične sekcije arhitektov pri ZAPS je prisotne seznanila s problematiko s katero se srečuje 
projektant arhitekt. Predstavila je stališče ZAPS, da bi moral biti program za pripravo popisov del, kateri ima 
v ozadju vgrajene tudi ustrezne normative s področja gradbeništva, biti uporabnikom na voljo brezplačno. 
Uresničljivost navedenega bo možna, če bo dosežen dogovor o odkupu avtorskih pravic in pravic do 
podatkov že obstoječih baz in programske opreme s strani države, oz. če bi vse uporabnike sistema 
obvezali, da mesečno namenijo nek manjši znesek za uporabo in razvoj programskih orodij, razvoj novih 
popisov in avtorskih pravic popisov in normativov. 

Predstavnik IZS je povedal, da je v podjetju IMP skupina inženirjev že v 80.ih letih pričela s prevodi "rumenih 
knjig" STLB Bau, standardni opisi del, ki pa zaradi takratne nezadostne računalniške podpore in znanja niso 
zaživeli. Član strokovne skupine g. Dušak je kasneje z delom nadaljeval in predstavil svoj sistem z nazivom 
PoKaL. Za nadaljne odločitve predstavnik IZS priporoča, da Slovenija zaradi nemške natančnosti in 
skladnosti z našimi razmerami, razvija podoben sistemu temu. 

Prvi del delavnice je sklenila ga. Valentina Smrkolj, samostojna svetovalka GZS ZGIGM, ki je predstavila 
rezultate analize o uporabi gradbenih normativov in oblikovanju ponudb oziroma predračunov in pripravi 
obračuna del. Na anketo je odgovorilo veliko podjetij, članov GZS ZGIGM, katerim je bila anketa po 
elektronski pošti tudi posredovana. Poudarila je še, da so bili s strani anketirancev vrnjeni mnogi komentarji, 
predlogi in navedeni še drugi spremljajoči panožni problemi, ki jasno narekujejo in pozivajo vse k poenotenju 
načina dela in vzpostavitvi sistema, ki bo primerljiv med arhitekti, inženirji in gradbenimi izvajalci, obrtniki, 
ponudniki opreme in ponudniki gradbenega materiala.  
 
Mag. Jože Renar je v zaključku poudaril, da bo ZGIGM nadaljeval z reševanjem problematike in dodal: K 
temu bomo povabili vse relevantne deležnike in izpostavili jo bomo povsod, kjer bo to smotrno in možno. 
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