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Zakaj BIM?



Sodelovanje in komunikacija…
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Sodelovanje in komunikacija z BIM
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Izzivi v lesarstvu… izzivi v gradbeništvu?
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REALNOST ODGOVOR V BIM

Velika količina podatkov Nov način zbiranja in urejanja podatkov ter nov 
način urejenega komuniciranja

Raba različnih orodij Interoperabilnost orodij ali vsaj prenos podatkov 
s čim manj zgubljanja

Zastajanje ali slab pretok
informacij

Vse infomacije zbrane v BIM modelu na 
razpolago vsem uporabnikom

Zaporedno podajanje informacij Dinamično sodelovanje

Geometrija posebej, 
dodatne informacije posebej

Centralno zbrani podatki na vnaprej dogovorjen, 
sistematiziran način

Velika odstopanja, nedoslednosti, 
reševanje stvari med izvajanjem

Načrti so dosledni, napake/kolizije/nedoslednosti 
se odkriva tekom projektiranja

Zgubljanje podatkov, arhivov Urejen način arhiviranja in dostopanja do 
podatkov tudi na daljši rok
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Je odgovor na nekatere izzive BIM?
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Kje smo ta trenutek?

BIM
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Kje smo ta trenutek?

BIM
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Kje smo ta trenutek?

BIM
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Kje smo ta trenutek…globalno?

- Investitorji zahtevajo modele, ki jih testirajo 
v virtualnih okoljih,

- vnaprej se zahteva zelo točne izračune 
stroškov delovanja stavb,

- gradnjo se spremlja s kamerami in primerja 
z BIM modelom, „dodatnih del“ skoraj ni 
več,

- s pomočjo BIM proizvajalci tržijo svoje 
produkte (BIM knjižnice),

- veliko držav vpeljuje nacionalne zakonodaje 
glede BIM,

- BIM se kombinira za zajemom točk (point 
cloud) modeliranjem,

- proizvajalci gradbenih elementov imajo 
vpeljan BIM v svoje proizvodne procese.
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HAUT Amsterdam, višina: 73 metrov

21 nadstropni stanovanjski blok

Kaj torej lahko 

pričakujemo 

v prihodnosti?
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Ne le BIM …
[urejeno podajanje podatkov v skupni model]

TEMVEČ
- avtomatično generiranje modelov obstoječih stavb,

- robotizirano gradnjo in 3D printanje,

- podajanje vhodnih parametrov in samodejne 

izrise/analize/modele za novogradnje
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PREJ:

Koliko CO2 odtisa je 

vgrajenega v mojo stavbo?

JUTRI:

Hočem CO2 odtis 20 CO2 equi./m2

– pokaži mi variante stavb.

DANES:

Kakšen bo CO2 odtis 

moje stavbe, če bo nosilni 

konstrukcijski sistem 

lesen ali če bo jeklen?
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Stavba lahko že danes „ve“, kaj se dogaja z njo

s pomočjo BIM modela in pametnih elementov v njem…
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In ko bo vse avtomatizirano…kaj bomo počeli mi? 

Tehnološki razvoj je priložnost…in ne grožnja.
za lepše, bolj učinkovite, bolj trajne, bolj prijazne našemu planetu, bolj učinkovite… 

objekte grajenega okolja


