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BIM in siBIM
• V prejšnjem desetletju se prične uveljavljati nov koncept 

projektiranja v gradbeništvu - metodologija BIM 

• Nova metoda omogoča hitrejšo in učinkovitejšo gradnjo 
objektov in njihovo cenejše vzdrževanje

• Začetek procesa digitalizacije  gradbenega sektorja
 
• Na iniciativo več slovenskih  projektantskih podjetij in 

ponudnikov ustrezne programske opreme je v letu 2015 
ustanovljen siBiM – slovensko združenje za informacijsko 
modeliranje gradenj  

    http://sibim.si

Ksenija MARC
predsednica siBIM



BIM in siBIM

Prva konferenca siBIM 
novembra 2015



BIM in EU BIM Task Group
2016 – Slovenija postane članica EU BIM Task Group.

EU BIM Task Group je delovna skupina pod okriljem Evropske komisije.



BIM in EU BIM Task Group
V 2016 EU BIM Task Group izda priročnik za 
uvedbo BIM v evropski javni sektor 

Z njim želi EU spodbuditi gospodarsko rast in 
konkurenčnost ter hkrati zagotoviti smotrno 
porabo javnega denarja s širšo uvedbo 
informacijskega modeliranja gradenj.

http://www.eubim.eu/handbook-selection/
slovenian-handbook/



BIM in EU BIM Task Group
Spodbuja uporabo BIM z namenom učinkovitejše 
porabe javnega denarja in večjo konkurenčnost 
gradbenega sektorja, ki predstavlja kar 9%BDP v EU.
Predvsem daje podporo iniciativam v članicah EU za 
pripravo nacionalnih akcijskih načrtov uvajanja BIM



siBIM  in  MGRT  : „Akcijski načrt uvedbe BIM“

Tudi Slovenija pripravlja nacionalni 
program uvedbe BIM.
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo (MGRT) je združenju siBIM 
zaupalo pripravo Akcijskega načrta.
Načrt je bil večkrat usklajevan, vendar na 
Vladi ni bil sprejet.

delovna verzija:
http://sibim.si/dokumenti/AN/ 



siBIM  in  GZS       :      „Večstopenjski načrt“

Zato smo se v sodelovanju z 
Združenjem za svetovalni inženiring 
pri GZS pripravili novo skrajšano 
verzijo akcijskega načrta z naslovom 
»Večstopenjski načrt za digitalno 
projektiranje in gradnjo«



Novi gradbeni zakon
39. člen
(9) Projektna dokumentacija za 
objekte iz četrtega odstavka 9. 
člena tega zakona se izdela s 
pomočjo informacijsko podprtega 
projektiranja (BIM orodja).

Gradbena dovoljenja za objekte 
javnega pomena, financirana s 
strani države, se bodo a 1.1.2025 
odobrila samo ob pogoju, če bo 
projekt načrtovan po BIM 
metodologiji.

Objekti iz četrtega odstavka 9. člena GZ-1:
1. objekti splošnega družbenega pomena: …
2. objekti, v katerih se izvajajo protokolarne storitve: … 
3. objekti, ki so posebnega pomena za varnost države: …
4. industrijske stavbe in gradbeni kompleksi: …
5. objekti prometne infrastrukture: …
6. cevovodi in elektroenergetski vodi: …
7. vodni objekti: …
8. objekti za ravnanje z odpadki: odlagališča radioaktivnih 

odpadkov;
9. jedrski in sevalni objekti, razen objektov za potrebe 

zdravstva in veterine;
10. drugi objekti, za katere je s posebnim predpisom za 

izdajo gradbenega dovoljenja določena pristojnost 
ministrstva.



siBIM  in  IZS         :     prvi BIM priročnik

IZS je financirala izdelavo 

priročnika  za  pripravo  projektne  
naloge  za implementacijo BIM-
pristopa za gradnje

Ta je naročnikom v pomoč pri 
pripravi ustreznih razpisov.



SiBIM  in  SLOV. INŠTIT. ZA STANDARDIZACIJO

Tehnični odbor za BIM pri SIST 

V sklopu SIST je ustanovljen tehnični odbor SIST/TC BIM Informacijsko 
modeliranje gradenj, kjer imamo člani siBIM možnost sodelovati pri nastajanju 
novih standardov, o njih razpravljati in jih sprejemati.



buildingSMART International je neprofitna in neodvisna mednarodna strokovna 
organizacija, katere glavni namen je razvoj odprtih BIM standardov na področju 
digitalizacije grajenega okolja kot so:

IDM  Information Delivery Manual

BCF   BIM Collaboration Format

MVD Model View Definition

IFC- Industry Foundation Classes (ISO 16739-1:2018) 

Odprti BIM standardi omogočajo učinkovito izmenjavo digitalnih informacij!

SiBIM in BuildingSMART International



V l. 2020 je ustanovljen buildingSMART Chapter 
Slovenija, ki deluje v okviru siBIM kot delovna 
skupina.

SiBIM in BuildingSMART International

Matjaž ŠAJN
Predstojnik združenja 
Building Smart Slovenija



BuildingSMARTSlovenija  poslanstvo in aktivnosti

1. promovirati in uveljavljati openBIM pristop

2. prenašati rezultate razvoja bSI v lokalni prostor

3. prispevati k razvoju mednarodnih standardov

V praksi to pomeni ustanovitev delovnih skupin za posamezna 
področja, lahko tudi po zgledu drugih držav.



Profesionalno certificiranje v Sloveniji
• V 2021 ustanovljena delovna skupina
• Priprava učnih materialov in izpitov v slovenščini
• Izbira izobraževalnih institucij (v teku)
• Pričetek izobraževanj in certificiranj 

       s 1. septembrom 2022
• bSI certifikat kot dokazilo

   
Dr. Robert Klinc, vodja delovne 
skupine za profesionalno 
certificiranje 



BSI posvetovalna skupina

• 10 uglednih BIM specialistov
• Trenutno aktualne razprave:
- Novi GZ in BIM zahteve
- BIM priročniki

        

       



Predvidene aktivnosti

Priprava podzakonskih aktov za pojasnitev številnih vprašanj

• Ali mora biti v BIM-u izdelana vsa projektna dokumentacija? Recimo tudi dokumentacija 
za pridobitev projektnih in drugih pogojev, za pridobitev mnenj in gradbenega 
dovoljenja, za izvedbo gradnje, za odstranitev, za izvedena dela?

• Ali BIM zahteva velja za vse projekte, torej tudi obnove, rekonstrukcije, za odstranitve ali 
samo za novogradnje?

• Ali je BIM zahtevan že pri razpisih ali samo pri dokumentaciji?
• Kako se bo dokazovalo, da so bila pri projektni dokumentaciji uporabljena BIM orodja?



Predvidene aktivnosti

   Izdelava BIM priročnikov  za različne deležnike projekta

            -  za načrtovalce infrastrukturnih projektov

-  za načrtovalce stavb

-  BIM priročnik za izvajalce

            -  za nadzornike

-  BIM priročnik za upravljalce in vzdrževalce   

              (uporaba As-Build BM modelov)

    Razne spodbude (npr. na področju izobraževanja, investitorjem za 

   naročanje z BIM zahtevami, proizvajalcem gradbenih izdelkov …)



Predvidene aktivnosti

1. izdelava protokola za sodelovanje in vzpostavitev skupnega informacijskega 
okolja (angl. Common Data Environment – CDE)

2. postavitev sistema za izmenjavo dobrih praks (Use Case Management)

3. ureditev pravnih vprašanj (npr. intelektualna lastnina, vzorci pogodb…)

4. BIM slovar 

5. prevodi BIM standardov, ki jih izdaja SIST

6. študija vključevanja v eGraditev

      …



Vabljeni, da postanete naš član!

www.sibim.si



Javni projekti v Sloveniji v BIM
• DARS, d. d. : 
•  Izgradnja vzhodne cevi AC predora Karavanke 

• DRSI: 
Novi del železniške proge Maribor-Šentilj-dr. meja, 

• 2TDK d. o. o.: 
Drugi tir Divača – Koper, 

• Stanovanjski sklad Republike Slovenije: 
Stanovanjska soseska Novo Brdo v Ljubljani 



Vzhodna cev predora 
Karavanke 

• Dolžina predora 
• (SLO + AUT) 7.948 m



Vzhodna cev predora Karavanke 

Infrastruktura na 
slovenski strani

Projektna skupina:

Elea iC d.o.o.,  Lineal d.o.o., 

PNZ d.o.o., Irgo Consulting d.o.o.,

Geoportal d.o.o., IBE d.d.,

SŽ projektivno podjetje



Vzhodna cev predora Karavanke 

Predorska cev s 
primarno podgradnjo 



Vzhodna cev predora Karavanke 

Stičišče obeh modelov na 
državni meji



Vzhodna cev predora Karavanke 

Most čez Savo pred 
predorom



Vzhodna cev predora Karavanke 

Obstoječi (levo) in novi 
portal



Novi del železniške proge 
Maribor-Šentilj-dr. meja

Projektna skupina:

• Lineal d.o.o.  

• Irgo Consulting d.o.o.

• Ponting d.o.o.

• Elea iC d.o.o.

• +10 podizvajalcev

Dolžina nove trase: 3.370 m
Skupno 146 modelov



Viadukt Pesnica 
Dolžina 897 m

Predor  Pekel 
Dolžina 1.530 m

Novi del železniške proge 
Maribor-Šentilj-dr. meja



Južni portal 
predora Pekel 

Novi del železniške proge 
Maribor-Šentilj-dr. meja



Urejeni podatki:
Vsak gradnik je opisan z 
zahtevanimi atributi ter 
povezan s pripadajočo 
aktivnostjo

Novi del železniške proge 
Maribor-Šentilj-dr. meja



Viadukt Pesnica  
897 m

Novi del železniške proge 
Maribor-Šentilj-dr. meja



Drugi tir Divača – Koper

27.1-kilometre-long new 
railway line from Divača to 
Koper:
• 8 tunnels, 
• 2 viaducts, 
• 2 bridges and 
• 1 gallery
20.5 km or 75 % of the line 
will consist of tunnels.



Designer Team:

Elea iC d.o.o. d.o.o.

SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d. 

IRGO CONSULTING d.o.o.

Drugi tir Divača – Koper



Drugi tir Divača – Koper



Drugi tir Divača – Koper



Drugi tir Divača – Koper



Stanovanjska soseska Novo Brdo  

498 stanovanjskih enot
v 18 stavbah



Primer:
podmodel strojnih 
inštalacij

Stanovanjska soseska Novo Brdo  



Analiza 
konfliktov

Stanovanjska soseska Novo Brdo  



4D / 5D spremljava

Stanovanjska soseska Novo Brdo  



Prerez (v poljubni točki)

Stanovanjska soseska Novo Brdo  



HE Brežice
Pekel tunnel

Length xxx m

BIM je uporabil projektant 
na lastno iniciativo 
(ni bila pogodbena zahteva)

Projektant:
IBE d.d. and partners



Prečni prerez

HE Brežice



BIM model -
posamezne faze 
betoniranja

HE Brežice



Hvala za pozornost!
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