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Akcija C4.4 

Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje

Posvetovalna delavnica o 

digitalizaciji na področju 

grajenega okolja v RS



Posvetovalna delavnica 
o digitalizaciji na področju grajenega 

okolja v RS

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, 
Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

https://www.care4climate.si/sl

Moderatorka: Neva JEJČIČ, GI ZRMK 

OB RAZVOJU ALFA VERZIJE KAZALNIKOV TRAJNOSTNE GRADNJE 

https://www.care4climate.si/sl


Uvod

• Digitalizacija gradbenega sektorja

• Stroji oz. avtomatizacija, računalniško vodeni procesi in roboti so
nepogrešljivi v industriji

• Programska orodja – načrtovanje, izvedba, upravljanje

• Robot arhitekt?, avtonomna gradnja, npr. Hiša DFAB v Švici

https://dfabhouse.ch/

https://dfabhouse.ch/


Namen posvetovalne delavnice

• Seznaniti ključne deležnike (pristojna ministrstva, projektanti, ostali
strokovnjaki, investitorji, stanovska združenja, skladi, ponudniki programskih
orodji) s procesom razvoja SLO verzije meril trajnostne gradnje (TG) na
podlagi EU okvira Level(s)

• Osvetliti širši pomen, ki ga predstavlja uvedba digitalizacije gradbenega
sektorja

• Pridobiti ključne informacije o možnostih in priložnostih, ki jih ponujajo
programska orodja s strani ponudnikov in uporabnikov programskih orodji
pri načrtovanju stavb

• Ovire in pasti z vidika uporabnikov programskih orodji v fazi načrtovanja
stavb

• Preučiti in poiskati možnosti za neovirano vpeljavo meril TG v stavbni
sektor s pomočjo programskih orodji - BIM





Program
11.00 – 11.05 Pozdravni nagovor koordinatorja projekta LIFE IP

CARE4CLIMATE
Leni Pernar, MOP

11.05 – 11.25 Predstavitev načrta razvoja kazalnikov TG v Sloveniji in
njihova umestitev v okvir LEVEL(s)

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,

mag. Miha Tomšič, GI ZRMK;

Dr. Sabina Jordan, Friderik Knez, ZAG

11.25 – 11.55 Digitalizacija v gradbenem sektorju na ravni EU in Slovenije Ksenija MARC, EU BIM / siBIM

11.55 – 12.40 Predstavitve digitalnih programskih orodji Allplan, Archicad
in Revit

Katja Štagar, CGS plus;

Mitja Cizej, Lucija Franko in Marko
Žgavc, iPROSTOR

Matjaž Likeb, Pilon AEC

12.40 – 12.55 Odmor

12.55 – 13.25 Uporabniške izkušnje z digitalnimi programskimi orodji v
procesu načrtovanja stavb

Jure Česnik, Elea iC;

Mateja Žigante in Blaž Šalomon, 
Savaprojekt 

13.25 – 14.00 Razprava o povezljivosti BIM orodji s kazalniki trajnostne
gradnje

Moderatorji:

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,
mag. Miha Tomšič, GI ZRMK;

Dr. Sabina Jordan, ZAG



Pozdravni nagovor koordinatorja 
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, 
Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

https://www.care4climate.si/sl

Leni Pernar, MOP

https://www.care4climate.si/sl


Kazalniki trajnostne gradnje
v Sloveniji –

izhodišča za razvoj „alfa verzije kazalnikov TG“

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, 
Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

https://www.care4climate.si/sl

Izr. prof. dr. Marjana ŠIJANEC ZAVRL in 

mag. Miha TOMŠIČ, GI ZRMK 

Dr. Sabina JORDAN in Friderik KNEZ, ZAG

https://www.care4climate.si/sl


Namen posvetovalne delavnice z deležniki BIM

Medsebojna seznanitev obeh skupin deležnikov 
(„kazalniki TG“ & „BIM projektiranje“): 

• o procesu razvoja slovenske verzije meril trajnostne gradnje (TG) na 
podlagi EU okvira Level(s), 

• o uvajanju digitalizacije v naše grajeno okolje, 

• o programskih orodjih za »BIM projektiranje« in njihovih razvojnih 
potencialih v stavbnem sektorju, 

• o možnostih in priložnostih, ki jih predstavlja uvedba digitalizacije in BIM 
v našem okolju za neovirano vpeljavo meril TG v stavbnem sektorju.



Krožno gospodarstvo in učinkovito ravnanje z viri
Podnebno nevtralno gospodarstvo/grajeno okolje

http://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/konferenca-o-
kro%C5%BEnem-gospodarstvu-in-ravnanju-z-odpadki#shadowbox/0/

Cilji EU za leto 2020 za stavbe in gradbeni sektor: 

-prenova in gradnja stavb bo izrazito gospodarna z viri, 

-splošno se bo uporabljal pristop življenjskega cikla, 

-vse nove stavbe bodo skoraj nič-energijske stavbe (sNES) in iz visoko učinkovitih materialov, 

-ob podpori ustreznih politik bo vzpostavljana vsaj 2% letna stroškovno  učinkovita prenova 
obstoječih stavb >> podnebno nevtralni stavbni fond do 2050, 

-pri gradnji in rušenju se bo recikliralo 70%  nenevarnih odpadkov.

EK bo v sodelovanju z deležniki izdelala okvir za ocenjevanje okoljske učinkovitosti stavb
v celotnem življenjskem ciklu (COM (2014) 445 ).

EUROPA 2020
COM(2011) 571 - Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri.
COM(2012) 433 - Strategija za trajnostno konkurenčnost gradbenega 
sektorja in gradbenih podjetij
COM (2014) 445 - O priložnostih za učinkovito rabo virov v stavbnem 
sektorju 
COM(2015) 614 - Zaprtje zanke – akcijski načrt EU za krožno gospodarstvo
COM(2019) 190 – Poročilo o izvajanju akcijskega načrta EU za krožno 
gospodarstvo
COM(2019) 773 Čist planet za vse - Evropska strateška dolgoročna vizija za 
uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo 
(2050)

http://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/konferenca-o-kro%C5%BEnem-gospodarstvu-in-ravnanju-z-odpadki#shadowbox/0/


Trije stebri presoje trajnostne graditve:

okoljski, ekonomski in družbeni vidik

Kako do 
primernih 

meril?

Za trajnostne stavbe velja, 
da v času načrtovanja, 
gradnje,  obratovanja in 
odstranitve sledijo načelu 
skrbnega ravnanja z 
okoljem in ohranjanja 
naravnih virov ter da je 
njihova gradnja in uporaba 
ekonomična. 
Trajnostne stavbe morajo 
biti tudi prijazne do 
uporabnika in njegovega 
zdravja, so funkcionalne in 
prispevajo k ohranjanju 
družbenih in kulturnih 
vrednot.

Kaj je trajnostna stavba?



Stanje na področju 
prepoznavanja/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)

• V Sloveniji je bila za vse javne naročnike storitev in izdelkov obvezna uporaba 
Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uredba ZeJN 2011), ki je v prilogi 7 za 
področje gradnje  stavb za javne naročnike določala obvezno uporabo posameznih 
okoljskih kriterijev.

• aktualna Uredba o ZeJN (velja od 1.1.2018 dalje) 
(Ur.l.RS 51/2017, z dne  19.9.2017) 
Ni več priloge 7 za stavbe, so pa nanizane okoljske zahteve in kot novost 
alternativa – načrtovanje po trajnostnih merilih: 

„… naročilo za projektiranje stavbe … če se uporabi katerega od priznanih sistemov 
gradnje in certificiranje trajnostne gradnje, kot so npr. DGNB, BREEAM, LEED.“

SLO(siste
m)Trajnostn

a
Gradnja



Razvoj slovenskih meril za TG (2016-2017)

• Ministrstvo za okolje in prostor skupaj z drugimi ministrstvi po sklepu Vlade RS
št. 00812-47/2012/13 oblikuje okoljske oziroma trajnostne zahteve za 
projektiranje 
in gradnjo stavb, na podlagi katerih bo mogoče upoštevati vpliv stavbe v njeni 
celotni življenjski dobi.

• „Pregled sistemov trajnostne gradnje s predlogom prenosa“  
(MOP – GI ZRMK & ZAG, sept. 2016 – jul. 2017) – namen priprava 
strokovnih podlag za kriterije trajnostne gradnje za javne stavbe v slovenskem 
okolju. 

Vsebina pregleda:

• Pregled „primernih“ kazalnikov
iz različnih EU metod

• Ali in kako SLO zakonodaja
naslavlja vsebine teh kazalnikov

• Izvedljivost teh kazalnikov na SLO trgu -
znanje, usposobljenost deležnikov,
programska orodja, podatkovne baze,
so kriteriji za vrednotenje teh kazalnikov
v SLO okolju znani

• Kako naprej



Evropa vzame pod svoje okrilje (2015-2017-….)
prepoznavanje/vrednotenja trajnostne gradnje (TG)

• Razvoj EU okvira jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb

• Evropska komisija (EK) naročila pri JRC študijo »Development of a framework
of core indicators for the assessment of environmental performance of
buildings«

– Cilj: razvoj okvira osrednjih oz. jedrnih kazalnikov za oceno okoljskih performanc stavb
(zaključek pričakovan poleti 2017)

– Namen: zagotoviti skupen EU pristop pri ocenjevanju okoljskih vplivov stavb

• S študijo želi EK podpreti izvajanje začrtane politike na področju 
»Evrope, gospodarne z viri« in politike na področju »krožnega gospodarstva«. 

• EK tako razvija kazalnike za oceno okoljskih performanc stavbe v celotnem 
življenjskem krogu in bo njihovo uporabo spodbujala skozi večje 
demonstracijske projekte in skozi evropska merila za zeleno javno naročanje 
na področju stavb (EU merila za ZeJN).

• http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm; 

• http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/

…This work started in 2015, with the 

intention to create a flexible system of 

indicators, so that they could be 

incorporated into new and existing 

assessment schemes, or be used on their 

own by a diverse range of stakeholders, 

including public authorities, design teams 

and property investors.

http://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/


EU (JRC) okvir jedrnih kazalnikov Level(s) (2015-2017)
za oceno okoljskih performanc stavb (1.ver. 14 kazalnikov)

Makro-cilj 1: Nastajanje emisij toplogrednih plinov iz življenjskega cikla stavbe
1.1 Skupna raba primarne energije v uporabi stavbe

1.2 Potencial globalnega segrevanja ozračja
Makro-cilj 2: Učinkovita raba virov in surovin

2.1 Celovita LCA analiza

2.2 Načrtovanje življenjske dobe stavbe

2.3 Razgradnja in reciklabilnost

2.4 Odpadki gradnje in razgradnje
Makro-cilj 3: Učinkovita raba vodnih virov

3.1 Raba vode v fazi rabe stavbe
Makro-cilj 4: Zdravo in udobno notranje okolje

4.1 Kakovost notranjega zraka
Makro-cilj 5: Prilagodljivost na klimatske spremembe

5.1 Toplotno ugodje

5.2a Dodatno hlajenje

5.2b Mikroklimatsko hlajenje
Makro-cilj 6: Optimizirani stroški v življenjskem ciklu stavbe in vrednost stavbe

6.1a LCC – dolgoročni stroški energije in vode

6.1.b LCC – dolgoročni stroški gradnje, vzdrževanja, popravil in zamenjav

6.2. Ustvarjanje vrednosti in upravljanje s tveganji

Dober kazalnik : široko sprejemljiv, uporaben za 
različne tipe stavb, dostopen, razumljiv, primerljiv z 
minimalnimi projektnimi zahtevami, ga je lahko 
verificirati, blizu politiki in potrebam javnega sektorja,

Kazalnik lahko pokriva: celoten življenjski cikel stavbe 
ali posamezne faze (CEN/TC 350)

Življenjski cikel in okolje

Zdravje in ugodje uporabnikov

Dolgoročna odpornost, 
stroški in vrednost



EU kazalniki Level(s)  - že v pilotni uporabi 
(2017-2019)
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Indikatorji in orodja

Indikator 1.1 Raba energije v fazi uporabe:
- 1.1.1 Primarna energija
- 1.1.2 Dovedna energija
Indikator 1.2
Potencial za globalno segrevanje (GWP) v življenjski dobi
Orodje 2.1
Orodje za analizo življenjskega cikla: Pregled uporabe materialov (BoM)
Orodje 2.2 - Scenarij 1
Načrtovanje uporabne življenjske dobe stavbe in elementov
Orodje 2.2 - Scenarij 2
Načrtovanje za prilagodljivost in prenovo
Orodje 2.2 - Scenarij 3
Načrtovanje za razgradnjo, ponovno uporabo in recikliranje
Indikator 2.3
Odpadki gradnje in razgradnje
Indikator 3.1
Celotna raba vode
Indikator 4.1 Kakovost notranjega zraka
- 4.1.1: Dobra kakovost notranjega zraka
- 4.1.2: Ciljni onesnaževalci zraka
Indikator 4.2
Čas zunaj območja toplotnega ugodja
Orodje 5.1 Scenariji za načrtovane prihodnje klimatske pogoje: Zaščita 
uporabnikovega zdravja in toplotnega ugodja (2030, 2050)
Indikator 6.1
Vseživljenjski stroški stavbe

Indikator 6.2
Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja

LCA
Orodje za krovno oceno: LCA od zibelke do zibelke

*kazalniki obvezni pri testni uporabi Levels

Vir: JRC »Level(s) – A common EU framework od core sustainability
indicators for office and residential buildings - Part3« (Dodd et al, 2017) 

Skupni evropski okvir ključnih kazalnikov je pregledno 
predstavljen v publikaciji JRC »Level(s) in predstavlja 

 6 makro ciljev 
(opredeljenih na področjih: energija, raba materialov in 
odpad, voda, kakovost notranjega zraka), ki prispevajo k 
zastavljenim evropskim in nacionalnim političnim 
usmeritvam na področju trajnostne gradnje.

 9 jedrnih kazalnikov 
in skupno metriko za merjenje lastnosti stavb, ki 
prispevajo k posameznemu makro cilju. 
(Sistem je zasnovan tako, da spodbuja k uporabi analiz LCA 
(Life Cycle Assessment) in LCC (Life Cycle Costing)).

 Na življenjskem ciklu temelječa orodja: 
niz 4 scenarijskih orodij in eno orodje za zbir podatkov, 
skupaj s poenostavljeno LCA  analizo, ki podpira celovito 
analizo lastnosti stavbe ob upoštevanju celotnega 
življenjskega cikla.

• Oceno vrednosti in tveganj, 
s čimer se lahko ovrednoti morebiten pozitiven učinek na 
ovrednotenje nepremičnine in izkaže zanesljivost ocene 
performanc v okviru vrednotenja s pomočjo Level(s) okvira.



Vrednotenje kazalnikov poteka na Ravni 1, 2, 3 
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Makro-cilj 1: Emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb
1.1 Raba energije v fazi uporabe

1.1.1 Potrebna primarna energija

1.1.2 Dovedena energija (dodaten kazalnik)

kWh/m2/leto

  

1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem
ciklu

kg CO2 ekv,/m2/leto
  

Makro – cilj 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov
2.1 Orodje za življenjski cikel: Oblikovanje popisa
materialov

Seznam materialov za stavbo in štirih glavnih
uporabljenih materialov


2.2 Orodje za življenjski cikel: scenarij za življenjsko
dobo stavbe, prilagodljivost in razgradnjo

Glede na izbrano raven 1-2-3 presoje:

1. Pregled priporočenih in uporabljenih 
načrtovalskih načel

2. Delno-kvalitativna ocena (ovrednotena)
3. Na LCA temelječa ocena performanc scenarijev 

(optimizacija)

  

2.3 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju Kg odpadkov in materialov na m2 uporabne površine   
2.4 Krovno orodje za oceno: Ocena življenjskega
cikla od zibelke do groba

Sedem (LCA) kazalnikov kategorij vplivov na okolje

 - -

Kazalnik Enota

za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna
ocena
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena
lastnosti

Raven 3
–
optimiza
cijska
ocena
lastnosti

(1) Izračunam   (2) primerjam v portfelju  (3) optimiziram

M1: Emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb



Vrednotenje kazalnikov poteka na Ravni 1, 2, 3 
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Kazalnik Enota

za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna
ocena
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena
lastnosti

Raven 3
–
optimiz
acijska
ocena
lastnost
i

Makro – cilj 3: Učinkovita raba vodnih virov
3.1 Celotna poraba vode m3 vode na uporabnika stavbe na leto   
Makro – cilj 4: Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori
4.1 Kakovost notranjega zraka

4.1.1 raven kakovosti notranjega zraka

4.1.2 Seznam onesnaževalcev

Parametri prezračevanja, CO2 in vlažnost

Ciljni seznam onesnaževalcev (emisije iz gradbenih
proizvodov in vstopnega zunanjega zraka)

  

4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja % časa zunaj območja definiranih minimalnih in
maksimalni temperatur v času ogrevalne in hladilne
sezone

  

Makro – cilj 5: Prilagodljivost in odpornost na klimatske spremembe
5.1 Orodje za življenjski cikel: scenariji za
predvidene bodoče klimatske pogoje

Scenarij 1: zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno
ugodje

Simulacija toplotnega ugodja v letu 2030 in 2050

  

Makro – cilj 6: Optimizacija vseživljenjskih stroškov in vrednost
6.1 Vseživljenjski stroški (LCC) EUR/m2/leto na enoto uporabne površine   
6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja Ocena zanesljivosti podatkov in računskih metod za

poročane lastnosti indikatorjev in presojo življenjskega
cikla - - -

(1) Izračunam   (2) primerjam v portfelju  (3) optimiziram



K1.1 Raba energije v fazi uporabe

• Po zgledu JRC Level(s):
– K1.1.1 Potrebna primarna energija (PE) v fazi rabe stavbe (B6)

– K1.1.2 Dovedena energija v fazi rabe stavbe (B6)

– (EN 15603 oz. EN 52000-1 >> PEF >> PE_ren in PE_non-ren )
(EN 13790 oz. EN 52016)

– Računsko ali merjeno…

Faze življenjskega 
cikla stavbe po 
CEN/TC 350



…nadalj. – nacionalni podatki

• PE temelji na dovedeni in oddani energije s stavb (aktualna z uvedbo sNES)

• Merjena  ali računska energija (stacionano, nestancionarno)

• Energijski tokovi se izrazijo v primarni energiji (PE) in 
so uravnoteženi 
glede na učinkovitost pridobivanja/pretvorbe/distribucije energenta 
(s faktorji za pretvorbo končne v primarno energijo fPnren, fPren,  fPtot) 
na lokaciji, v bližini, v omrežju
ter glede na zastopanost obnovljive energije

• Zasledujemo  >> delež OVE / PE =  (RERp)

21
Vir: ISO 52000-2



…nadalj. – o postopkih energijskega modeliranja

22

Vir: BIM-BEM support tools for early stages of zero-energy building design
Giulia Spiridigliozzi et al 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 609 072075

a) Energijsko modeliranje 
neposredno v BIM 
modelu (v ozadju npr. 
EnergyPlus - DOE) 

b) Energijsko modeliranje v 
neodvisnem programu
BIM  > IFC > BEM 
(Building Energy
Modelling)



… „BIM to BEM“ (primer iz Avstrije)
B_information_model to B_energy_model
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Vir:

BIM-BASED WORKFLOWS FOR BUILDING ENERGY MODELLING –

A VARIANT STUDY

Julia Reisinger (1), Leonard Donkor (1), Stephan Loncsek (1) and Iva Kovacic (1)

(1) Department for Industrial Building and Interdisciplinary Planning, Faculty of Civil
Engineering, Vienna University of Technology, Vienna, Austria



K1.2 Potencial za globalno segrevanje (GWP) v 
življenjskem ciklu

• Spodbuja se obravnava celotnega življenjskega cikla (EN 15978 ) 
za določitev GWP (kg CO2ekv./m2/leto) 

• V praksi – se lahko uporabi  nepopolna določitev GWP (kg CO2ekv./m2/leto) 

• (sčasoma bodo podatki in orodja ter znanje strokovnjakov boljši)
• Opcija 1 za GWP: A1-3, B4, B5, B6

• Opcija 2 za GWP: A1-3, B6, C3-4, D-koristi in obremenitve preko sistemskih meja

Faze življenjskega 
cikla stavbe po 
CEN/TC 350
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…nadalj. GWP

• GWP100 je potencial za globalno segrevanje zaradi izpustov 
TGP izražen v CO2eq v obdobju 100 let (kg CO2 eq)

• Podlaga SIST EN 15804 (Tip III, EPD)

25

The 

assesses the 
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all materials based 

on the 
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and the need for 

non

primary energy

OI3=GWP&AP&Non-ren_PE



Podatkovne zbirke EPD – okoljskih produktnih deklaracij
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http://www.zag.si/si/epd

Druge, tuje baze EPD, 
Npr. IBU

BNB  Qekobau.dat

http://www.zag.si/si/epd


M2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel
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Makro-cilj 1: Emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb
1.1 Raba energije v fazi uporabe

1.1.1 Potrebna primarna energija

1.1.2 Dovedena energija (dodaten kazalnik)

kWh/m2/leto

  

1.2 Potencial za globalno segrevanje v življenjskem
ciklu

kg CO2 ekv,/m2/leto
  

Makro – cilj 2: Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov
2.1 Orodje za življenjski cikel: Oblikovanje popisa
materialov

Seznam materialov za stavbo in štirih glavnih
uporabljenih materialov


2.2 Orodje za življenjski cikel:

scenarij za življenjsko dobo stavbe,

prilagodljivost in

razgradnjo

Glede na izbrano raven 1-2-3 presoje:

1. Pregled priporočenih in uporabljenih 
načrtovalskih načel

2. Delno-kvalitativna ocena (ovrednotena)
3. Na LCA temelječa ocena performanc scenarijev 

(optimizacija)

  

2.3 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju Kg odpadkov in materialov na m2 uporabne površine   
2.4 Krovno orodje za oceno: Ocena življenjskega
cikla od zibelke do groba

Sedem (LCA) kazalnikov kategorij vplivov na okolje

 - -

Kazalnik Enota

za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna
ocena
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena
lastnosti

Raven 3
–
optimiza
cijska
ocena
lastnosti

(1) Izračunam   (2) primerjam v portfelju  (3) optimiziram



K2.1 Orodje življenjskega cikla:
Popis materialov

• Cilj – popis materialov razvrščenih po 4 statističnih skupinah: po vrsti 
(kovine, materiali mineralnega izvora, materiali iz fosilnih goriv, organski 
materiali) in izračunamo maso posameznega materiala.

• Najprej je treba zbrati popis količin komponent/elementov stavbe 
(Bill of Quantities - BoQ), zajame naj 99% mase stavbe

• Upoštevati je potrebno vse konstrukcijske sklope 
(zunanje stene, strehe, medetažne konstrukcije,…). 

• Nato določimo na tej podlagi popis vseh materialov porabljenih za gradnjo stavbe 
(Bill of Materials - BoM) –
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Slika: https://www.reuters.com/brandfeatures/venture-capital/article?id=34655

https://www.reuters.com/brandfeatures/venture-capital/article?id=34655


K2.2 Orodje življenjskega cikla – 3 scenariji
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– Kontekst scenarijev – predvideni so trije scenariji

• Scenarij ni najbolj posrečen izraz, laho bi rekli tudi vidik v kontekstu
celotnega življenjskega cikla

• Scenarij 1: načrtovanje (čim daljše) življenjske dobe

• Scenarij 2: načrtovanje z mislijo na prilagodljivost in obnovo stavbe

• Scenarij 3: načrtovanje z mislijo na ponovno rabo posameznih delov, 
lahkost razgradnje in možnost recikliranja

– Za vse scenarije

• (L1) popišemo seznam pomembnih postavk

• (L2) posamezne vidike stavbe ocenimo po pomembnosti (dodamo uteži) 

• (L3) primerjamo izračunane odtise stavbe (LCA po EN 15978)



K2.3 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju 
(Odpadki - CDW)

32

Cilj: slediti procesom ravnanja z odpadki rušenja

• (L1) – popis procesov
– Relativno enostavno

– “špekuliramo”, kaj lahko naredimo npr. z zrušenim opečnim zidom

– Pri rušenju šteje CDW, pri gradnji odpadki gradnje

• CDW: 
– za obstoječo stavbo pregled in identifikacija delov za ponovno rabo, 

recikliranje oziroma zasip

– Za novogradnjo – predvideti postopek po koncu življenjske dobe

– Temelji na BoQ in BoM ter scenariju (s2)



K2.3 Odpadki in materiali pri gradnji in rušenju 
(Odpadki - CDW)
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• Poročanje: tabela, ki jo izpolnimo na osnovi pregleda ali
BoQ/BoM 



M3: Učinkovita raba vodnih virov 

Kazalnik Enota

za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna 
ocena 
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena 
lastnosti

Raven 3 
–
optimiz
acijska 
ocena 
lastnost
i

Makro – cilj 3: Učinkovita raba vodnih virov
3.1 Celotna poraba vode m3 vode na uporabnika stavbe na leto   
Makro – cilj 4: Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori
4.1 Kakovost notranjega zraka

4.1.1 raven kakovosti notranjega zraka

4.1.2 Seznam onesnaževalcev

Parametri prezračevanja, CO2 in vlažnost

Ciljni seznam onesnaževalcev (emisije iz gradbenih
proizvodov in vstopnega zunanjega zraka)

  

4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja % časa zunaj območja definiranih minimalnih in
maksimalni temperatur v času ogrevalne in hladilne
sezone

  

Makro – cilj 5: Prilagodljivost in odpornost na klimatske spremembe
5.1 Orodje za življenjski cikel: scenariji za
predvidene bodoče klimatske pogoje

Scenarij 1: zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno
ugodje

Simulacija toplotnega ugodja v letu 2030 in 2050

  

Makro – cilj 6: Optimizacija vseživljenjskih stroškov in vrednost
6.1 Vseživljenjski stroški (LCC) EUR/m2/leto na enoto uporabne površine   
6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja Ocena zanesljivosti podatkov in računskih metod za

poročane lastnosti indikatorjev in presojo življenjskega
cikla - - -

(1) Izračunam   (2) primerjam v portfelju  (3) optimiziram



K3.1 Celotna poraba vode

Cilj: učinkovita ravnanje z vodo

• Faza rabe stavbe

• (L1) – kalkulacija rabe vode (faktor rabe)
– Raba vode – uporabniki:

• Sanitarne naprave, pripomočki (na uporabnika; dnevno)

• Število dni uporabe stavbe (letno)

– Raba vode – čiščenje in zalivanje:

• Neodvisno od uporabnikov

• Na število uporabnikov; full-time ekvivalentov



M4: Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori

Kazalnik Enota

za merjenje lastnosti

Raven 1 –
skupna 
ocena 
lastnosti

Raven 2 –
primerjaln
a ocena 
lastnosti

Raven 3 
–
optimiz
acijska 
ocena 
lastnost
i

Makro – cilj 3: Učinkovita raba vodnih virov
3.1 Celotna poraba vode m3 vode na uporabnika stavbe na leto   
Makro – cilj 4: Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori
4.1 Kakovost notranjega zraka

4.1.1 raven kakovosti notranjega zraka

4.1.2 Seznam onesnaževalcev

Parametri prezračevanja, CO2 in vlažnost

Ciljni seznam onesnaževalcev (emisije iz gradbenih
proizvodov in vstopnega zunanjega zraka)

  

4.2 Čas zunaj območja toplotnega ugodja % časa zunaj območja definiranih minimalnih in
maksimalni temperatur v času ogrevalne in hladilne
sezone

  

Makro – cilj 5: Prilagodljivost in odpornost na klimatske spremembe
5.1 Orodje za življenjski cikel: scenariji za
predvidene bodoče klimatske pogoje

Scenarij 1: zaščita uporabnikovega zdravja in toplotno
ugodje

Simulacija toplotnega ugodja v letu 2030 in 2050

  

Makro – cilj 6: Optimizacija vseživljenjskih stroškov in vrednost
6.1 Vseživljenjski stroški (LCC) EUR/m2/leto na enoto uporabne površine   
6.2 Oblikovanje vrednosti in dejavniki tveganja Ocena zanesljivosti podatkov in računskih metod za

poročane lastnosti indikatorjev in presojo življenjskega
cikla - - -

(1) Izračunam   (2) primerjam v portfelju  (3) optimiziram



K4.1: Kakovost notranjega zraka

Cilj: zdravo bivanje v fazi rabe stavbe (emisije; VOC, plesni,...)

• (L1) – performančna ocena, nastopa v različnih fazah
– Načrtovanje, ki temelji na simulacijah in ustrezni izbiri proizvodov

• Simulacije prezračevanja (stopnja ventilacije, nivo CO2, rH) skladno 
s SIST EN 16798-7

• Izbira testiranih proizvodov (VOC, formaldehid)

• Simulacije toplotnih mostov  (nevarnost plesni)

– In-situ testiranje po zaključku gradnje (potrditev načrtovanega)

• Testiranje ventilacijskega sistema po standardu SIST EN 12599

– In-situ testiranje in pregled v času uporabe stavbe = opcijsko

• Dejanski ukrepi za uravnavanje kakovosti zraka (CO2, rH, ...)

• Pregled zaradi plesni

SIST EN 16798
Energijske 
Prezračevanje stavb 
Metode za izračun in določanje 
količine zraka v stavbah, 
vključno z infiltracijo 
M5



K5.1:  Orodje življenjskega cikla: Scenariji za predvidene 
bodoče klimatske pogoje (2030, 2050)

• Scenarij 1: Zaščita uporabnikovega zdravja in toplotnega ugodja

– Analiziramo, kako stavba naslavlja posamezne vidike prilagajanja in 
odpornosti na klimatske spremembe.

• Nivo 1: Simulacija  toplotnega odziva stavbe in določitev kazalnikov toplotnega ugodja (cilj: Cat. 
II, EN 15251; občutena temperatura >> PPD, PMV pri klimatskih podatkih za 2030, 2050

• Nivo 2: primerjava z drugimi stavbami glede doseženega toplotnega ugodja 2030, 2050

• Nivo 3: optimizacija – ugotavljanje ukrepov za izboljšanje toplotnega ugodja (2030, 2050), 
simulacija več alternativnih rešitev in ovrednotenje učinka. Ob tem še analiza GWP v življenjskem 
ciklu ali LCA, da bi lahko poiskali po več merilih najprimernejšo stavbo.

• Izboljšave stavbe npr:

Toplotno aktivirano betonsko jedro, 

ovoj odporen na sončno sevanje, 

vstop zraka v prezračevalni sistem ni izpostavljen soncu



K6.1: Celovita LCC analiza

Cilj: Določitev vseživljenjskih stroškov in vrednosti stavbe

• Po JRC Level(s):
– Neto Sedanja Vrednost vseživljenjskih stroškov stavbe (A4-5, B1-7)

NPV (EUR/ m2/leto)

- Poenostavljena LCC analiza v le določenih fazah cikla:

- Opcija 1: Faza proizvodnje (A1-3), faza uporabe (B6-7)

- Opcija 2: Faza proizvodnje (A1-3), faza uporabe (B2-4, B6)

Faze življenjskega 
cikla stavbe po 
CEN/TC 350



PRIMER K6.1: Celovita LCC analiza

• Cilji kazalnika:
– Obvladovanje vseživljenjskih stroškov stavbe v njeni ekonomski življenjski 

dobi (50 let, po izboru naročnika, disk.st. = 4% izhodiščna za primerjavo)

– Uravnotežiti višje stroške naložbe povezane z učinkovitejšo in okolju 
prijaznejšo stavbo s pričakovanimi nižjimi obratovalnimi stroški (vključno s 
stroški za vodo in energijo) v fazi uporabe stavbe

 

• Metoda LCC – po CEN/TC 350
ocenjevanje ekonomskih performanc stavbe:

• SIST EN 15643-4:2012 Trajnostnost gradbenih 
objektov - Ocenjevanje stavb - 4. del: Okvir za 
ocenjevanje ekonomskega učinka,

• SIST EN 16627:2015 Trajnostnost gradbenih 
objektov - Ocenjevanje ekonomskih lastnosti 
stavb - Računska metoda.

• Prvi standard podaja strukturo stroškov, ki nastopijo v življenjski dobi 
stavbe. Drugi standard opisuje princip izračuna neto sedanje vrednosti v 
okviru LCC.

http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=71966107-f8fd-4971-8e8e-a91fe288c5ec
http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=6bb3a3d6-2acd-4bc3-96a6-0198f981c00e


…nadalj. LCC

• Ko pa primerjamo variante in pripadajoče vseživljenjske stroške med seboj (L2) 

• ali ko je cilj uporabe kazalnika K6.1 LCC optimizacija zasnove stavbe (L3), 
lahko uporabimo za referenčne vrednosti bodoče projekcije po  
Delegirani zakonodaji (EU) No 244/2012). 
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Akcijski načrt razvoja SLO kazalnikov TG v okviru Level(s)
LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) 
(2019 - 2020 - 2026)

Posvetovanja z deležniki - ob izbranem konceptu TG (ver. 0)

Razvoj prve, alfa verzije kazalnikov TG

Testiranje alfa verzije kazalnikov TG

Posvetovanja z deležniki

Razvoj naslednje, beta verzije kazalnikov in sistema TG

Posvetovanja z deležniki

Fine tuning kazalnikov in sistema TG - Uravnoteževanje

Testiranje beta verzije kazalnikov in sistema TG na pilotnih
projektih 

Analiza odzivov iz pilotne uporabe beta verzije kazalnikov in 
sistema TG

Razvoj končne verzije kazalnikov in potrditev sistema TG 

Usposabljanja za uporabnike po posameznih ciljnih skupinah

Vzpostavitev 
podpornega okolja 
in e-platforme

LIFE IP CARE4CLIMATE 
(LIFE17 IPC/SI/000007) 

Vabljeni k sodelovanju pri razvoju in pilotni uporabi SLO Level(s) meril trajnostne gradnje!

Level(s) je zgolj okvir, ki podaja možnosti za vrednotenje TG
Za nacionalno uporabo potrebuje prilagoditev



Vabljeni k sodelovanju pri razvoju in pilotni uporabi 
SLO meril trajnostne gradnje!

• Posvetovalne delavnice z deležniki (industrija, projektanti, inženirji, javni sektor, 
naročniki, BIM…) 2-4 še to jesen

• Vzpostavitev podpornega okolja in e-platforme
(znanje, orodja, podatki, baze, povezave, izkušnje, povratne informacije s 
testiranja, pogovori s strokovnjaki in uporabniki metode, vključitev zunanjih 
strokovnjakov )

• Usmerjevalni odbor
(člani: MOP, MJU, SSRS, IZS, ZAPS, DGNB auditor, arhitekti, gradbena industrija)

• Testiranje alfa verzije kazalnikov TG in beta verzije sistema vrednotenja TG
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Prijave preko spleta
http://tiny.cc/r05zez

http://tiny.cc/r05zez


Hvala za pozornost!

Kontakt:

E-pošta: marjana.sijanec@gi-zrmk.si, sabina.jordan@zag.si

Člani strokovne skupine C4.4  

GI ZRMK, dr. Marjana Šijanec Zavrl, mag. Miha Tomšič, Luka Zupančič, Marko Jaćimovič, 

Neva Jejčič

ZAG, dr. Sabina Jordan, Friderik Knez

MOP, Tanja Mencin, Leni Pernar

Partnerji pri projektu LIFE IP CARE4CLIMATE Akcija C4.4 Razvoj kazalnikov TG
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https://www.care4climate.si/sl

mailto:marjana.sijanec@gi-zrmk.si
mailto:sabina.jordan@zag.si
https://www.care4climate.si/sl


Digitalizacija v gradbenem sektorju 
na ravni EU in Slovenije

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, 
Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

https://www.care4climate.si/sl

Ksenija MARC, EU BIM Task Group / siBIM

DRI, Upravljanje investicij  

https://www.care4climate.si/sl


Digitalizacija v gradbenem sektorju na ravni EU in 
Slovenije

1. Delovanje delovne skupine EU BIM Task Group

Predstavnica Slovenije, imenovana s strani Ministrstva za infrastrukturo 

2. Predstavitev Akcijskega načrta uvedbe digitalizacije na 
področju grajenega okolja v Republiki Sloveniji

Predsednica siBIM in sodelujoča pri pripravi načrta



Slovenija je od leta 2016 članica EU BIM Task Group.



Kaj je EU BIM Task Group? 

Delovna skupina pod okriljem Evropske komisije je ustanovljena z

namenom:

združiti nacionalna prizadevanja v skupen in usklajen evropski

pristop za razvoj vrhunskega digitalnega gradbenega sektorja.

http://www.eubim.eu/

EU BIM Task Group

Zakaj je Evropska komisija tako zavzeta za

razvoj digitalnega gradbenega sektorja in uveljavitev BIM?

http://www.eubim.eu/
http://www.eubim.eu/
http://www.eubim.eu/


Produktivnost v gradbeništvu pada, medtem ko v 

drugih gospodarskih panogah narašča:







Stopnja digitalizacije je v gradbenem sektorju 

najnižja z izjemo naftne industrije:



Gradbeništvo v Evropi –

ključni podatki in gonila sprememb:



Ocena koristi uporabe BIM



Vizija EU BIM Task Group

Evropski javni naročniki, oblikovalci politik in lastniki javnih

nepremičnin priznavajo pozitivni učinek, ki ga digitalizacija

prinaša tako za javne investicije kot za celoten gradbeni

sektor.

Vizija delovne skupine je spodbujati skupno uporabo BIM, kot

"digitalno gradnjo", pri javnih investicijah s skupnim ciljem

izboljšanja vrednosti za javni denar, kakovost javnega

premoženja in za trajnostno konkurenčnost industrije



EU BIM Task Group je izdala 

Priročnik za uvedbo BIM v 
evropski javni sektor 

(preveden v več jezikov, tudi v 
slovenščino)

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

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


Nacionalni programi



Kje je Slovenija?

Tudi Slovenija pripravlja 
nacionalni program uvedbe 
BIM.

Ministrstvo za gospodarski 
razvoj in tehnologijo (MGRT) je 
združenju siBIM zaupalo 
pripravo Akcijskega načrta 
uvedbe digitalizacije na 
področju grajenega okolja v 
Republiki Sloveniji (Akcijski 
načrt).

delovna verzija:

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

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


Kronologija priprave Akcijskega načrta

• september 2017: naročilo za izdelavo AN s strani MGRT

• 30. marec 2018: dokument predan naročniku

• pomlad 2018: prva obravnava po ministrstvih in združenjih

• junij 2018: parlamentarne volitve

• jesen 2018: druga obravnava po ministrstvih in združenjih

• februar 2019: obravnava AN na seji vlade je umaknjena z dnevnega
reda

• poletje in jesen 2019: tretja obravnava po ministrstvih in zbornicah 

(IZS in ZAPS)

• Sprejetje na Vladi ???



Namen izdelave akcijskega načrta

• Uveljavitev uporabe digitalizacije grajenega okolja v 

Sloveniji s postopnim uvajanjem BIM-a na ravni države

• Ključni cilj je v vseh segmentih izvedbe grajenega okolja

zagotoviti večjo:

• transparentnost in sledljivost

• učinkovitost

• konkurenčnost

• tehnološko razvitost



Glavne prednosti uporabe BIM

• Izboljšan nadzor nad gradbenimi postopki

• Interdisciplinarno sodelovanje (CDE)

• Nadzor kakovosti

• Virtualna gradnja
• Optimizacija terminskega načrtovanja
• Upravljanje stroškov
• Zniževanje tveganj

• Podpora pri upravljanju - vzdrževanju



Ciljne koristi uporabe BIM-a v javnem sektorju



Prednostna področja akcijskega načrta

• IZOBRAŽEVANJE: analiza potreb izobraževanja

• STANDARDIZACIJA: analiza obstoječih standardov in potrebe po
implementaciji obstoječih ter bodočih standardov (ISO, CEN, SIST,…)

• STROKOVNE ORGANIZACIJE: analiza obstoječih strokovnih
organizacij ter njihova vloga pri implementaciji v sektorje gospodarstva
povezane z grajenim okoljem

• ZAKONODAJA: analiza potreb zakonskih in podzakonskih aktov ter
predlogi za spremembe in dopolnitve

• CERTIFICIRANJE: predlog postopka certificiranja strokovnjakov na
področju informacijskega modeliranja gradenj.



Aktivnosti, ki jih definira akcijski načrt

• Časovna opredelitev aktivnosti za povečanje digitalizacije na 
področju grajenega okolja.

• Predlog merjenja učinkov digitalizacije na področju grajenega 
okolja, ki jih lahko dosežemo z implementacijo akcijskega načrta.

• Stroškovna ocena plana izvajanja aktivnosti akcijskega načrta

• Ocena vplivov implementacije akcijskega načrta na gospodarstvo 
(potenciali, slabosti, riziki).

• Vpliv implementacije akcijskega načrta na sorodne gospodarske 
panoge in širši kontekst družbenega razvoja.



Deležniki digitalizacije na področju grajenega 

okolja v Sloveniji



Deležniki



Časovna opredelitev aktivnosti za povečanje 

digitalizacije na področju grajenega okolja

(po prvem osnutku)



Osnovna področja uvajanja BIM-a



Časovna in stroškovna opredelitev aktivnosti izvajanja 

akcijskega načrta

Skupina Aktivnost Izvajalec

Trajanje 
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Smernice, standardi, 

zakonodaja

Izdelava smernic, priročnikov (osnutki pripravljeni pred 

izvajanjem uradnih pilotnih projektov - 2020) siBIM 24 €120.000.00

Smernice, standardi, 

zakonodaja Prilagoditev obstoječe zakonodaje (ZGO, ZJN) MOP, MGRT 24

Smernice, standardi, 

zakonodaja Sodelovanje pri razvoju EU BIM standardov siBIM 33 €30.000.00

Smernice, standardi, 

zakonodaja Priprava pogodbenih določil MGRT 12

Smernice, standardi, 

zakonodaja

Izdelava nacionalnega klasifikacijskega sistema (tudi 

slovar, pojmovnik) 15 €150.000.00

Smernice, standardi, 

zakonodaja Izdelava standardnega popisa GOI del 24 €500.000.00

Promocija Promocija BIM pri velikih javnih naročnikih siBIM 38 €20.000.00

Promocija Informiranje širše strokovne javnosti siBIM, MGRT 60 €20.000.00

Promocija

Promocija BIM širši javnosti z namenom dviga ugleda 

panoge MGRT 48 €30.000.00

Pilotni projekti

Izdelava in vodenje registra obstoječih in bodočih BIM 

pilotnih projektov siBIM, UL, UM 6 €10.000.00

Pilotni projekti Analiza obstoječih in bodočih BIM pilotnih projektov siBIM, UL, UM 15 €40.000.00

Pilotni projekti (vrednost 

BIM pristopa)

Pilotni projekti Analiza in standardizacija vhodnih in 

izhodnih podatkov BIM projektov IZS, MOP, siB…
IZS, MOP, 

siBIM 20 €25.000.00

Pilotni projekti

Izbor in izvedba BIM pilotnih projekotv in testiranje 

osnutkov smernic (3 raznoliki projekti)

DARS, DRI, 

DRSI, siBIM 48 €650.000.00

Pilotni projekti

Določitev ključnih kazalnikov za oceno uspešnosti 

implementacije BIMa na projektih



Časovna in stroškovna opredelitev aktivnosti izvajanja 

akcijskega načrta

Izobraževanje

Izobraževanje vodstvenega kadra večjih podjetij in javnih 

inštitucij siBIM 60 €70.000.00

Izobraževanje Izobraževanje strokovnega kadra

siBIM, IZS, 

ZAPS 60 €80.000.00

Izobraževanje

Priporočila za spremembo učnih programov in analiza 

potreb za bodoče  kadre

siBIM, IZS, 

ZAPS, UL, UM 6 €25.000.00

Izobraževanje Izdelava sistema certificiranja strokovnjakov siBIM 6 €30.000.00

Nadzor in  merjenje učinkov

Ustanovitev delovne skupine za izvajanje akcijskega 

načrta in delovne skupine za nadzor nad izvajanjem MGRT 6 €5.000.00

Drugo Oblikovanje novih poslovnih modelov

GZS, IZS, ZAPS, 

Podjetja 24

Drugo

Zagotovitev finančnih sredstev za izvajanje akcijskega 

načrta MGRT 6 €5.000.00

Drugo

Povezovanje s sosednjimi državami (Avstrija, Hrvaška, 

Nemčija,…) siBIM, MGRT 60 €30.000.00

Drugo Izdelava nacionalne knjižnice tipičnih BIM-gradnikov siBIM 12 €50.000.00

Drugo Izdelava nacionalnih predlog programov za modeliranje siBIM 12 €50.000.00

SUM €1.940.000.00



Javni projekti v Sloveniji z zahtevo po BIM

Trenutno je BIM pristop že vpeljan na nekaj aktivnih javnih projektih:

• Izgradnja vzhodne cevi AC predora Karavanke

• Nadgradnja železniške proge Maribor-Šentilj-dr. meja

• Izvedba Izvennivojskega križanja Marija Gradec R3-681/4001 Laško-Brezje-
Šentjur (v okviru Nadgradnje železniških odsekov Rimske Toplice-Laško in 
Laško-Celje) 

• Stanovanji sklad – novogradnja in vzdrževanje

• Drugi tir Divača – Koper, faza PZI

• Nekaj je tudi projektov, kjer so se projektanti sami odločili za BIM tehnologijo



Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, 
Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

Hvala za pozornost
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PROGRAMSKO ORODJE REVIT
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Autodesk



• en model od zasnove do izvedbe

• vsi podatki v eni datoteki – možne relacijske povezave

• “change anywhere is change everywhere”

• istočasno sodelovanje med projektanti

• kosovnice, popisi, izvlečki

• vizualizacije

Autodesk Revit



Sodelovanje med projektanti

Architecture

Structure

MEP



Natančni popisi



Lažja koordinacija, manjša možnost napak

probleme na 
modelu opazimo 
takoj



Analize

Statična analiza modela

Energetska analiza modela



Insight 360

• Deluje neposredno znotraj programa Revit

• Podrobna analiza oblikovanja od zgodnje do kasnejših faz ter skozi celoten 
življenjski cikel

• Študija senc, analiza osvetljenosti naravne in umetne svetlobe, sončne študije, 
optimizacija rabe energije za celoten objekt

• Standard?



Insight 360



Navisworks



BIM in trajnostni razvoj
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PROGRAMSKO ORODJE ALLPLAN
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Več kot 35 let razvoja in izkušenj

Nemetschek HQ, 

Munich ▪ Podjetje je leta 1963 ustanovil prof. Georg 

Nemetschek, 

▪ sedež podjetja je v Münchenu, Nemčija

▪ okoli 1,150 zaposlenih v 17 državah;

▪ 270,000 uporabnikov v 142 državah;

▪ Na frankfurtski borzi kotira od leta 1999.

Nemetschek je vodilni ponudnik programske

opreme za podporo BIM metodologiji dela v 

Evropi in hkrati najbolj razširjena programska

oprema za področje arhitekture, 

gradbeništva in inštalacij v Evropi.  



Blagovne znamke NEMETSCHEK AG



Allplan  - BIM platforma

1

2

3

4

Moduli za
arhitekte

Moduli za
inženirje - beton, 
jeklo, les

Moduli za
tehnično

opremo stavb

Moduli za
upravljanje s 

stroški gradnje
ALLPLAN



Allplan arhitektura

\ ALLPLAN že 25 let prevajamo v slovenski jezik, na voljo je slovenska predloga za lažje delo, 
slovenski pomočniki za lažje in hitrejše delo, obsežna knjižnica pametnih BiM blokov …

\ Uporabnikom je na voljo tudi 16 najbolj pogostih jezikov.

\ ALLPLAN je 2D \ 3D \ BiM \ ali kombinacija vseh tehnik!

\ Uvoz in izvoz več kot 60 različnih formatov datotek:

IFC, dwg, dxf, pdf, SketchUp, Rhino, c4d, stp, xml, plt,

3ds, dgn, asf …

file:///D:/DOKUMENTI/ALLPLAN/Predstavitev ZRMK/ZRMK predstavitev december 2019.mp4
file:///D:/DOKUMENTI/ALLPLAN/Predstavitev ZRMK/ZRMK predstavitev december 2019.mp4


Atributi elementov

Vsem gradbenim elementom lahko določimo 
različne atribute:

- Material

- Način obračuna

- Vrsta dela

- Klimatski razred

- Ocena trajnosti

- Vsi standardni IFC atributi

- Lastni uporabniški atributi

Atributi so shranjeni skupaj z elementom in zajeti 
tudi v poročilih. 



Allplan inženirstvo - BIM model objekta
Iz arhitekturnega načina model objekta pretvorimo v način za armiranje. 



Allplan inženirstvo - armiranje
Izris 3D armature v model objekta



Allplan inženirstvo - armiranje
- Klasični pristop armiranja. Najprej izrišemo palico v 

prerezu in nato jo položimo v gradnik

- Parametrično modeliranje 

- Prepoznava oblike gradnika, določitev       parametrov 
armature



Allplan inženirstvo - armiranje
Izdelava armaturnih načrtov



Allplan inženirstvo - armiranje
Samodejna izdelava izvlečka količin – asociativni izvlečki



Allplan - BIM atributi
vpis atributov, samodejno opisovanje risb z atributi ter izvoz v         
program za izdelavo popisov del



Allplan - BIM popisi del

uvoz podatkov / atributov v program za izdelavo popisov del, 
normirane postavke!
Rezultat … ABC analiza potrebnega materiala s pripisanimi koeficienti 

trajnostne gradnje.



Hvala za pozornost
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PROGRAMSKO ORODJE ARCHICAD
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Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.
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Gorazd Rajh, PILON AEC
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GRAPHISOFT – 1983

Nemetschek group

80 držav

Milijoni izdelani projektov

V Sloveniji že 30 let





ARCHICAD 23
• Trajna licenca ali najem za poljubno dobo

• Časovno neomejena nadgradnja in prenos

• MAC ali Windows

• Brezplačna slovenska predloga

• Knjižnice slovenskih proizvajalcev

• Vključeno timsko delo – BIMcloud

• Vključen izračun energijskih potreb stavbe

• Vključen Twinmotion 2019 in prihodnja nadgradnja

• BIMx, OPEN BIM

• IFC 4, PDF, DWG, Rhino, SKP, 3DS, OBJ, E57 -

pointcloud, JPG, XLS, DOC,…  





+

Vsaka licenca ARCHICAD vključuje VIP Energy pogon, ki je bil validiran

za standarde LEED BREEAM, EN15265-2007 in ANSI Ashrae 140.

Uporablja kompleksno dinamično metodo preračuna po urnih povprečnih 

temperaturah in omogoča možnost izvoza v phpp in gbXML.



„”80% of the decisions about sustainability 
are made in the early design phase „...”

Oblikovne odločitve arhitektov

Implementation Decisions by

Engineers

2.
DESIGN
DEVELOPMENT

1.
SCHEMATIC
DESIGN

3.
CONSTRUCTION
DOCUMENTATION

Izvedbene odločitve inženirjev
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LIFE IP 

CARE4CLIMATE
LIFE17 IPC/SI000007

Ljubljana, 18. december 2019 

Akcija C4.4 

Razvoj kazalnikov trajnostne gradnje

Posvetovalna delavnica o 

digitalizaciji na področju 

grajenega okolja v RS



UPORABNIŠKE IZKUŠNJE S 
PROGRAMSKIMI ORODJI PRI 

NAČRTOVANJU STAVB

Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/00007) je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, 
Sklada za podnebne spremembe in partnerjev v projektu.

https://www.care4climate.si/sl

Jure ČESNIK, ELEA iC

https://www.care4climate.si/sl


Karavanški predor - druga cev
1. Doslednost in natančnost projektne dokumentacije

2. Boljša komunikacija med naročniki, projektanti in izvajalci (pregledi na podlagi modela)

3. Omogočeno iskanje optimalnih rešitev za izvedbo (faza gradnje in ocena stroškov v fazi načrtovanja)

4. Spremljanje gradnje in zbiranje, primerjanje in arhiviranje izvedenih del

Opravljene BIM aktivnosti:

• Izdelava BIM dokumentacije

• BIM modeliranje

• Koordinacija

• Izvlečki količin

• 4D in 5D analize



IFC RailIFC RoadIFC Infra

+

=

Planiranje implementacije BIM-a (EIR, BEP)
Kot pilotni projekt za infrastrukturo se je:

• Sodelovalo pri formiranju EIR (informacijske zahteve naročnika)

• Izdelati je bilo potrebno BEP (BIM izvedbeni načrt)

• Redno izvajalo izobraževalne delavnice za naročnika

Problematično je bilo določiti:

• Razliko zahtev in ciljev od visokogradnje

• LOD definicije (LoD, LoI, LoC), saj te za 
geologijo, infrastrukturo in tunele ne 
obstajajo

• IT infrastrukturo, ki je predvsem primerna 
za visokogradnjo



BIM modeliranje
GEOLOGIJA IN GEOTEHNIKA

PODPRTO Z RAZISKAVAMI

RUDARSKA INDUSTRIJA

IZHAJA IZ NAČINA 

GRADNJE

RUDARSKA REŠITEV

IZKOP IN PODPIRANJE

C

IZHAJA IZ UPRAVLJANJA

PODOBNO 

VISOKOGRADNJI

NOTRANJA OBLOGA IN 

VODI

IZHAJA IZ UPRAVLJANJA

NOVI KONCEPTI

ZUNANJA 

INFRASTRUKTURA
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Razporeditev parametričnih 
družin

preko profilov

Razporeditev parametričnih 
družin preko profilov



IT infrastruktura
Kako povezati vse te različne programske rešitve?

Ali obstajajo nepremostljive razlike med njimi?

116

UTILITIES

ROAD DESIGN

INNERLINING - STRUCTURES

EQUIPMENT

REINFORCEMENT



Problematika geometrije proti informacijam

Manj geometrije, več informacij!

• Geometrija je „težka“ in manj 
uporabna. Informacije so „lahke“ in 
zelo uporabne.

Pomembna je standardna baza 
podatkov:

• Element (klasifikacija)

• Atributi (imena in vrednosti)

• Konsistentnost zapisa

TunnellingClass

Tunnelling class

C35\45

C25/30



Logistični center LIDL Arja vas
Cilji uporabe BIM-a na projektu:

• Usklajenost in natančnost projektne
dokumentacije

• Izboljšati komunikacijo med naročnikom, 
projektanti in izvajalci

• Omogočiti iskanje optimalnih rešitev tehnologije
izvedbe (faznost gradnje)

• Ocena stroškov v fazi projektiranja in kontroling
v izvedbeni fazi

• Konsistentna PID dokumentacija

Opravljene BIM aktivnosti:

• Izdelava BIM dokumentacije

• BIM modeliranje

• Koordinacija

• Izvlečki količin

• 4D in 5D analize



Usklajenost modelov
Geometrijska usklajenost
• Dosegljiva s trenutnimi pristopi
• Odvisna od stopnje geometrijske natančnosti in podrobnosti 

modelov

BIM = BiM
Informacijska usklajenost
• Ni univerzalnega načina za njeno dosego
• Odvisna od pristopa projektantov in njihove iznajdljivosti



Izvlek količin
Uvoz IFC modelov v RIB iTWO programsko okolje:
• Uporaba filtrov preko atributov
• Omogočena 5D analiza, a problematično

Izzivi:
• Različni popisi za posamezne discipline
• Specifični elementi projekta
• Standardizirana podloga popisa za namen 

avtomatizacije (interni razvoj)
• Kakovost in konsistentnost informacij

Geometrija

Informacije



Predorsko vozlišče Sydney
Je del večmilijardnega instrastrukturnega projekta, ki se trenutno izvaja v Sydneyju.

• 12 posameznih cestnih predorov
• 2 gradbišči
• 6 dostopnih predorov
• 6 ventilacijskih predorov in 3 

ventilacijski objekti
• 59 prečnikov in 6 podzemnih postaj

Med gradnjo 19,0 km predorov se bo 
izkopalo 2 milijona m3 peščenjaka.



BIM modeliranje
• Uporaba različnih programov za parametrično 

3D modeliranje za izdelavo zapletene 
geometrije prepleta predorov.

• 4D in 5D planiranje v specializiranih programih.

• Izjemno pomembna je konsistentnost 
pripisanih informacij

• Za potrebe projekta smo vzpostavili svojo 
klasifikacijo, strukturo in jo zapisali v SQL 
bazo



Planiranje s pomočjo modelov
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BIM-pristop v Savaprojektu

- V Savaprojektu že nekaj let uporabljamo BIM- progr. opremo – v začetku 
samo za arhitekturo, v zadnjem letu tudi druge stroke

- Letos smo imenovali notranjega BIM-managerja in pristopili h bolj celostni 
uvedbi BIM-tehnologije

- Uporabljamo BIM-gradnike posameznih programov; začeli s pripravo 
lastnih knjižnic

- BIM-pristop uporabljamo zaenkrat za lastne potrebe – kontrola projektov, 
izpis količin iz modelov
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- Težave z izmenjavo informacij med programi
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PODATKI – KDAJ in KAJ
(tudi preveč podatkov je moteče)

dilema – knjižnice proizvajalcev ali lastne knjižnice?

Kaj nas zanima v IZP, DGD, PZI …



IZP

- osnovni podatki

- ocene



DGD

- razčlenjeni podatki

- osnovni parametri



PZI

- detajlno razčlenjeni
podatki

- bistveni parametri

- način obračuna

- vrsta dela …
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potrebujejo različne podatke iz istega opisa
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Razprava 
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POVEZLJIVOST BIM ORODJI S KAZALNIKI TRAJNOSTNE GARDNJE
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Odprta vprašanja

K1.1 Raba energije v fazi uporabe
K1.1.1 Potrebna primarna energija (PE) v fazi rabe stavbe (faza življenjskega 
cikla B6)

K1.1.2 Dovedena energija v fazi rabe stavbe (faza življenjskega cikla B6)

• Ali BIM orodje omogoča izračun dovedene energije in primarne energije 
načrtovane stavbe po EPB EN standardih?

• Ali omogoča nacionalno prilagoditev pri robnih pogojih izračuna (npr. 
klimatski podatki, specifični nacionalni podatki o energentih – PEF, CO2_eq… )

• Ali je omogočena interoperabilnost z drugimi specializiranimi programi, ki so v 
uporabi v slovenskem prostoru (IFC, izkušnje)?



K1.2 Potencial za globalno segrevanje (GWP) v življenjskem ciklu
Spodbuja se obravnava celotnega življenjskega cikla (EN 15978 ) za določitev GWP (kg 
CO2ekv./m2/leto) (global warming potential, potencial za globalno segrevanje)
V praksi – pa se lahko uporabi tudi nepopolna določitev GWP (kg CO2ekv./m2/leto), ki 
ne zajema vseh življenjskega cikla stavbe (sčasoma pa bodo podatki in orodja ter 
znanje strokovnjakov boljši).

Opcija 1 za (nepopolno določitev) GWP: A1-3, B4, B5, B6
Opcija 2 za (nepopolno določitev) GWP: A1-3, B6, C3-4, D-koristi in 
obremenitve preko sistemskih meja

Že za nepopolno določitev GWP  potrebujmo:

 Seznam »sestavnih delov stavbe«, za katere je dostopen »podatek o vplivih na okolje« (v tem primeru 
vsaj vpliv GWP).

 Ali BIM orodja (oz. knjižnice, obstoječe / razvoj, lastništvo, dostopnost) omogočajo pridobitev podatkov 
po naslednjih opcijah: 

 seznam predvidenih gradbenih proizvodov s podatki iz okoljske produktne deklaracije (EPD)

 seznam predvidenih gradbenih proizvodov, za katere podatke za GWP pridobimo iz baz z generičnimi 
podatki

 popis količin komponent/elementov stavbe (Bill of Quantities - BoQ), kot podlago za določitev gornjega

npr.: GWP? za element »okno« tip XX; GWP za beton, GWP za ETICS TI oblogo, GWP za mavčno ploščo



K2.1 Orodje življenjskega cikla: Popis materialov (Bill of Materials -
BoM)

Cilj – popis materialov razvrščenih po 4 statističnih skupinah: po vrsti 
(kovine, materiali mineralnega izvora, materiali iz fosilnih goriv, organski materiali) in 
izračunamo maso posameznega materiala.

Najprej je treba zbrati popis količin komponent/elementov/sestavnih delov stavbe 
(Bill of Quantities), zajame naj 99% mase stavbe

Upoštevati je potrebno vse konstrukcijske sklope (zunanje stene, strehe, medetažne 
konstrukcije…). 

Nato določimo sestavo posameznih delov (mase) in na tej podlagi popis vseh materialov 
porabljenih za gradnjo stavbe (Bill of Materials)



Ali BIM orodje omogoča izvoz 
podatkov za 99% mase vseh 
sestavnih delov stavbe? 

Katere informacije o teh sestavnih 
delih (lahko) pridobimo? (sestava, 
statistična vrsta materiala…)

Vir podatkov – orodje, knjižnice, 
projektanti, proizvajalci, združenja 

Kakšen je odnos med »Bill of
Quantities« in »našim Popisom«

Ali je BoQ izvedljiv že danes? Če ne, 
kaj še manjka?

Ali je pretvorba iz BoQ v BoM
izvedljiva? Ali kaj manjka?

Kakšna je splošna ocena 
pripravljenosti / težavnosti:



K2.3 Odpadki gradnje in razgradnje

Cilj: slediti procesom ravnanja z odpadki rušenja

Na osnovnem nivoju (L1) – popis procesov
Relativno enostavno

“špekuliramo”, kaj lahko naredimo npr. z zrušenim opečnim zidom

Pri rušenju šteje CDW, pri gradnji odpadki gradnje

CDW (construction and demolition waste): 
za obstoječo stavbo pregled in identifikacija delov za ponovno rabo, recikliranje
oziroma zasip

Za novogradnjo – predvideti postopek po koncu življenjske dobe

Temelji na BoQ in BoM ter scenariju (s2)



Ali je (L1) danes s 
podporo BIM orodij 
izvedljivo (na osnovi 
BoQ / BoM) popisati 

odpadke

Glede na zahteve za 
ločevanje odpadkov na 

gradbiščih – ali je to 
podprto?



K3.1 Celotna poraba vode

Določamo m3 vode na uporabnika stavbe na leto

Na osnovnem nivoju (L1) – je izračun rabe vode (faktor rabe) odvisen od

Raba vode – uporabniki:
Sanitarne naprave, pripomočki (na uporabnika; dnevno)

Število dni uporabe stavbe (letno)

Raba vode – čiščenje in zalivanje:
Neodvisno od uporabnikov

Na število uporabnikov; full-time ekvivalentov

Ali je iz BIM orodja mogoče dobiti seznam sanitarnih naprav z
njihovimi tehničnimi lastnostmi?



K4.1 Kakovost notranjega zraka

Cilj: zdravo bivanje v fazi rabe stavbe (emisije; VOC, plesni,...)

Na osnovnem nivoju (L1) – se izvaja performančna ocena, nastopa v 
različnih fazah (načrtovanje, in-situ In-situ testiranje po zaključku gradnje, 
opcijsko In-situ testiranje in pregled v času uporabe stavbe)

Načrtovanje, ki temelji na simulacijah in ustrezni izbiri proizvodov
Simulacije ventilacije (stopnja ventilacije, nivo CO2, rH) skladno s SIST EN 16798-7

Izbira testiranih proizvodov (VOC, formaldehid)

Simulacije toplotnih mostov  (nevarnost plesni)

(L1) – poročanje: rezultati simulacij in rezultati testiranj gradbenih 
produktov

Indikator: Načrtovanje notranjega okolja
Indikator: Ciljni polutanti (kontrola virov)



Ali BIM orodja omogoča pridobitev nabora uporabljenih proizvodov s 
podatki o emisijah VOC, formaldehidih (knjižnica materialov)
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