Združenje lesne in
pohištvene industrije

Delavnica
Uvedba BIM kot tržna priložnost
V torek 10. marec 2020 med 9.00 in 12.00 uro
Sejna soba v 2. nadstropju, Tehnološki park 19, Ljubljana
SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo - Steber les in združenje SiBIM, organizirata aktualno
delavnico na temo uvedbe BIM (Building Information Modeling) ter možnih nadaljnjih konkretnih
skupnih aktivnostih ter individualnih svetovanj. V okviru delavnice boste skozi poglobljen ter
interaktiven način spoznali kaj uvedba BIM lahko pomeni v praksi, učinkovite korake za uvajanje BIM v
vaše podjetje ter predvsem potenciala BIM za marketing in trženje vaših produktov. Fokus je na
lesarskih in pohištvenih podjetjih, vendar se lahko dogodka udeležite tudi vsi, ki ste na poti uvajanja
BIM, saj gre za univerzalen koncept.
Vsebina delavnice:
A. Prvi del bo posvečen predstavitvi samega BIM procesa in prednosti ki jih prinaša njegova
uporaba pri gradnji lesenih stavb in ga bo vodil Gorazd Rajh certificiran BIM predavatelj z več
kot 25 letnimi izkušnjami na področju računalniško podprtega načrtovanja. Trajanje cca 1,5
ure.
Odmor
B. Drugi del bo posvečen načrtovanju in uporabi parametričnih BIM knjižnic lesenega stavbnega
in notranjega pohištva in možnostim, ki jih omogočajo pri podpori trženja, ki ga bova izvedla
arhitekt David Lozej, razvijalec BIM knjižnic in Matjaž Likeb. Trajanje cca 1,5 ure.
C. Pogovor glede možnosti za skupnega nakupa licenc programa za BIM, izmenjave izkušenj,
nadaljnjih skupnih delavnic in študijskega obiska na Švedskem. Ob zaključku delavnice, bodo
individualna posvetovanja z zainteresiranimi podjetji kot pomoč pri prehodu na BIM.

Komu je delavnica namenjena: Vodstvenim ter odgovornim za uvajanje BIM iz lesnih in pohištvenih
podjetij, pa tudi vsem, ki jih uvajanje BIM zanima. Sklopa A in B sta sicer vsebinsko fokusirana na
različne koncepte uporabe BIM, vendar ste lahko udeležite celotne delavnice.
Kotizacija: Člani SRIP PSiDL brezplačno, člani GZS- Združenja lesne in pohištvene industrije 20
EUR+DDV, ostali 50 EUR+DDV po udeležencu. Kotizacijo vplačajte na TRR GZS: 0292 4001 7841 495,
sklic: 00 5595. Dokazilo o plačilu pošljite ob prijavi. Račun prejmete po prejetem plačilu.
Prijave: Vašo prijavo, skupaj z dokazilom o plačilu kotizacije, nam pošljite najkasneje do 28.
februarja 2020 na lesarstvo@gzs.si. Število mest je omejeno! Iz vsakega podjetja se lahko delavnice
udeležita do dva udeleženca. Dodatne informacije: Bernard Likar, 041 354 131.
Igor Milavec, direktor
GZS Združenje lesne in pohištvene industrije
Vodja Stebra les pri SRIP PSiDL

