
BIM izobraževanja 

Tudi pri nas se že pojavljajo prvi razpisi, kjer se pri načrtovanju in oddaji zahteva uporaba 
BIM procesa. Ta omogoča sodelovanje različnih strok, ki sodelujejo pri projektu in si 
izmenjujejo informacije na osnovi BIM modela. Opažamo, da obstaja velik interes in 
potrebe po novih kompetencah, ki jih zahteva nov način načrtovanja. Pripravili smo 
krajša eno, dvo in trodnevna BIM izobraževanja namenjena predvsem arhitektom. V prvi 
fazi bo organiziranih devet izobraževanj, ki bodo predstavila ključna področja uporabe 
pri arhitekturnem načrtovanju. V odvisnosti od interesa pa bodo organizirana tudi nova. 
Vsi udeleženci izobraževanj bodo dobili brezplačen dostop do testne verzije uporabljene 
programske opreme in e-knjigo z vsemi predstavljenimi informacijami za lastno uporabo. 
Za vsa izobraževanja so pripravljene predstavitve v pdf obliki z vsemi potrebnimi 
informacijami. 

What is BIM? https://www.youtube.com/watch?v=5Qj9pI5us7o 
BIM v praksi https://www.youtube.com/watch?v=7RbSYCEmgfo 
Priročnik Uvedba BIM v evropskem javnem sektorju  

BIM proces omogoča manjše število napak pri načrtovanju zaradi možnosti 2D/3D 
kontrole; vsa dokumentacija je vedno usklajena tudi pri spremembah v zadnjem 
trenutku; spremembe v kateremkoli pogledu, prerezu, popisu, itd se samodejno 
upoštevajo na celotni dokumentaciji; podpira timsko delo več projektantov na istem 
projektu; hitrejše načrtovanje s pomočjo knjižnic proizvajalcev; izdelavo popisov količin 
in površin, shem oken in vrat, sončnih študij, prerezov, 2D in 3D pogledov; možnost 
oblikovanja zahtevnejših organskih oblik in uporabo algoritmičnega načrtovanja; izdelava 
hitrih vizualizacij kot pomoč pri projektiranju in predstavitvah naročniku; izdelavo 
različnih simulacij za energetsko varčen in ekološko bolj prijazen projekt.  
Ker je BIM proces in ne programsko orodje, je ključna odprtost na ISO standarde. Ti 
omogočajo nešteto programskim rešitvam, ki se danes uporabljajo pri projektiranju, da 
niso samo povezljiva ampak, da lahko med seboj inteligentno komunicirajo na osnovi 
referenčnega modela.   

EU že dve leti pripravlja in usklajuje zakonodajo na temo vpeljave BIM procesa pri 
načrtovanju, gradnji in vzdrževanju. Pri projektih sofinanciranih s strani EU, naj bi s 
pomočjo vpeljave BIM procesa pri načrtovanju dosegli občutne prihranke in večjo 
konkurenčnost. Sedaj je pravi čas, da se pripravimo na nove izzive. 
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