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Implementacija trajnostnih kriterijev v BIM  
Povzetki predavanj 
 
9. junij 2022, strokovno srečanje v prostorih Xella porobeton v Kisovcu 
 

 

V Kisovcu, 16. junija 2022: Slovensko združenje za trajnostno gradnjo GBC Slovenija je v sodelovanju z 

družbo Xella porobeton v juniju organiziralo strokovno srečanje na temo informacijskega 

modeliranja gradenj BIM in digitalizacije v gradbeništvu, ki ga je v Kisovcu spremljalo več kot 40 

udeležencev iz gradbene in arhitekturne stroke. Predavatelji so BIM modeliranje predstavili tudi v 

luči nove gradbene zakonodaje, izpostavili primere iz prakse ter predstavili nova orodja, ki 

omogočajo natančno geometrijo 3D objektov v prostoru. Predavanja so prispevali strokovnjaki z 

Zavoda za gradbeništvo (ZAG) ter družb Xella Slovenija, Pilon AEC,  Knauf Insulation, iProstor,  

Elea iC in Infracor, inženirjem projektantom in arhitektom iz vrst IZS in ZAPS pa sta zbornici za 

strokovno izpopolnjevanje dodelili kreditne točke.  

V imenu slovenskega združenja za trajnostno gradnjo GBC Slovenija in družbe Xella Slovenija je 

udeležence uvodoma pozdravil gradbeni inženir Miloš Kmetič. V nadaljevanju je najprej predstavil 

vidike trajnosti, ki jih zasledujejo v kisovškem podjetju, kjer si še posebej v zadnjem desetletju 

prizadevajo čim bolj zmanjšati ogljični odtis v svojih proizvodih. Z uresničevanjem svoje nove 

strategije ESG, ki je vpeta v njihovo okoljsko, socialno in korporativno upravljanje, nameravajo v 

korist družbe, zaposlenih in okolja do leta 2030 v vseh procesih še za 30 % znižati izpuste CO₂. Prav 

tako že uspešno prehajajo na krožno gospodarstvo, ki ga vpeljujejo v vse svoje proizvode, s ponovno 

uporabo materialov pa želijo dosegati ničelne odpadke. Svoje investicije so usmerili v namestitve 

fotonapetostnih sistemov, v povečanje uporabe obnovljivih virov energije in v naložbe v energetsko 
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učinkovite stroje in druge naprave. Njihovi gradbeni materiali so trajnostni in cenovno dostopni ter 

pomembno prispevajo h gradnji energetsko učinkovitih stavb in s tem zmanjševanju vpliva CO2. Z 

recikliranjem in ponovno uporabo surovin skrbijo za ohranjanje naravnih virov in minimizirajo 

količine odpadkov, inovacije pa vpeljujejo v vse svoje tovarne po Evropi. Xella je za svoje izdelke v 

letu 2019 že prejela okoljsko nagrado za “Okolju najbolj prijazen proizvodni postopek”, v letu 2015 

pa za “Energetsko najbolj učinkovito podjetje” v Sloveniji.  

 

 

BIM projektiranje XL formatov iz porobetona  

Ker so pri nas potrebe po hitri in učinkoviti trajnostni gradnji vse večje, na trgu pa kronično 

primanjkuje kvalitetne delovne sile, so v tovarni v Kisovcu vpeljali kar nekaj novosti. Xella je razvila 

nov sistem hitre gradnje z izdelki Ytong Jumbo. 

  

Bloki debelin nosilnih zidov 20, 25, 30 in 40 cm so po svoji velikosti kar trikrat večji kot klasični zidni 

bloki in z uporabo mini žerjava omogočajo kar 25-% prihranek časa gradnje. Vpeljava velikoformatnih 

elementov za potrebe trga poleg hitrejše izgradnje omogoča tudi 3D planiranje ter gradnjo praktično 

brez odpadnega materiala. Z BIM načrtovanjem se za oceno naložbe v gradnjo hiš vključujejo že v 

začetnih fazah projektiranja. Z uvajanjem velikih formatov, ki so jih na trg vpeljali letos in jih ponujajo 
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skupaj z izvedbo gradnje, že narekujejo nove trende pri masivni gradnji. Druga novost so stenski 

paneli, ki so izdelani po meri in so tudi hitro vpeti v prostore posamezne etaže. Te lahko že med 

gradnjo novih etaž enostavno izvede en sam monter, objekt pa je zaključen hkrati z namestitvijo 

strehe in že pripravljen za slikopleskarsko obdelavo. Ta način gradnje v Belgiji in na Nizozemskem, 

kjer delež pri večstanovanjskih objektih znaša kar 70 %, uporabljajo že 20 let, pri nas pa se uveljavlja 

zlasti v zadnjih treh letih. Tretjo novost predstavlja blagovna znamka blue.sprint, ki jo ponujajo 

projektantom pri BIM načrtovanju. Osnovo ponuja IFC Model (OpenBIM) z izbiro materialov in 

rešitvami v zvezi s porabo materialov in odpadkov, pravočasnih dobav na gradbišče ter optimizacije 

procesa gradnje. Kot svoj prvi ogljično nevtralen in zeleni proizvod Xella ponuja še toplotno izolacijo 

Multipor, kar dokazujejo z EPD-jem, v BIM pa so zajeti vsi potrebni podatki, lastnosti in ključne 

številke, ki so upoštevani tudi pri obračunih ali opremi. 

 

Parametri okoljskih analiz v BIM okolju 

 

Doc. dr. Katja Malovrh Rebec z Zavoda za gradbeništvo, ki kot osrednja institucija povezuje 

industrijo, raziskovalce in odločevalce, je kot vodja laboratorija za toplotno zaščito in akustiko v 

nadaljevanju predstavila pomen izdelave okoljskih analiz, izračunov gradbene fizike ter ekonomične 

rabe virov in energije v stavbah, ter izpostavila številne prednosti projektiranja s pomočjo 

informacijskega modeliranja gradenj BIM ter digitalizacije v gradbeništvu. Opozorila je, da smo se v 

gradbenem sektorju predolgo fokusirali le na analize LCC (Life Cycle Costing), za potrebe analiz LCA 

(Life Cycle Assessment), ki se uporablja za analizo vplivov na okolje, pa v fazi življenjskega cikla stavb 

šele dobro razvijamo orodja, ki bodo podlaga za sprejetje ustreznih ukrepov.  
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Prozvajalci gradbenih materialov, usmerjeni k trajnostnosti in doseganju širših ciljev, bi morali imeti 

za svoje izdelke razdelano dolgoročno strategijo, da bi bili ti z izboljšavami tudi okoljsko premišljeni, 

prav tako naj bi bila vključno z materiali in procesi trajnostno zasnovana tudi veriga dobaviteljev. Z 

LCA analizo je mogoče predvideti tudi razna tveganja pri ohranjevanju okolja in virov, kar je še 

posebej pomembno za zanamce.  

Sistem pravil imamo pri nas kar dobro razdelan, imamo standarde in tudi zakonske podlage, kako 

LCA analize pripraviti na tak način, da bodo medsebojno primerljive. Ta pravila obstajajo tako za 

stavbe in gradbene proizvode ter za metodologije in implementacije, kako LCA sploh uporabiti. 

Analize so definirane s scenariji, ki so lahko medsebojno primerljivi ali pa ne, pri tem pa upoštevajo 

fazo proizvodnje (dostava surovin v tovarno, prevoz in proizvodnja), fazo gradnje (oddaljenost od 

lokacije gradnje, prevozi, procesi gradnje), fazo rabe (vključno z rabo virov, kot so voda in energenti, 

vzdrževanje, popravila in morebitne zamenjave), faza zaključka življenjskega cikla stavbe 

(recikliranje, krožno gospodarstvo) in dodatno še D-modul za druge elemente gradnje.  

Tako je lahko na osnovi popisov vseh uporabljenih gradbenih materialov mogoče izračunati okoljski 

odtis za samo tovarno, od koder ti prihajajo. Pri tem preverjamo fazo izdelave ter koliko energentov 

proizvajalec potrebuje za proizvodnjo. Podobno je z merjenem odtisa na gradbišču in v kasnejših 

fazah.  

Študije LCA so odvisne od nastavljenih predpostavk in scenarijev, saj ocenjujejo resnični svet v 

poenostavljenem modelu, vendar lahko ob neupoštevanju enakih izhodišč prihaja do velikih razlik. 

Vsak projektant stremi k temu, da bi imel popisano celotno stavbo, kar pa pogojuje popise vseh 

uporabljenih materialov in elementov na enak način, da bo kasneje mogoče sešteti vse postavke.  

Proces vpeljave LCA že traja nekaj let, vse bolj pa so izpopolnjeni tudi standardi. Seveda si je za dobro 

študijo treba vzeti čas, pomemben pa je tudi nivo znanja in veščine analitikov. Poleg tega niso vsi 

osnovni podatki javno dostopni, niso dobro razdelani ter vsi tudi niso primerljivi. Poročanje o 

rezultatih LCA analize poteka v parametrični obliki - torej z 

obravnavanimi več parametri, ki jih je treba uravnoteženo 

pregledati in jih znati tudi smiselno analizirati in 

interpretirati. Tu so na primer parametri za 

dekarbonizacijo, za segrevanje ozračja, evtrofikacijo, 

ekotoksikacijo, za vsebnost kancerogenih snovi, 

zakisovanje, tanjšanje ozonske plasti, smog, fosilne vire in 

podobno. Z iskanjem ‘hot spotov‘ skušajo projektanti najti 

točke, primerne za izboljšave, vse skupaj pa rezultira v 

obliki jasnega in razumljivega dokumenta, kot je EPD. Ta 

dokument je praktično analiza LCA, izdelana po standardih in objavljena v strnjenem dokumentu s 

tabelami in obrazložitvami, ter pregledana s strani neodvisnega recenzenta.  

ZAG je član evropskega združenja, ki skrbi, da so LCA-ji narejeni enako po vsej Evropi, kar je za 

poenotenje trga zelo pomembno. Združenje ima zelo veliko in odprto bazo EPD-jev, iz katerih je 

mogoče sestaviti LCA stavbe. To je koristno tudi za prostovoljno okoljsko certificiranje stavb, saj 

prinaša pri ocenjevanju dodatne točke. Za potrebe digitalizacije je treba podatke oz. izračune na 

nivoju stavbe vnesti v BIM komunikacijo. Ni več dovolj le vizualni 3D model, pač pa je treba že v času 

načrtovanja objekta predvideti tudi okoljske okvire (katere okoljske odtise bomo povzročali in s 

katerimi materiali, saj to vpliva na upravljanje objektov), ter finančne okvire tako v času gradnje kot 

tudi uporabe stavbe, vključno z vzdrževanjem.  
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Danes se projektanti že zanašajo na primerno pripravljene podatkovne baze in so obdani z bistveno 

več informacijami, na podlagi katerih sprejemajo odločitve. Z digitalizacijo se bo mogoče izogniti 

morebitnim napakam in izgubljenim podatkom. V Sloveniji si v združenju SiBIM prizadevajo za 

združitev v eno podatkovno okolje (IFC, OpenBIM), v katerih bi plačljive ali neplačljive verzije 

programov lahko medsebojno komunicirale, izmenjava podatkov pa bi bila bolj kakovostna. Odprto 

informacijsko modeliranje zgradb tako predstavlja moderen način za izboljšanje projektne 

komunikacije, izmenjavo informacij ter sodelovanje deležnikov v gradbeništvu.  

Za LCA že obstajajo orodja, ki jih je mogoče direktno pripeti v BIM model in potem z vstopom v 

podatkovno okolje pripraviti analizo, omejitve predstavljajo le baze podatkov. Tudi IFC (Industry 

Foundation Classes) se pri nas vse bolj uporablja in predstavlja podatkovni standard za BIM. Gre za 

dogovor, kako opisati gradbene proizvode in njihove lastnosti na računalniku. Tu je nastala vrsta 

predlogov, s katerimi bi lahko oblikovali različne modele pogleda na rešitve (MVD- Model View 

Definition), ki omogočajo primernost uporabe npr. z okoljskega, tehničnega ali ekonomsko 

poslovnega vidika. Tako je mogoče analizirati različne scenarije rabe modelov IFC pri izmenjavi med 

programskimi orodji za različne namene modeliranja (arhitekturni, gradbeno konstrukcijski, statični 

ter stroškovno analitični.) Prikaz rezultatov LCA analize je tudi grafično vse bolj dodelan. Na ravni EU 

že nekaj časa traja merjenje, kompleksno ocenjevanje in poročanje ter izmenjava okoljske 

učinkovitosti zgradb po sistemu Level(s).  

 

Archicad in LCA analiza v začetni fazi BIM projektiranja 
 

  

 

Gorazd Rajh iz ljubljanskega podjetja Pilon AEC je predstavil program Archicad 25 ter LCA analize v 

začetni fazi projektiranja. Programska oprema za modeliranje informacij o stavbah BIM, ki jo 

ponujajo, je namenjena arhitektom, gradbenim in strojnim inženirjem, specialistom za 

elektroinštalacije ter vodovod, oblikovalcem in izvajalcem. LCA (Life Cycle Assessment) je holistična 

ocena vpliva gradnje objekta na okolje in bo kmalu postala obvezen del projektne dokumentacije pri 

gradnji novih stavb. V podjetju že pripravljajo orodje, s katerim bodo projektanti s pomočjo modela v 

programu Archicad hitro in enostavno pripravili LCA analizo.  

Archicad se že vrsto let uporablja pri BIM projektiranju, v arhitekturi in v gradbeništvu. Z BIM 

ustvarimo 3D digitalni dvojček bodoče zgrajene stavbe, ki ima svoje geometrijske lastnosti ter druge 

informacije o stavbi in posameznih elementih. Te imajo različne vrednosti ter jih skozi fazo uporabe 

stavbe lahko še dopolnjujemo in uporabimo tudi pri razgradnji stavbe. BIM modeli, ki bodo kmalu 

obvezni pri javnih naročilih, so pomembni tudi pri uvajanju sprememb pri projektu gradnje že v 
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zgodnji fazi projektiranja, kar je za investitorja stroškovno bistveno ceneje. V program Archicad, ki je 

eden najbolj razširjenih BIM rešitev na svetu, je že 12 let vgrajeno orodje Energy Evaluation (prej 

ecodesigner), s katerim za bodočo stavbo ocenimo potrebe po energiji, kasneje pa jo lahko tudi 

optimiziramo. Izračun (po urni metodi) je tako prilagojen hitri oceni v najzgodnejši fazi projektiranja. 

Izdelan je bil ravno zato, da je mogoče narediti hitro oceno energetskih potreb stavbe, zaznati 

napake ter preigravati različne scenarije ob morebitni zamenjavi materialov ali izdelkov, kot so npr. 

okna, sprememba debeline izolacije, vgradnja  prezračevanja ipd.  

Vsak projektant v stavbi definira tudi prostore in njihovo namembnost ter stavbo razdeli na 

posamezne temperaturne cone. Vsaka cona ima tudi sisteme za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje 

stavbe. Pomembna je tudi lokacija objekta in njegova orientiranost, program pa vsebuje tudi 

podatke o konstrukciji in toplotnem ovoju stavbe (toplotna prevodnost, u-vrednosti ipd.). Izračuni so 

s pomočjo tega programa pripravljeni za vsak element stavbe, poročilo pa pripravljeno v treh 

formatih in ga je mogoče izvoziti v excel preglednico. Program Archicad nam tako daje izračun 

energijske učinkovitosti stavbe ali energetskih potreb bodoče stavbe, medtem ko LCA analiza 

upošteva tudi vsebnost CO₂ v gradbenih materialih ter popis konstrukcijskih materialov in stavbnega 

pohištva. Torej vse od njihovega nastanka - od dostave surovin v proizvodnjo, pa tudi kasneje, ko bo 

življenjski cikel stavbe sklenjen.  

       

Prva (beta) verzija LCA analize za Archicad 25, sestavljena iz Archicad predloge, je nastala na 

Danskem. Graphisoft center Denmark je z njo razvil novo orodje za svoje uporabnike Archicada, da bi 

lahko sledili ambicioznemu načrtu zniževanja emisij CO₂ do leta 2029, in to za javne in zasebne 

zgradbe. Pripravili so poenostavljen izračun LCA analize, ki sestoji iz Arhicadove predloge, excel tabel 

in pdf navodil, dodali pa so še nekaj popisov.  

BIM projektiranje je pomembno zlasti zato, da dobimo čim bolj natančne količine materialov, če pa 

so te opremljene še z informacijami o gradbenih materialih iz produktnih deklaracij (EPD-ji), je 

mogoče hitro izračunati, koliko in kateri materiali so vgrajeni v stavbi, kakšne so njihove okoljske 

lastnosti ter končni seštevki za CO₂ emisije vseh vgrajenih elementov. Podatki, kako se te vrednosti 

CO₂ po letih spreminjajo, so prikazani v grafih in diagramih. Letos bo na voljo program Archicad 26, 

saj si EU prizadeva vanj vključiti še okoljske informacije, s katerimi bodo opremljene tudi BIM 

knjižnice. Nemška baza oekobaudat.de ponuja brezplačne podatke o gradbenih materialih, pri nas pa 

bodo pripravili podatke o materialih slovenskih ponudnikov. Če nekaterih podatkov ne bo, jih bodo 

projektanti za zgodnje faze projektiranja pridobili iz različnih baz ali EPD-jev ter pripravili popise 

stavbe.  
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BIM projektiranje in gradnja – primer trajnostno certificirane stavbe 
 

 

V škofjeloški družbi Knauf Insulation trajnostnosti posvečajo veliko pozornosti, saj je ena njihovih 

strateških prioritet. Kot proizvajalec izolacij iz kamene, steklene in lesne volne Knauf Insulation trgu 

danes ponuja celovite izolacijske rešitve, ki pomembno prispevajo k zmanjševanju porabe energije, 

večji požarni varnosti in manjšemu zvočnemu onesnaževanju okolja.  

Gradbeni inženir Rok Karmuzel je udeležencem predstavil Knauf Insulation Experience center 

(KIEXC), ki je bil pri nas prva novozgrajena stavba z DGNB certifikatom ter eden prvih pilotnih 

projektov v Sloveniji, vrednoten po evropskem okviru trajnostnih kriterijev Level(s) ter dodatnih 

trajnostnih merilih Active House. Trenutno je v svetu okoli 1950 stavb pridobilo DGNB certifikat, 

zlasti v Evropi, pa tudi v Aziji in Kanadi, številke pa vsako leto naraščajo. S platinastim DGNB 

certifikatom, kot ga ima tudi KIEXC, se danes ponaša le okoli 16 % vseh certificiranih objektov. 

Trajnostnost sicer v družbi Knauf Insulation dokazujejo še s številnimi drugimi mednarodnimi 

certifikati, kot so Blue Angel, Eurofins Indoor Air Comfort, Green Mark in Greenguard. 

KIEXC, ki se kot demonstracijsko-izobraževalni center razteza na 832 kvadratnih metrih površine 
(tloris stavbe je 25 x 15 m) in je zgrajen po najsodobnejših 
konceptih trajnostne gradnje, so na Trati v Škofji Loki odprli v letu 
2018. V pritličju objekta izvajajo praktična izobraževanja za 
izvajalce, prikazane pa so tudi gradbeno-izolacijske rešitve in 
možnosti njihove vgradnje. V prvem nadstropju se nahaja 
izobraževalno središče, v  drugem pa Knauf Insulation predstavlja 
svoje zelene rešitve Urbanscape. Ovoj stavbe tvori šest različnih 
tipov trajnostnih fasad ter tri različne izvedbe ravnih streh. V 

objektu je vgrajena večina lastnih uporabljenih gradbenih materialov ter materialov partnerskih 
podjetij. Celoten objekt je zelo dobro toplotno in zvočno izoliran, toplotna izolativnost posameznih 
konstrukcijskih sklopov je za približno 50 % boljša od zakonsko zahtevanih. Sam objekt po rabi 
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energije spada med skoraj ničenergijske stavbe in daje velik poudarek dobremu počutju zaposlenih 
in obiskovalcev v zgradbi. Za vgrajene materiale so pripravili okoljske produktne deklaracije (EPD), ki 
ocenjujejo okoljske vplive gradbenih proizvodov v vseh njihovih življenjskih fazah, med gradnjo pa 
skrbeli za strogo ločevanje in ponovno uporabo odpadkov ter pripravili tudi zasnovo koncepta 
razgradnje stavbe. Po končani gradnji so kot prvi v Sloveniji izvedli še stroge meritve organskih 
hlapljivih snovi in formaldehidov v notranjosti stavbe, poskrbeli pa še za minimiziranje odpadkov ter 
dali velik poudarek načelu krožnosti.  

Trajnostna stavba je bila načrtovana po BIM metodologiji, kar je omogočalo dobro pripravo projekta 

že pred samo gradnjo, zlasti ob upoštevanju ekonomskega vidika gradnje. BIM načrtovanje je 

potekalo le za arhitekturni del, ne pa tudi za strojne in elektro inštalacije, saj v zgodnji fazi 

načrtovanja projekta tega BIM rešitve še niso niti dobro pokrivale. Kasneje je zaradi nujnih 

sprememb pri izvedbi strojnih inštalacij v času gradnje ta manko rezultiral v dodatnih, nepredvidenih 

stroških. Možnost za projektiranje po BIM-u je zato izjemnega pomena tako za fazo načrtovanja kot 

tudi kasnejšega obvladovanja stroškov gradnje stavbe in njenega vzdrževanja. Pri BIM načrtovanju so 

uporabljali svoje BIM knjižnice (Archicad, Revit), v katerih so navedene vse karakteristike 

uporabljenih materialov (EPD-ji), kar je tudi podlaga za pripravo analiz za vrednotenje objekta, pa 

tudi modelni konstrukcijski sklopi za različne stenske in strešne sestave z 2D detajli.  

 

Uvajanje BIM v Sloveniji v luči nove gradbene zakonodaje 

       

Digitalizacija vse bolj vstopa tudi v gradbeništvo, ki na tem področju močno zaostaja za drugimi 

industrijami. To se odraža tudi v novi slovenski gradbeni zakonodaji, ki za nekatere vrste objektov 

določa obvezno uporabo BIM metodologije. Predavatelj Mitja Cizej, univ.dipl.inž.grad, direktor 

podjetja iPROSTOR, je udeležencem kot član UO siBIM predstavil aktivnosti tega združenja ter 

poslanstvo strokovne organizacije buildingSMART Chapter Slovenija pri uvajanju BIM-a v Sloveniji v 

praksi.  

  

Uvajanje BIM je večstopenjski proces za digitalno projektiranje in gradnjo. Nov koncept projektiranja 

v gradbeništvu po metodologiji BIM se je začel uveljavljati v prejšnjem desetletju, kar je omogočilo 

hitrejšo in učinkovitejšo gradnjo objektov ter njihovo cenejše vzdrževanje. To je hkrati pomenil tudi 

začetek procesa digitalizacije gradbenega sektorja. Na iniciativo več slovenskih projektantskih 

podjetij in ponudnikov ustrezne programske opreme je bilo v letu 2015 ustanovljeno slovensko 
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združenje za informacijsko modeliranje gradenj siBiM, ki mu predseduje Ksenija Marc in ima danes 

preko 200 članov. Prva letna konferenca siBiM je potekala novembra 2015.  

Prvi objekt, ki je bil pri nas načrtovan po BIM metodologiji, je bil razgledni stolp Vinarium v Lendavi. V fazi PZI-ja so za 

kontrolo količine materialov in kolizije med elementi uporabili programsko opremo za modeliranje informacij o stavbah 

Revit in Navisworks.  

Slovenija je v letu 2016 postala še članica delovne skupine EU BIM Task Group, ki deluje pod okriljem 

Evropske komisije in je za uvedbo BIM v evropski javni sektor izdala tudi priročnik, ki je na voljo tudi 

v slovenskem jeziku. Z njim želi EU spodbuditi gospodarsko rast in večjo gospodarsko konkurenčnost 

gradbenega sektorja, ki v EU predstavlja kar 9 % BDP-ja, ter hkrati s širšo uvedbo informacijskega 

modeliranja gradenj zagotoviti bolj smotrno porabo javnega denarja. Na ta način bi po ocenah lahko 

v EU gradbeni sektor prihranil kar 5 milijard evrov. Prav tako nudi še podporo iniciativam v članicah 

EU za pripravo nacionalnih akcijskih načrtov uvajanja BIM, ki ga zdaj pripravlja tudi Slovenija v 

sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) ter združenjem siBIM. Načrt 

je bil sicer večkrat usklajevan, vendar na Vladi nikoli ni bil sprejet. Skupaj z Združenjem za svetovalni 

inženiring pri GZS so v siBIM zato pripravili novo skrajšano verzijo akcijskega načrta z naslovom 

»Večstopenjski načrt za digitalno projektiranje in gradnjo«. Z njim se je v prejšnji vladi seznanilo tudi 

ministrstvo za digitalizacijo in pričakovati je, da ga bo zdaj sprejela nova slovenska vlada. V novem 

gradbenem zakonu le 39. člen edini omenja BIM, in v treh letih od uveljavitve zakona se bodo tako s  

1. 1. 2025 gradbena dovoljenja za objekte javnega pomena, financirana s strani države, odobrila le 

ob pogoju, če bo projekt načrtovan po BIM metodologiji.  

V uvajanje BIM-a v Sloveniji je vključena tudi IZS, ki je podprla izdelavo priročnika za pripravo  

projektne naloge za implementacijo BIM-pristopa za gradnje, da bi bil v pomoč naročnikom pri 

pripravi ustreznih razpisov. Zelo pomembna je tudi standardizacija, zato je bil pri SIST ustanovljen 

tudi tehnični odbor SIST/TC BIM Informacijsko modeliranje gradenj, kjer imajo člani siBIM možnost 

sodelovati pri nastajanju novih standardov, o njih razpravljati in jih sprejemati. Med njimi je 

najpomembnejši standard IFC. Prav tako so se v siBIM povezali še z neprofitno in neodvisno 

mednarodno strokovno organizacijo buildingSMART International, 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) ter IFC (Industry Foundation 

Classes). Odprti BIM standardi omogočajo učinkovito izmenjavo digitalnih informacij. Tako je bil v 

letu 2020 ustanovljen buildingSMART Chapter Slovenija, ki deluje v okviru siBIM kot delovna 

skupina, predstojnik združenja pa je Matjaž Šajn. Naloga združenja je promovirati in uveljavljati 

openBIM pristop (kjer se preko IFC-ja povezujejo programske opreme različnih proizvajalcev), 

prenašati rezultate razvoja v lokalni prostor ter prispevati k razvoju mednarodnih standardov. V 

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

držav. Pri nas je bilo z metodologijo BIM izvedenih veliko infrastrukturnih projektov, ki jih 

prvenstveno financira država, vključenih pa je tudi 

nekaj zasebnih podjetij. Mednje sodijo javni projekti 

družb DARS (izgradnja vzhodne cevi AC predora 

Karavanke), DRSI (novi del železniške proge Maribor-

Šentilj- državna meja), 2TDK (drugi tir Divača – Koper), 

Stanovanjskega sklada RS (stanovanjska soseska Novo 

Brdo v Ljubljani) ter HESS (HE Brežice). 

http://www.eubim.eu/handbook-selection/slovenian-handbook/
http://www.eubim.eu/handbook-selection/slovenian-handbook/
http://sibim.si/dokumenti/AN/
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V letu 2021 je bila pri nas ustanovljena tudi delovna skupina za pripravo učnih materialov in izpitov v 

slovenščini za profesionalno certificiranje, ki jo vodi dr. Robert Klinc. V tem trenutku je v teku izbira 

izobraževalnih institucij, s 1. septembrom 2022 pa je predviden pričetek izobraževanj in certificiranj z 

dokazilom (bSI certifikat).  

Pri nas deluje še posvetovalna skupina, ki jo sestavlja 10 uglednih BIM specialistov iz dveh uglednih 

fakultet in iz velikih podjetij. Ti obdelujejo novi gradbeni zakon ter BIM zahteve in pripravljajo BIM 

priročnike. Za pripravo podzakonskih aktov morajo pripraviti pojasnila na številna vprašanja glede 

obsega projektne dokumentacije in za pridobitev projektnih ter drugih pogojev, mnenj in 

gradbenega dovoljenja, pa tudi za izvedbo gradnje, odstranitev in izvedena dela, za projekte obnov, 

rekonstrukcij in odstranitev starejših objektov. Prav tako sodelujejo pri zahtevah BIM pri razpisih in 

dokazilih za  uporabo BIM orodij pri projektni dokumentaciji. BIM priročniki bodo namenjeni 

različnim deležnikom projekta, torej načrtovalcem infrastrukturnih projektov in stavb, izvajalcem, 

nadzornikom ter upravljavcem in vzdrževalcem (uporaba As-Build BM modelov).  

Tu je še nekaj drugih pomembnih aktivnosti, kot je izdelava protokola za sodelovanje in vzpostavitev 

skupnega informacijskega okolja (CDE - Common Data Environment), postavitev sistema za 

izmenjavo dobrih praks s testnimi primeri iz prakse (Use Case Management), ureditev pravnih 

vprašanj glede  intelektualne lastnine ter vzorci pogodb, BIM slovar, prevodi BIM standardov, ki jih 

izdaja SIST ter študije vključevanja v eGraditev.  

 
Primer iz prakse: BIM modeliranje MSU – Muzeja svobodne umetnosti Bled 
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Predavatelja Matic Skalja in Aleš Dolenec iz družbe Elea iC sta predstavila proces, prednosti in 

specifike BIM modeliranja za projekt MSU – Muzeja sodobne umetnosti Bled, ki je trenutno v 

izgradnji. 

BIM temelji na informacijah v modelih. Brez informacij imamo samo 3D (parametričen) model kot 

podlago za načrte. Z informacijami lahko modele nadgradimo in uporabljamo za dodatne analize, kot 

so 3D – medsebojna preverba modelov, 4D – terminsko planiranje gradnje, 5D – stroškovno 

planiranje gradnje in 6D – upravljanje z grajenim okoljem. Razlikovati je potrebno med podatki, 

informacijami, znanjem in modrostjo. Glavno vodilo BIM načrtovanja pri projektu je ustvariti dodano 

vrednost, ki pa si jo je potrebno zadati že na začetku projekta. 

Trenutno stanje pri nas kaže, da se BIM pri nekaterih projektih uporablja, pri večini pa še ne. V  

Sloveniji smo tako nekje na drugi stopnji, kar pomeni, da so v 3D CAD gradniki že informacijsko 

dopolnjeni in obogateni ter da je do določene mere dokumentacija večinoma avtomatsko izdelana. 

Popravki v modelu se odražajo na načrtih, s programskimi pravili je mogoče je koordinirati modele in 

avtomatsko računati količine. Za uporabo BIM pa so zahtevana specializirana znanja projektantov in 

tudi kompleksnost programske opreme je vedno večja. Izziv še vedno predstavlja interoperabilnost 

med posameznimi programi, kjer so zapisane zgolj projektantske informacije, z elementi slabše 

pokrito pa je tudi področje infrastrukture (IFC).  

Naročnik mora poleg znanja o BIM imeti čim več izkušenj z metodologijo, sicer bo bolje najeti BIM 

svetovalca tako za izdelavo projektne naloge kot tudi za sledenje projektu. BIM svetovalec lahko 

skupaj z naročnikom določi projektno vizijo, zahteve BIM, cilje projekta in primere uporabe (npr. 

trajnostne kriterije in želeni sistem za certificiranje trajnosti objekta), zatem pa izdela še EIR 

(Exchange Information Requirements).  

BIM uporaba mora biti tako z informacijskimi zahtevami naročnika EIR že na začetku zelo natančno 

določena in definirana. Vsak projekt zahteva svoj EIR, saj je vsak zase unikaten. Naročnikovo vlogo na 

začetku projekta definira standard ISO 19650-1. BIM izvedbeni načrt BEP (BIM Executive Plan) kot 

vodilni dokument definira celotno IT infrastrukturo in z njo povezane delovne procese na projektu. 

Sledi modeliranje in koordinacija, BIM popisi del, revizija in izdelava končnega PZI. Za naročnika je 

uporaba BIM pomembna zaradi učinkovite, strukturirane in transparentne komunikacije med 

udeleženci projekta, za kontrolo kakovosti pred, med in po gradnji, za optimizacijo projektantskih 

rešitev in za izdelavo enotne in usklajene projektne dokumentacije. Vsebuje popise del, povezane z 

BIM modeli, kar pomeni tudi transparentno kontrolo materialnih stroškov med gradnjo, efektivno 

uporabo za izdelavo PID dokumentacije ter potencialno podporo upravljalcu objektov z BIM-om.  

Na slovenskem trgu še ni veliko primerljivih projektov za vrednotenje po posameznem sistemu 

certificiranja. Doslej so v družbi Elea iC izvedli projekta Logističnega centra Lidl Arja vas (LEED Gold) 

in Ikea Ljubljana (BREAM), v fazi projektiranja pa sta še Emonika (BREAM) in Vilharia, Ljubljana (LEED 

Platinum).  

V nadaljevanju je Aleš Dolenec predstavil še 

projektiranje Muzeja sodobne umetnosti Bled 

“Lah Contemporary” na nekdanji lokaciji objekta 

Pristava pod Blejskim gradom, ki je namenjen 

razstavljanju umetniških del svetovno znanih 

avtorjev zasebne zbirke Igorja in Mojce Lah. 

Razteza se na površini 5.550 m², načrte v 2D in v 

obliki makete pa je zasnoval arhitekturni biro iz 
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Anglije (David Chipperfield Architects). BIM model so projektanti uporabljali zlasti za koordinacijo 

med strokami, izbrali so BIM modele, jih združili in naložili v oblak, da so lahko vsi do njih dostopali. V 

njih so lahko s komentarji opozorili tudi na kolizije in napake, da bi jih še pravočasno odpravili. 

Objekt bo dokončan predvidoma konec naslednjega leta.   

Oblaki točk in njihova vsestranska uporaba 
 

 

Sodobna tehnologija omogoča vse hitrejši in natančnejši zajem podatkov. Matic Ledinek, mag. inž. 

grad. iz družbe INFRACOR, je prispeval predavanje o oblakih točk, ki so najboljša povezava med 

realnostjo in modelom BIM, s katerimi lahko zajamemo natančno geometrijo 3D objektov v prostoru. 

Point cloud ali OBLAK TOČK je množica ogromnega števila točk, ki imajo v prostoru natančno 

določene koordinate X, Y in Z. Lahko imajo določeno tudi barvo. Oblake točk je mogoče zajemati s 

fotogrametrijo ter z laserskim skeniranjem. 

Fotogrametrija je način, pri katerem iz zajetih 

fotografij s pomočjo programske opreme 

določimo točne položaje točk na površini, 

lasersko skeniranje pa zajema točke v prostoru s 

pomočjo laserskega skenerja, ki meri razdalje do 

posameznih točk.  

Prednosti fotogrametrije so hitro in enostavno 

zajemanje fotografij, ki je tudi cenovno 

dostopno, način pa realistično prikaže barve in teksture. Slabosti te metode so, da je treba za 

izdelavo dobrega oblaka točk posneti veliko število fotografij (z droni, fotoaparati in celo s 

pametnimi telefoni) in jih sprocesirati z računalnikom, kar je dolgotrajen postopek, hkrati pa obstaja 

tudi možnost, da oblak točk ne bo dovolj natančen. Z laserskim skeniranjem (bodisi ročno ali z droni, 
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letali, helikopterji, na katerih so nameščeni laserski skenerji) se neposredno zajame oblak točk z 

visoko natančnostjo, pri čemer osvetlitev objekta ni potrebna. Slabost te metode je, da nakup 

opreme predstavlja velik strošek, poleg tega pa nekateri skenerji ne zajemajo barv točk.  

V nadaljevanju je predstavil še nekaj možnih načinov uporabe oblakov točk, ki jih je prikazal tudi na 

praktičnih primerih v gradbeništvu. Oblake točk tako v gradbeništvu uporabljajo za izdelavo 

digitalnega modela terena, saj mora biti vsak projektirani objekt ustrezno umeščen v prostor. Z njim 

lahko zelo natančno določijo tudi vse potrebne volumne izkopov in nasipov. Prav tako je mogoče 

oblake točk tudi segmentirati in iz njih sfiltrirati množice točk na posamezne elemente. Na podlagi 

oblaka točk je mogoče izdelati BIM modele, ki se uporabljajo pri projektiranju, kar je še posebej 

dobrodošlo pri starejših objektih in objektih kulturne dediščine (npr. s kompliciranimi fasadami s 

štukaturami). Oblak točk uporabljajo tudi za natančen zajem geometrijskih podatkov za izvedbo 

statičnih analiz, za izračun volumnov (zlasti za sipke materiale ter za izračune gradbenih izkopov v 

več fazah) ter za umestitev novih objektov v prostor. Oblaki točk omogočajo tudi kontrolo odstopanj 

pri izvedbi od projektiranega stanja, dokumentiranje izvedenega in tudi obstoječega stanja objektov 

ter kontrolo deformacij konstrukcij.  

Z oblakom točk v drugih panogah lahko na primer izvajajo kontrolo koridorjev energetskih vodov ter  

inventure sipkih materialov, ga uporabljajo v avtomobilih za avtonomno vožnjo, pri virtualni 

realnosti, v računalniških igrah in vizualizacijah, v medicini in zdravstvenih storitvah, kot je protetika, 

ter v strojništvu (reverse engineering). 

Oblaki točk so vsestransko uporabni, tehnologija in oprema za njihov zajem pa postaja vse bolj 

dostopna. Tudi programska oprema omogoča vse več možnosti za obdelavo oblakov točk, več 

možnosti uporabe pa bo omogočila še umetna inteligenca.  
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