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Slovenija:

Internet Naslov Naziv Ona 365 prejela skupina medicinskih sester na covidnih oddelkih in v domovih za 
starejše

Zaporedna št.
1

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Družba; 1. 3. 2021

Avtor STA

Teme potres

Povzetek
...zgodovinarka in do nedavnega direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije Kaja Širok ter Nuša Stanič, 
prostovoljka, ki je s hrano za živali pomagala po  na Hrvaškem. Urednica One in odgovorna urednica Oneplus potresu
Sabina Obolnar je letošnji izbor za Ono 365 označila kot poseben, saj v tako zahtevnih časih v... 

Internet Naslov Primorske novice o pripadnikih civilne zaščite (2. 3.)

Zaporedna št.
2

Medij Sta.si, Slovenija

Rubrika, Datum Pregled tiska; 1. 3. 2021

Avtor STA

Teme potres

Povzetek
...orožja piše o pripadnikih civilne zaščite, ki vedno poskrbijo, da pomoč pride do slehernega, ki jo potrebuje, ne glede 
na to ali gre za epidemijo, žled ali . Prostovoljci so povezovalni člen med vsemi drugimi silami, da lahko te v potres
najtežjih preizkušnjah opravljajo svoje delo hitro in dobro. "Poskrbijo, da... 

Tisk Naslov Arhitekti so brez inženirjev precej nebogljeni

Zaporedna št.
3

Medij Delo, Slovenija Stran: 7 Površina: 760 cm2

Rubrika, Datum Gostujoče pero; 2. 3. 2021

Avtor Andrej Pogačnik

Teme Gradbeni zakon , Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti , Projektiranje

Povzetek
...detajla oblikovano grajeno krajino in za to svoje početje bodo povrhu vsega dobili še blagoslov novega gradbenega 

. Inženirji bodo po novem lahko pridobivali gradbena dovoljenja in s tem, ko jim novi zakon omogoča vodenje zakona
, zavzeli še poslednji okop, ki stoji med oblikovno dovršenim grajenim okoljem in apokaliptično podobo,... projektiranja

Tisk Naslov Krajane skrbi velikost hotela

Zaporedna št.
4

Medij Gorenjski glas, Slovenija Stran: 1 Površina: 188 cm2

Rubrika, Datum Naslovna stran; 2. 3. 2021

Avtor Mateja Rant

Teme Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek
...Krajane skrbi velikost hotela  Slovenije ( ) je izbrala najboljšo rešitev za Hotel Zbornica za arhitekturo in prostor ZAPS
Europa na Bledu, ki so jo na okrogli mizi minuli četrtek predstavili tudi občinskim svetnikom in predstavnikom... 

Tisk Naslov Krajane skrbi velikost hotela

Zaporedna št.
5

Medij Gorenjski glas, Slovenija Stran: 4 Površina: 374 cm2

Rubrika, Datum Gorenjska; 2. 3. 2021

Avtor Unknown

Teme Projektiranje , Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek
...tudi Civilna iniciativa Rečica. Tako tudi izbrana rešitev, ki predvideva petdeset sob, presega za okolico značilne 
gabarite, zato bodo pri nadaljnjem  obseg hotela zmanjšali na tretjino prvotno načrtovanega, je pojasnil projektiranju
predstavnik investitorja Boštjan Prebil. Na natečaj, s katerim so iskali strokovno... 
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Tisk Naslov Digitalizacija v gradbeništvu in uporaba tehnologije BIM pri projektiranju in gradnji

Zaporedna št.
6

Medij Eko dežela, Slovenija Stran: 34 Površina: 525 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 1. 3. 2021

Avtor Unknown

Teme Projektiranje

Povzetek
...__ Itak v nSF““ Digitalizacija v gradbeništvu in uporaba tehnologije BIM pri  in gradnji Stanovanjski sklad projektiranju
Republike Slovenije, javni sklad Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, deluje na področju BIM 
tehnologije... 

Tisk Naslov Po novem vse nove stavbe skoraj nič-energijske

Zaporedna št.
7

Medij Eko dežela, Slovenija Stran: 35 Površina: 845 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 1. 3. 2021

Avtor Andreja Šalamun

Teme Gradbeni zakon

Povzetek
...razogljičenje stavbnega sklada.« Investitorji vse bolj pripravljeni vlagati v sodobne tehnologije Država spodbuja 
gradnjo pasivnih zgradb predvsem skozi . »Morda bi bilo treba dodati še več spodbud, da bi gradbeno zakonodajo
poleg minimalnih faktorjev učinkovitosti pri gradnji objektov lahko načrtovali še bolj energetsko samooskrbne... 

Tisk Naslov Kako se lotiti prehoda na uporabo BIM procesa pri arhitekturnem načrtovanju?

Zaporedna št.
8

Medij Eko dežela, Slovenija Stran: 30 Površina: 506 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 1. 3. 2021

Avtor Unknown

Teme Projektiranje , Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Povzetek
...na podjetju Makro 5 gradnje, pa pravi, da se s tehnologijo BIM vedno bolj srečujejo. V Sloveniji postaja vse bolj 
uveljavljena, saj je dobro orodje pri . »Se pa naša uporaba omenjene tehnologije razlikuje od projekta do projektiranju
projekta. Strokovnjaki, ki delajo s to tehnologijo, morajo znati razmišljati o njej... 

Tisk Naslov DRI gonilna sila digitalnega preboja na področju infrastrukturnih projektov

Zaporedna št.
9

Medij Eko dežela, Slovenija Stran: 12 Površina: 713 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 1. 3. 2021

Avtor Unknown

Teme Projektiranje

Povzetek
...BIM-a, kar je razvidno iz števila projektov, kjer je bila tehnologija že uporabljena. Vsak naročnik je izvedel oz. izvaja 
vsaj en projekt z BIM-om v fazi , pogosto pa ga uporablja tudi v fazi gradnje. Ugotavljamo tudi, da se projektiranja
zaradi prednosti, ki jih prinaša, projektanti vse pogosteje odločajo za uporabo BIM-a... 

Tisk Naslov Domišljeno oblikovani poslovni prostori krepijo dobičkonosnost podjetja

Zaporedna št.
10

Medij Eko dežela, Slovenija Stran: 66 Površina: 846 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 1. 3. 2021

Avtor Samo Kranjec

Teme Projektiranje

Povzetek
...osredotočenosti na zastavljeno nalogo. Prostori naj bodo podjetju pisani na kožo  poslovnih prostorov ne Projektiranje
prenese tipskih rešitev ali takšnih, ki so se obnesle pri konkurenčnih podjetjih ali poslovnih partnerjih. Pred začetkom 

 morajo projektanti razumeti bistvo in organiziranost podjetja. Opraviti morajo... projektiranja
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Tisk Naslov V svetu betona utira pot lesenim gradbenim konstrukcijam

Zaporedna št.
11

Medij Eko dežela, Slovenija Stran: 72
Površina: 1.245 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 1. 3. 2021

Avtor Samo Kranjec

Teme Projektiranje

Povzetek
...spoznaval betone visokih trdnosti, tudi v okviru trimesečnega študija v Neaplju. Za magistrsko delo pa sem proučeval 
strižne trdnosti zidanih zgradb ob . Za to sem skonstruiral tudi preizkuševalno opremo. Takrat so se v Ljubljani potresu
v naselju Šujica začele graditi lesene kanadske hiše in investitorji so zanje... 

Tisk Naslov "Izzive spreminjamo v rešitve"

Zaporedna št.
12

Medij Eko dežela, Slovenija Stran: 25 Površina: 161 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 1. 3. 2021

Avtor Unknown

Teme Projektiranje

Povzetek
...za opazovanje premikov in deformacij naravnega in grajenega okolja. To so celovite rešitve, ki jih uporabite v vseh 
fazah gradnje - od posnetka terena, , modeliranja, prenosa objekta na teren (zakoličba), izvedbe projektiranja
zemeljskih del, gradnje objekta do kontrole izvedbe (QA/QC) in končnega posnetka izvedenih... 

Tisk Naslov Država mora nemoteno delovati tudi po močnejšem potresu

Zaporedna št.
13

Medij Eko dežela, Slovenija Stran: 6
Površina: 1.861 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 1. 3. 2021

Avtor Andreja Šalamun

Teme Projektiranje

Povzetek
...Andreja Šalamun »  nam življenja ne sme postaviti na glavo, ampak mora po njem država čim bolj nemoteno Potres
delovati naprej,« pravi mag. Marjana Lutman, vodja odseka za stavbe... 

Tisk Naslov Elea IC: "Digitalizacija bo glavni izziv naslednjega desetletja za našo panogo"

Zaporedna št.
14

Medij Eko dežela, Slovenija Stran: 33 Površina: 340 cm2

Rubrika, Datum Ostalo; 1. 3. 2021

Avtor Unknown

Teme Projektiranje

Povzetek
...izziv naslednjega desetletja za našo panogo« Podjetje Elea iC sodi med največje ponudnike interdisciplinarnih 
intelektualnih storitev v Slovenij - od  konstrukcij, predorov in nizkih gradenj, arhitekture, rekonstrukcij in projektiranja
inženiringa do projektnega vodenja in ekologije. Letos praznujejo 30 let, v naslednjih... 

Tisk Naslov Razmere so kljub negotovosti stabilne

Zaporedna št.
15

Medij Eko dežela, Slovenija Stran: 26
Površina: 1.005 cm
2

Rubrika, Datum Ostalo; 1. 3. 2021

Avtor Samo Kranjec

Teme Inženirska zbornica Slovenije , Projektiranje , GZS-ZGIGM

Povzetek
...digitalizacijo Gradbena stroka se razvija tudi v času epidemije, zlasti v smer digitalizacije. Andrej Pogačnik, 
predsednik matične sekcije gradbenih inženirjev pri , pravi, da se v gradbeništvu, predvsem Inženirski zbornici Slovenije
pri izvedbi industrijskih objektov, v večini primerov za izgradnjo proizvodnih ali skladiščnih hal, v manjši meri... 
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Sta.si 01.03.2021 
Monday, 20:50Country: Slovenia

https://www.sta.si/2873497/naziv-ona-365-prejela-s... 1 / 1

Naziv Ona 365 prejela skupina medicinskih 
sester na covidnih oddelkih in v domovih za 
starejše
Medijska hiša Delo je danes organizirala enajsto slavnostno razglasitev Ona 365. Naziv Ona 365 je prejela skupina 
medicinskih sester na covidnih oddelkih in v domovih za starejše, ki po mnenju strokovne komisije v nepredstavljivih 
okoliščinah požrtvovalno, s srcem in odgovornostjo skrbijo za vse, ki potrebujejo pomoč, in rešujejo življenja.

"Medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege so temelj zdravstva. Med epidemijo covida-19 so izpostavljeni 
nečloveškim naporom in pričakovanjem, a podnevi in ponoči skrbijo, da tudi v nenormalnih okoliščinah bolniki čutijo, da 
so na tem svetu vedno ljudje, ki jim je mar. Čeprav tvegajo ne samo lastno varnost, temveč tudi zdravje svojih bližnjih, 
svoje delo opravljajo z občutkom globoke odgovornosti in odprtega srca. Za kaj se borijo? Za vse nas," sta skupino 
predstavila strokovna komisija in uredništvo One ter Oneplus.

Priznanje sta v imenu skupine prejeli Janja Perme Hajdinjak z ljubljanske klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja 
ter Valerija Karneža iz Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, so zapisali v sporočilu za javnost.

Strokovna komisija je sicer prepoznala deset nominirank, katerih dela navdušujejo s širšimi družbenimi učinki. Med njimi 
so poleg zmagovalk še direktorica  Centra starejših Notranje Gorice Ana Petrič, pobudnica projekta Pomagajmo DEOS,
otrokom do toplega obroka Ajša Zdovc, Borova mama in ena od pobudnic ocene ustavnosti odloka o zaprtju šol Duška 
Milovanović in strokovna vodja programa Društva Kralji ulice Hana Košan.

Med nominirankami so bile tudi okoljska aktivistka in članica društva Eko Anhovo Mateja Sattler, infektologinja in zdaj že 
nekdanja vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović, potapljačica in svetovna rekorderka v potapljanju na vdih 
Alenka Artnik, zgodovinarka in do nedavnega direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije Kaja Širok ter Nuša Stanič, 
prostovoljka, ki je s hrano za živali pomagala po potresu na Hrvaškem.

Urednica One in odgovorna urednica Oneplus Sabina Obolnar je letošnji izbor za Ono 365 označila kot poseben, saj v 
tako zahtevnih časih v ospredje stopajo ženske. "Izbor je poseben tudi zato, ker bi pravzaprav lahko skorajda na vseh 
deset mest imenovali skupine žensk, ki dejansko delajo neverjetne premike: medicinske sestre, zdravnice, učiteljice in še 
in še; na posebno mesto bi morali dati mame, ki so tudi medicinske sestre, zdravnice, učiteljice, šolajo otroke od doma, 
skrbijo za ostarele starše, imajo otroke s posebnimi potrebami ... In imajo sebe," je dejala Obolnarjeva.

Letos je uredništvo One bralke in bralce tudi prvič pozvalo, da sami predlagajo, katera ženska se jim je v preteklem letu 
najbolj vtisnila v spomin s svojim delom, pogumom, odločnostjo. Odzvali so se v velikem številu in daleč največ glasov je 
prejela Beovićeva, so zapisali.

Dogodek je potekal na spletni strani www.onaplus.si in je bil vnaprej posnet. Prireditev se je končala s pobudo uredništva 
One za podporo gibanja #nisisama in prošnjo, da v torek ob 18. uri s sporočilom #nisisama vsi stopimo na terase, 
balkone ali dvorišča in skupaj simbolično podpremo to gibanje.
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https://www.sta.si/2873551/primorske-novice-o-prip... 1 / 1

Primorske novice o pripadnikih civilne zaščite 
(2. 3.)
Danijel Cvek v komentarju Vojska brez strelnega orožja piše o pripadnikih civilne zaščite, ki vedno poskrbijo, da pomoč 
pride do slehernega, ki jo potrebuje, ne glede na to ali gre za epidemijo, žled ali potres. Prostovoljci so povezovalni člen 
med vsemi drugimi silami, da lahko te v najtežjih preizkušnjah opravljajo svoje delo hitro in dobro.

"Poskrbijo, da imajo zdravstveni delavci dovolj zaščitne opreme in testov, da se lahko delavke centrov za socialno delo 
posvetijo najhujšim primerom in jim vsaj za nekaj časa ni treba skrbeti za vse tiste, ki morda potrebujejo le toplo besedo, 
in še in še ... Pripadniki civilne zaščite so kot vojska brez strelnega orožja, modri civilisti humanitarnega sistema, ki ga 
podpira država. V časih, v kakršne je s svojo neusmiljeno brezbrižnostjo zabredlo človeštvo, je to vojska, ki jo 
potrebujemo in jo bomo žal potrebovali tudi v prihodnje. Upajmo sicer, da ne prav pogosto, pa vendar ... In podobno kot 
pri prostovoljnem gasilstvu smo lahko ponosni, da imamo pri nas tak sistem, ki posameznikom omogoča, da pomagajo."
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Gostujoče pero

Arhitekti so brez inženirjev precej nebogljeni
Andrej

'Afel PO ? a <- ni (‘ „
j, univ. dipl. inz.

1 grad., član UO

Arhitekti so se odločili, da
se bodo z vso artilerijo, ki
jo premorejo, postavili na

branik kakovosti grajenega
prostora, oblikovalskih

vrednot in ohranjanja regionalnih
identitet, ki so ga brezsramno napadle
horde podivjanih inženirjev, ki si
hočejo prilastiti vso našo idilično,

ubrano urbanizirano in do zadnjega
detajla oblikovano grajeno krajino in
za to svoje početje bodo povrhu vsega
dobili še blagoslov novega gradbenega
zakona. Inženirji bodo po novem
lahko pridobivali gradbena dovoljenja

in s tem, ko jim novi zakon omogoča
vodenje projektiranja, zavzeli še
poslednji okop, ki stoji med oblikovno
dovršenim grajenim okoljem in
apokaliptično podobo, ki bo nastala po
tem, ko bodo inženirji začeli opravljati
delo arhitektov.

Seveda se nič od napovedanega ne

bo zgodilo. Še vedno bo naša urbana
krajina takšna, kot je do zdaj, nekje
bolje, na mnogih koncih pa zelo slabo
urbanizirana. Še vedno bodo regionalne
identitete kvarile neavtohtone in
neartikulirano izstopajoče stavbe
in še vedno bodo objekti oblikovno
razporejeni po Gaussovi krivulji -

največ povprečnih, nekaj katastrofalno
slabih in nekaj vrhunskih stvaritev, ki
bodo pisale zgodovino. In za to bodo
morali prevzeti odgovornost predvsem
inženirji arhitekture oziroma arhitekti,

ki si zadnje čase vse redkeje dodajajo
pripono »inženir«. Vse bolj jih tišči ta
naziv, vse bolj bi se radi deklarativno
našli bolj na področju umetnosti kot
na področju inženirstva. Zato področje
arhitekture vse bolj individualizirajo,
saj se postavljajo ob bok umetnikom,

ki so večinoma individualisti -

slikarji, pisatelji, skladatelji, baletniki,
kostumografi ...

Žal pa si bodo morali arhitekti
priznati, da delujejo v stroki, kije
izrazito interdisciplinarna, in da so

prisiljeni delovati v timu, v katerem
sodeluje več strokovnjakov in kjer
brez enega od njih to, kar delajo, ne bi
imelo velike uporabne vrednosti. Če si
predstavljamo stavbo, katere oblika

in postavitev v prostor sta po besedah
arhitektov njeni najpomembnejši
lastnosti, potem moramo razložiti,
da obliko, razpored funkcij v objektu

in postavitev v prostor sicer določi
arhitekt, vendar bi bila brez inženirjev

ta stavba z vidika kakovosti bivanja

v njej neuporabna. Dokler stavbne
konstrukcije ne postavi inženir
gradbeništva, dokler je ne ogreje ali
ohladi in priklopi na omrežje inženir
strojništva, dokler v njej ne prižge luči in
jo oživi inženir elektrotehnike ter dokler
sistemov protipožarne zaščite ne določi
požarni inženir, je arhitekt s svojim
izdelkom precej nebogljen. Še toliko bolj

to velja za stavbe, v katerih potekajo
tehnološki procesi (farmacija, živilstvo,
kemijski obrati ...), kjer orkestru dirigira
tehnolog. Pa vendar hoče imeti pri
celotnem projektiranju najbolj ključno
vlogo. Edino arhitekti naj bi bili dovolj

usposobljeni, da vodijo tim vseh
inženirjev. Še več. Za fazo pridobivanja
gradbenega dovoljenja je arhitektom
s pomočjo svojih stanovskih kolegov
na ministrstvu za okolje in prostor v
obstoječi gradbeni zakon uspelo spraviti
določilo, da celotno dokumentacijo,
ki je potrebna za pridobivanje
gradbenega dovoljenja, podpiše le
vodja projekta. Očitno so računali na

to, da jim ne bo treba argumentirati,
zakaj je pri stavbah prevladujoča
stroka arhitektura in vedno izključno le
arhitektura.

Na tem mestu je treba pojasniti,
daje naša država gradbeništvo
postavila visoko na lestvico družbenih
vrednot in poklice na njej normirala.
Normirani poklici so pooblaščeni
arhitekt, pooblaščeni krajinski arhitekt,
pooblaščeni prostorski načrtovalec,

pooblaščeni inženir (gradbeništva,
elektrotehnike, strojništva, tehnologije,
požarne varnosti, geotehnologije in
rudarstva) ter nadzorni inženir. Za

te poklice je treba pridobiti ustrezno
izobrazbo in opraviti strokovni izpit.
Vodja projekta, kot ga opisuje 14. člen
gradbenega zakona in zaradi katerega
je celotna arhitekturna srenja na

okopih, pa ni normiran poklic, zato ga
lahko opravlja, tako popravek zakona,

kdorkoli izmed projektantskega tima.
Tudi v preteklosti je že bilo tako,

dokler nista bivši državni sekretar na

ministrstvu za okolje in prostor ter
direktorica direktorata za graditev (oba
arhitekta) izdala navodila, ki ni imelo
temelja v zakonu, da morajo upravni
organi zavračati izdajo gradbenih

dovoljenj, če vodja projekta za stavbo ni
arhitekt.

Zdaj ko je zakonodajalec uvidel,

daje monopol ene stroke škodljiv in
nepravičen, in to zapisal v novi gradbeni
zakon, so arhitekti celotni medijski
zgodbi dodali pospešek: inženirji
bodo namesto arhitektov pridobivali
gradbena dovoljenja za vrtce! Inženirji
bodo projektirali arhitekturo in s tem

razvrednotili arhitekturno stroko!!
Spet se bližajo svinčeni časi prevlade
barbarov nad razsvetljenci!

Zaplet okoli pridobivanja gradbenih
dovoljenj je zelo preprosto rešljiv.
Inženirji smo zakonodajalcu predlagali ,

da strokam v procesu graditve
dodeli odgovornost, kot jo od njih
zahteva poseben zakon, ki obravnava
kompetence in odgovornosti vseh
reguliranih poklicev v gradbeništvu
(zakon o arhitekturni in inženirski
dejavnosti - Z AID). Tako bi se v
vseh fazah pod posamezne načrte
podpisovali posamezni strokovnjaki
- pod načrt arhitekture pooblaščeni
arhitekt, pod načrt gradbenih
konstrukcij pooblaščeni inženir
gradbeništva, pod načrt strojnih
oziroma električnih instalacij
pooblaščeni inženir strojništva,
elektrotehnike - imenovali bi ga vodja
načrta. Tako bi v vsaki fazi projekta za
vsako stroko poznali odgovorno osebo.
Pri pridobivanju gradbenega dovoljenja
bi s tem poznali vodjo projekta in
vodjo načrta, kije vlogi za gradbeno
dovoljenje priložen. Tudi v prejšnjih in
poznejših fazah (projekt ima od ideje
do izgradnje, v odvisnosti od velikosti
in zahtevnosti, približno pet faz) bi bile
odgovorne osebe - inženirji ali arhitekti
- navedene z imenom, priimkom
in podpisom. S tem bi se izognili
morebitni izključenosti arhitekta (ali

v nasprotnem primeru inženirja) v
procesu pridobivanja gradbenega
dovoljenja, kije sicer suhoparen
upravni postopek, v katerem upravni

organ pregleda popolnost vloge, preveri,
ali investitor poseduje vsa zemljišča,
še enkrat (čeprav to stori že občinski
urad, ki je pristojen za urbanizem)
preveri skladnost z urbanističnim
aktom, zaračuna upravno takso
in izda dovoljenje. Po zakonu je ta
postopek pripisan investitorju, ta pa ga
v večini primerov s pooblastilom poveri
projektantu, torej podjetju, ki mu je
zaupal izdelavo projekta.

Poskušajmo se torej razumsko
vprašati, zakaj arhitekti odgovornost
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za slabo arhitekturo, slab urbanizem,
trivializacijo gradnje (karkoli že to

pomeni - gradnja še nikoli v zgodovini
ni bila tako interdisciplinarna in
upravno regulirana), zmanjševanje
kakovosti grajenega prostora,

pomanjkanje oblikovalskih vrednot
in izgubljanje regionalnih identitet,
poskušajo naprtiti inženirjem.

Odgovor je zelo preprost: za
vse, kar je slabega v prostoru, so si
našli preprost in priročen izgovor,
kije seveda neutemeljen. Za veliko
večino slabih arhitekturnih rešitev
in katastrofalnih posegov v prostor

se bo celotna arhitekturna stroka
morala najprej poglobiti sama vase.
Na noben način krivda za slabo
arhitekturo ne more biti naprtena
inženirju kot vodji projekta, saj s tem,
ko projekt vodi inženir, arhitekturna
stroka nikakor ni oslabljena, temveč

kvečjemu razbremenjena marsikaterega
banalnega opravila, da se lahko posveti
razvoju odličnih rešitev v absolutni
popolnosti.

Arhitekti bodo vedno in za zmeraj
tisti, ki bodo dajali ton našemu
grajenemu okolju, postavljali spomenike
svoji stroki (in vladarjem), tisti, katerih
dela bodo zaznamovala generacije, tisti,

ki so v preteklosti in bodo v prihodnosti
družbi s svojimi deli kazali ogledalo.
Tega jim nihče, še najmanj inženirji,

ne poskuša vzeti. Celotna družba jih
ravno zaradi njihove angažiranosti in
prodornosti globoko spoštuje in ceni
njihov prispevek na vseh področjih, na

katerih delujejo. To dokazujejo tudi
številna priznanja, kijih dobivajo.
Če bodo primerno spoštljivi do vseh
ostalih strok, ki jim v svojem trenutnem

diskurzu pripisujejo atribute, ki sijih
niti slučajno ne zaslužijo, pa bodo

tudi zgled vsem drugim družbenim
in strokovnim podsistemom. V tako
nekritičnem poveličevanju samih sebe
in tako razgaljeni oholosti si arhitekti
ne ustvarjajo družbene podobe,
kakršno si zaslužijo. S tem, ko bomo
postavili spoštovanje znanja, stroke in
sposobnosti delo dobro opraviti na prvo
mesto, bodo vsa retorična vprašanja,
ki si jih postavljamo, naenkrat dobila
odgovore in intelektualnemu napredku
gradbeništva ne bo konca.

Prispevek je mnenje avtorja
in ne izraža nujno stališča uredništva.

Zaplet v zvezi s
pridobivanjem
gradbenih dovoljenj je
zelo preprosto rešljiv.

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Delo 02.03.2021 
TorekDržava: Slovenija

Stran: 7

Površina: 760 cm2 2 / 2

Delo 02.03.2021 
TorekDržava: Slovenija

Kazalo

Stran: 7

Površina: 760 cm2

8



Krajane skrbi velikost hotela
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS) je izbrala najboljšo rešitev za Hotel Europa na
Bledu, ki so jo na okrogli mizi minuli četrtek predstavili tudi občinskim svetnikom in predstavnikom
Civilne iniciative Rečica ter v neposrednem prenosu na lokalni televiziji še širši javnosti.

Mateja Rant

Bled - ZPAS je decembra
lani na svoji spletni strani

objavil izid odprtega dvo-
stopenjskega natečaja, s ka-
terim je investitor želel pri-
dobiti strokovno najprimer-
nejše rešitve za ureditev ce-
lotnega kompleksa novega
Hotela Europa na Rečici. Ob
upoštevanju usmeritev pro-
storskih aktov, pogojev za-

voda za varstvo kulturne de-
diščine ter programskih in

funkcionalnih izhodišč so

v največji možni meri po-
skušali upoštevati tudi pro-
gramsko-trženjski koncept
hotela.

t 4. stran

Investitor je sprva nameraval graditi hotel z devetdesetimi sobami, a so te želje zdaj skrčili
na tretjino. / Foto: Gorazd Kavčič
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Krajane skrbi velikost hotela
i i. stran

Investitor je na tem mes-

tu sprva načrtoval hotel z de-
vetdesetimi sobami, a občin-
ski prostorski načrt dovolju-

je gradnjo zgolj manjšega
družinskega hotela, na kar
opozarja tudi Civilna inicia-
tiva Rečica. Tako tudi izbra-
na rešitev, ki predvideva pet-

deset sob, presega za okolico
značilne gabarite, zato bodo
pri nadaljnjem projektira-

nju obseg hotela zmanjšali

na tretjino prvotno načrtova-

nega, je pojasnil predstavnik

investitorja Boštjan Prebil.
Na natečaj, s katerim so

iskali strokovno najprimer-

nejše rešitve za Hotel Euro-

pa na Rečici, je po besedah
člana natečajne komisije

Gašperja Medveška iz Zbor-
nice za arhitekturo in pros-
tor Slovenije prispelo 16 ela-
boratov. Komisija je v dru-

go stopnjo natečaja uvrstila
šest elaboratov, vsi pa so mo-

rali v nadaljevanju načrtova-
ni program hotela zmanjšati

za polovico, da bi lahko našli
kar najustreznejšo rešitev za

obstoječi prostor, kjer je že
v preteklosti stal manjši ho-
tel. Prvo nagrado so podeli-

li natečajni rešitvi ekipe slo-
venskih arhitektov, saj je po
mnenju vseh članov komisi-
je predstavljala najkakovo-

stnejšo osnovo za nadaljnje

načrtovanje, je razložil Med-
vešek. »Prvonagrajeni ela-
borat je iz preobsežne zaga-
te uspel ustvariti novo kako-
vost v prostoru, ko je hotelski
kompleks razbil na dve eno-

ti - za funkcionalno obrato-
vanje hotela je to slabše, za

pojavnost v prostoru pa bo-
lje.« Med obema enotama so

po brežini navzdol predvide-
li javno pot, ki bo omogočila

prehajanje tudi krajanom.

Kot je poudarila Ana Kosi,

ena od avtoric izbrane rešit-

ve, so prav temu vmesnemu

prostoru med hotelskima
enotama namenih veliko po-
zornosti, da bi hotel povezali

s krajem. Komisija je kot po-
sebno kakovost prepozna-
la še možnost fleksibilnega

prilagajanja notranjosti, kar

omogoča tudi spreminjanje

namembnosti objekta skozi
čas. »Čez štirideset let bi bila
v njem recimo lahko šola ali
zdravstvena dejavnost.« Ob
tem je direktor blejske ob-
činske uprave Robert Klinar
opozoril, da gre pri tem šele
za idejni projekt, ki pa ga bo
treba v prihodnje še prilago-

diti v skladu z nasveti nate-

čajne komisije. Tako je tudi
ovrgel namigovanja, da naj
bi imel investitor že gradbe-
no dovoljenje, saj naj bi bila

pot do tja še dolga.
Podoba hotela je namreč

v javnosti sprožila burne

odzive, ker naj bi predsta-
vljala prevelik poseg v pros-
tor in nikakor ne ustreza

pojmu manjšega družin-
skega hotela, je opozoril
tudi vodja Civilne iniciative

Rečica Marko Vovk. Projek-

tant Peter Cesar je pojasnil,

da izbrana natečajna rešitev
še ne predstavlja končne po-
dobe hotela, saj bodo števi-
lo sob še oklestili, in sicer s

50 na 35, predvideno 35-od-
stotno pozidanost pa bodo
zmanjšali na 25 odstotkov
glede na usmeritve natečaj-

ne komisije. »To je tretjina

tistega, kar smo aprila 2019
predstavili tudi krajanom

Rečice,« je dejal Boštjan

Prebil in spomnil, da so jim

že od vsega začetka, ko so se

pred dvema letoma odločili

za projekt, zagotavljali, da je

hotel na tem mestu zaželen.
»Želim, da nas tudi svetni-
ki in lokalna iniciativa sprej-

mete v svoj prostor,« je de-
jal in poudaril, da je izbrani

projekt tak, kot si ga Bled
tudi zasluži, zato verjame,
da bo v ponos ne samo njim
kot investitorjem, ampak

tudi širši okolici. »Na Ble-
du si ne želite masovnega
turizma, zato smo od hote-
la s štirimi zvezdicami preš-

li na petzvezdični hotel, od
katerega boste imeli naj-
več ravno Blejci,« je še de-
jal Prebil. Župan Janez Faj-

far je dodal, da so do občin-
skega prostorskega načr-

ta, v katerem so opredelili,
kaj si na Bledu želijo, prišli

po večletnem trudu, v njem

pa so se zavestno odloči-
li zgolj za dva dodatna ho-
tela. »Sedanji projekt Hote-

la Europa predstavlja tretji-

no prvotnih želja, več verje-

tno res ni mogoče storiti,«

meni tudi župan, ki se obe-
nem zaveda, da nekaterim
mogoče ni všeč oblika hote-
la. »A glede tega se ne želim
opredeljevati, časi se spre-
minjajo,« je pristavil.

V Festivalni dvorani si je mogoče ogledati razstavo nagrajenih natečajnih rešitev za Hotel
ElirOpa« / Foto: Gorazd Kavčič
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Digitalizacija v gradbeništvu in uporaba
tehnologije BIM pri projektiranju in gradnji

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, deluje na področju BIM tehnologije
kot promotor razvoja na segmentu implementacije BIM standarda za področje stanovanj-
ske gradnje, predvsem s ciljem povečanja učinkovitosti in preglednosti vodenja investicije
gradnje. O BIM-u so začeli razmišljati že leta 2016, danes imajo na vseh lastnih naložbah
uporabo BIM tehnologije predpisano.

BIM orodja uporabljajo v fazi na-

črtovanja, izvedbe in same uporabe

objektov. »BIM tehnologijo v fazi na-
črtovanja uporabljamo na začetku za- . . "

radi možnosti hitrejšega odločanja - - J.

o posameznih variantnih rešitvah, ki

na koncu vplivajo na funkcionalnost

in ekonomiko projekta. V nadaljnjih

fazah načrtovanja je možno izvajanje

raznih analiz glede osvetlitve, gradbe-

tudi zaradi zmanjšanja tveganj zaradi

kolizij med posameznimi BIM modeli,

ki jih pripravljajo projektanti različnih projektov od načrtovanja, izvedbe do jjgj
disciplin (arhitekturni model, elek- uporabe in obratovanja objektov, s

troinštalacijski model, strojnoinšta- čimer spodbujajo uporabo. V posa-

lacijski model, statični model ...),« meznih fazah vključujejo strokovnja- ,

pojasnjuje Stanovanjski sklad RS. ke s področja BIM tehnologije. V fazi

Prednost BIM tehnologije je, kot gradnje, kjer s pomočjo BIM tehno-

poudarjajo, integralno načrtovanje logije spremljajo gradnjo terminsko

s kontrolo kakovosti in zagotavljanje in finančno (4D in 5D), jim je uspelo ' m

kakovostne projektne dokumentaci- pritegniti posamezne izvajalce, ki so

je in procesa pred začetkom gradnje, prepoznali prednosti BIM tehnologije

med gradnjo in v obdobju prevzema pri svojem poteku dela, in so jih v ta

oziroma predaje objekta. »Dodana namen tudi izobraževali.

vrednost BIM-a deluje kot orodje za

preveritev natančnosti, skladnosti in Nenehno izobražujejo tudi zaposlene vezovanju vseh deležnikov v procesu

konsistence projektne dokumentacije, Stanovanjski sklad RS se zave- graditve in digitalizaciji stavb za širšo

preverjanje ter točnost izdelanih pre- da, da bo prihodnost gradbeništva uporabo v smislu pametnih sosesk in

dizmer. BIM metodologija je primerna še naprej močno zaznamovana z pametnih mest. »Ne smemo pozabiti

tudi za kontrolo načrtovanja gradnje idejo in razvojem BIM procesov ter tudi na razvoj VR tehnologije, s katero

skozi 4D- in 5D-simulacije ter za žago- napredkom na tem področju. Vsled bomo verjetno lahko v prihodnosti v

tavljanje natančnega in podrobnega tega stremijo k stalnemu izobraže- realni dimenziji preverjali posamezne

BIM modela zgrajenega objekta PID vanju zaposlenih, vključevanju na rešitve v digitalnem dvojčku prihod-

BIM,« dodajo. konferencah, predvsem pa interni njega objekta,« zaključijo.

izmenjavi informacij in izkušenj.

Spodbujajo uporabo BIM-a Prihodnost uporabe BIM tehnologi- Stanovanjski sklad RS

Na projektih lastnih naložb upo- je si predstavljajo predvsem v digita- Poljanska cesta 3', '000 Ljubljana §

rabljajo BIM tehnologijo v vseh fazah lizaciji projektne dokumentacije, po- T: 01/0/10 500 I irroieLtoaissrs.si I vmw.ssrs.si

O
bj

av
e 

so
 n

am
en

je
ne

 in
te

rn
i u

po
ra

bi
 v

 s
kl

ad
u 

z 
od

lo
čb

am
i Z

AS
P 

in
 s

e 
br

ez
 s

og
la

sj
a 

im
et

ni
ka

 p
ra

vi
c 

ne
 s

m
ej

o 
pr

os
to

 ra
zm

no
že

va
ti 

in
 d

is
tri

bu
ira

ti!

Eko dežela 01.03.2021 
PonedeljekDržava: Slovenija

Stran: 34

Površina: 525 cm2 1 / 1

Eko dežela 01.03.2021 
PonedeljekDržava: Slovenija

Kazalo

Stran: 34

Površina: 525 cm2

11





Andreja Šalamun

Slovenija je v zadnjih letih sprejela še odločnejše zaveze za prehod na traj-

nostno gradnjo stavb, za razogljičenje stavbnega sklada in za gospodarno

ravnanje z viri in energijo v stavbah. »A je časa za prenos tehnološko ino-

vativnih in hkrati gospodarnih rešitev za gradnjo in bivanje v visokoener-

getsko učinkovitih stavbah v konkretne projekte malo,« opozarja strokov-

njakinja z Gradbenega inštituta ZRMK Marjana Šijanec Zavrl.
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Treba je poskrbeti

za tehnološki preboj
nizkoogljičnih

tehnologij
v gradbeništvu

Po letu 2000 se v Sloveniji

precej posvečamo izboljšanju
energijske učinkovitosti stavb,
prehajamo na okolju prijaznej-

še vire in s tem tudi učinkovito

zmanjšujemo emisije toplo-

grednih plinov (TGP) stavb v

fazi njihove uporabe. »Ciljem na

področju nizkoogljičnega, z viri in

energijo učinkovitega trajnostno

grajenega okolja se bomo lahko

približali le, če bomo pravočasno

poskrbeli za tehnološki preboj

nizkoogljičnih tehnologij v grad-

beništvu in stavbah in morda še

pomembneje, če bomo pravo-

časno preoblikovali vrednostno

verigo v graditeljstvu in izkoris-
tili sodobne izzive kot zagonski

moment za panogo,« izpostavi

izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl,
vodja centra za bivalno okolje,

gradbeno fiziko in energijo na

Gradbenem inštitutu ZRMK.

Doda, da bodo sicer v tradi-

cionalno razdrobljenem, obrtni-

ško naravnanem globalnem trgu

tehnološke inovacije za trajno-

stne stavbe (kot na primer super

izolacijski materiali, dinamične
zasteklitve, v stavbni ovoj integri-

rane PV tehnologije, razgradljive

in reciklabilne stavbne kompo-

nente, večfunkcijski toplotni ovoj

stavbe, prefabricirane kompo-

nente z integriranimi komponen-

tami za npr. proizvodnjo elektrike

iz sonca, prezračevanje, akumu-

lacijo, IKT rešitve, ki omogočajo

preobrazbo potrošnika v proak-

tivnega uporabnika integriranega

v energetsko omrežje) le težko
našle pot do množične uporabe.

energetske politike. »Skoraj nič-
energijske stavbe imajo lahko več
obrazov, vendar jim je skupen krov-

ni cilj in ta je ne nazadnje razoglji-

čenje stavbnega sklada.«

Investitorji vse bolj pripravljeni

vlagati v sodobne tehnologije

Država spodbuja gradnjo pasiv-

nih zgradb predvsem skozi gradbe-

no zakonodajo. »Morda bi bilo treba

dodati še več spodbud, da bi poleg

minimalnih faktorjev učinkovitosti
pri gradnji objektov lahko načrtova-
li še bolj energetsko samooskrbne

stavbe. Da bi torej stavba lahko do-

segla dovolj potrebne energije s po-

močjo sistemov, ki bi bili nameščeni

neposredno na njo - na primer s

pomočjo fotovoltaičnih panelov - in

da bi na ta način pridobili dovolj

energije za obratovanje sistema

ogrevanja, v nizkoenergijskih hi-

šah tudi hlajenja in prezračevanja,«

predlaga Danijel Muršič in doda, da

moramo pri tem ljudem zagotoviti

najbolj optimalne pogoje bivanja.

Meni, da bo v letu 2021 še nara-

slo zavedanje, da moramo graditi

nizkoenergijske zgradbe oziroma
da se moramo približati cilju EU

do leta 2050, ko ne bomo več upo-

rabljali fosilnih goriv. »Investitorji

se k temu vse bolj nagibajo, imajo
dovolj posluha, da naročijo posa-

mezne študije, ki jim osvetlijo pot

do nizkoenergijskega objekta, hkrati

pa vidijo, da je takšno vlaganje smi-

selno,« izpostavi sogovornik in doda,

da se lahko družba spremeni le na
tak način. Verjame, da bomo po

epidemiji Covid-19 začeli bolj ceniti
zdravje ljudi in da bomo za njegovo

doseganje pripravljeni narediti ve-

liko več. »Zato pričakujem, da bodo

kakovostni objekti nizkoenergijski in

primerno prezračevani ter da bomo

v še večji meri uporabljali obnovljive

vire energije in geotermalne toplo-

tne črpalke za zagotavljanje toplotne

in hladilne energije vse iz enega vira

in ene naprave,« doda.
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Kako se lotiti prehoda na uporabo BIM

procesa pri arhitekturnem načrtovanju?

BIM uporabo vse bolj zahtevajo osveščeni investitorji in naprednejši projektanti. Matjaž

Likeb iz podjetja PILON, kjer nudijo BIM izobraževanja in potrebno programsko opremo

za arhitekte in gradbenike ter izdelujejo BIM knjižnice, opozarja na vse, kar moramo pri

izbiri upoštevati, da nas bo - namesto skritih stroškov - BIM presenetil v vsej svoji uporab-

ni vrednosti.

Kaj omogoča BIM programska oprema?

Uporaba BIM (Building Information

Modelling) procesa pri načrtovanju

omogoča izdelavo boljšega projekta

z manj napak v roku in predvidenih fi-
nančnih okvirih. Ne dvomim, da so se

številni, ki resno razmišljajo o preho-

du, že vrgli v najbolj logičen prvi ko-
rak: preučevanje razlik med različnimi

programskimi rešitvami. Pomembni

so tudi programski dodatki, npr. re-

šitve za krajinske arhitekte, možnost

izdelave lastnih parametričnih knji-

žnic brez programiranja ali ustvarja-

nje predstavitvenih animacij. Treba

je biti pozoren seveda tudi na ceno,

kompatibilnost in na to, ali je licenca

trajna ali časovno omejena.

Kako hitro se lahko usposobimo

za delo z BIM?

Največji vložek pri uvedbi BIM-a ni
nakup potrebne programske opreme,

temveč čas, ki ga nov uporabnik pot-

rebuje za osvajanje novih kompetenc.

Brez organiziranega usposabljanja je

težko oziroma potrebujemo bistveno

več časa, da vsa potrebna znanja hitro

osvojimo. Na začetku so to osnove,

kasneje pa tudi napredna, specifična

znanja, ki so nujna pri večjih projektih.

V podjetju PILON smo izobraževanja v

času epidemije uspešno preselili na

splet. V okviru akcije skupinskega na-

kupa potrebne programske opreme za

arhitekte in gradbenike v organizaciji

Zbornice za arhitekturo in prostor nu-

dimo poleg programa tudi brezplačno

osnovno izobraževanje. Osnovni tečaj

običajno traja 24 ur (šestkrat po štiri

ure), ker pa smo ga posneli in razdelili

na dvanajst sklopov, pa lahko ta čas

razpolovite. Obstaja tudi veliko spe-

cifičnih izobraževanj, ki jih kot nad-

gradnjo osnovnega najdete v spletni

učilnici Graphisoft Learn.

Kako pa je s podporo in svetovanjem?

Ker uporaba BIM procesa pri na-

črtovanju zahteva vedno več novih

kompetenc, je ključna usposobljena

tehnična podpora. V podjetju PILON

smo v sodelovanju s podjetjem Grap-

hisoft (razvijalec programske opreme
Archicad) pripravili možnost sklenitve

vzdrževalne pogodbe ArchiPLUS, ki

omogoča brezplačno tehnično pod-

poro in svetovanje pri nas osebno

ali na daljavo. To je tudi najcenejši

način sledenja BIM razvoja in s tem

povezane programske in sistemske

opreme (operacijski sistem) kot tudi

razvoja strojne opreme (hardvvare).

Glede na tektonske premike pri razvo-

ju procesorjev lani se bo morala zdaj

temu prilagoditi tudi vsa sistemska

in aplikativna programska oprema.

Kaj pa cena?
Strošek nakupa BIM programske

opreme ni zanemarljiv in moramo biti

tudi zato pozorni na različne akcij-

ske ponudbe. Daleč najbolj ugodna

možnost nakupa programske opreme
Archicad je zagotovo sodelovanje v

skupinskem nakupu, ki ga v podjetju

PILON organiziramo v sodelovanju z

Zbornico za arhitekturo in prostor.

Akcija se zaključuje 2. marca 2021. Če

razmišljate o prehodu na BIM ali na-

kupu Archicad, vam vsekakor priporo-

čam, da pohitite in to naredite v okvi-

ru aktualnega skupinskega nakupa.
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Obrtno-podjetniški zbornici pripra-

vili že nekaj tovrstnih izobraževanj;

zanimanje je predvsem med mlajšo

generacijo. »Na žalost je uvajanje BIM

tehnologije v Sloveniji prepuščeno

stihiji, kar povzroča še večji razko-
rak med domačimi in tujimi izvajalci.

Pogoj za uporabo te metodologije je

ustrezna informacijska opremljenost,

usposobljenost kadrov in ne nazadnje

tudi baza standardiziranih popisov

Prednost BIM
! e tudi v tem , da

se lahko hitro ugotovi,

kje se bodo pojavile

morebitne težave, za
katere bo treba poiskati

drugačno rešitev.

del, ki pa je zaenkrat v Sloveniji še
nimamo,« razlagajo na OZS.

Celovit pregled nad projektom

Dr. Rok Cajzek, pomočnik direktor-
ja v družbi GIC Gradnje, pravi, da ima
tehnologija BIM številne prednosti pri

načrtovanju, saj omogoča bistveno pre-
glednejše in bolj usklajeno sodelovanje

vseh snovalcev projekta. Predvsem pa
se prednosti kažejo še pri izgradnji pro-
jektov in vzdrževanju. Sama tehnologija

ponuja dobre temelje za nadgradnjo v

4D, 5D in 6D-BIM modele, ki pa so bistve-
no kompleksnejši in še bolj uporabni.

Peter Smrekar, vodja trženja na pod-
jetju Makro 5 gradnje, pa pravi, da se s

tehnologijo BIM vedno bolj srečujejo. V

Sloveniji postaja vse bolj uveljavljena,

saj je dobro orodje pri projektiranju.

»Se pa naša uporaba omenjene tehno-
logije razlikuje od projekta do projekta.

Strokovnjaki, ki delajo s to tehnologijo,

morajo znati razmišljati o njej in objekt

sprojektirati tako, da se potem enako
tudi izvede, saj se le na takšen način
olajša celotna izpeljava projekta. Pred-
nost BIM je tudi v tem, da se lahko hitro
ugotovi, kje se bodo pojavile morebitne
težave, za katere bo treba poiskati dru-
gačno rešitev.«
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DRI gonilna sila digitalnega
preboja na področju
infrastrukturnih projektov

DRI upravljanje investicij, d. o. o., je največje svetovalno in inženirsko podjetje v Sloveniji.

Ekspertna znanja, dolgoletne izkušnje ter pridobljeno zaupanje javnih in zasebnih naroč-
nikov so temelji, na katerih se je družba utrdila kot zanesljiv partner pri uresničevanju na-

ložb na področju železniške, cestne, komunalne in vodne infrastrukture ter stavb. DRI na

enem mestu združuje tehnična, ekonomska in druga ekspertna znanja, nepogrešljiva pri

vodenju najzahtevnejših infrastrukturnih projektov. Izvedba storitev, ki pospešujejo digi-

talno transformacijo gradbeništva, predvsem uvajanje BIM tehnologije, je eden osrednjih
strateških razvojnih ciljev družbe.

V čem vidite bistvo in ključno

dodano vrednost tehnologije BIM?

Transparentnost, sledljivost, učin-

kovitost, pregled nad celoto, lažje in

enotno razumevanje kompleksnejših

delov projekta. Boljše sodelovanje

med vsemi deležniki. Obvladovanje

velike količine podatkov, ki so koor-
dinirani in med seboj usklajeni. Od-

pravljanje napak v virtualnem modelu
namesto na gradbišču. Učinkovitejše

spremljanje zastavljenih rokov.

V kolikšni meri je v Sloveniji

BIM tehnologija že uveljavljena

na področju cestnih in železniških

projektov? So tudi vaši

glavni naročniki prepoznali

njene prednosti?

Naši naročniki so že pred leti pre-
poznali prednosti, ki jih prinaša upo-

raba BIM-a, kar je razvidno iz števila

projektov, kjer je bila tehnologija že

uporabljena. Vsak naročnik je izvedel

oz. izvaja vsaj en projekt z BIM-om

v fazi projektiranja, pogosto pa ga

uporablja tudi v fazi gradnje. Ugota-

vljamo tudi, da se zaradi prednosti, ki
jih prinaša, projektanti vse pogosteje

odločajo za uporabo BIM-a v določe-

nem obsegu tudi na projektih, kjer ga
naročnik posebej ne zahteva.

Ali lahko izpostavite nekatere

projekte, pri katerih je bil

uporabljen BIM?

Eden prvih projektov, kjer se je BIM

uporabil tako med projektiranjem

kot med gradnjo, je izvennivojsko

križanje v Marija Gradcu, zgrajeno v

sklopu nadgradnje železnice Zidani

Most-Celje. V fazi projektiranja je bil
BIM uporabljen tudi pri vzhodni cevi

avtocestnega predora Karavanke in
pri odseku železniške proge Mari-
bor-Šentilj-državna meja; pri obeh

se BIM uporablja tudi za spremljanje

gradnje, ki je v teku. Pri projektiranju

varnostno-tehnične nadgradnje žele-
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zniškega predora Karavanke, ki je tudi

v teku, se je prav tako uporabil BIM;

po zaključku gradnje bo pripravljen še

model izvedenega stanja. V BIM-u se

projektirata tudi nov most in sanacija

spomeniško zaščitenega obstoječega

mostu čez Kamniško Bistrico. Projekti

za izvedbo drugega tira Divača-Koper,

torej najvišja raven projektne doku-
mentacije, so bili prav tako izvedeni

v BIM-u. Predvideno je, da bo upo-
rabljen tudi pri spremljanju gradnje.

Ali lahko pri tem tudi konkretno

izpostavite koristi v številkah:

dvig produktivnosti za določen

odstotek, časovni prihranki ...
Bazen izvedenih projektov v Slo-

veniji je premajhen, zato konkretnih
številk ne moremo izpostavljati, saj še
nimamo merodajne primerjave. Tudi

projekti so si med seboj različni in
specifični. Splošna ocena za prihra-

nek, ki se pojavlja v svetu, je nekje

med 10 in 20 %. Na splošno je BIM

široko področje, kjer ima vsaka faza
uporabe različne prihranke. Z uporabo

BIM-a se bistveno zmanjša potreba po
koordinacijskih sestankih, uporablja

se skupna platforma CDE za izmenjavo

in hrambo vseh bistvenih podatkov. S

3D-modeliranjem virtualnega modela
se hkrati generirajo 2D-risbe, izpisi

količin ter vsi pogledi in prerezi, ki

so med seboj ves čas usklajeni. Od-

pravljanje konfliktov v projektu je bi-

stveno učinkovitejše kot pri klasičnem

projektiranju.

Ali kot državni inženir vidite

poslanstvo, da tehnologijo BIM

uveljavite v slovenskem prostoru?

DRI je od vsega začetka gonilna sila

vpeljave BIM-a v prakso na področju

infrastrukturnih projektov. Smo sou-

stanovitelji in eden aktivnejših članov

siBIM, Slovenskega združenja za infor-

macijsko modeliranje gradenj. Naša

sodelavka Ksenija Marc je predsedni-

ca združenja in predstavnica Slovenije

v EU BIM Task Group. Članstvo oce-

njujemo kot zelo dragoceno, saj smo

tako sproti seznanjeni z usmeritvami

na ravni EU, v delovno skupino lahko

neposredno prenašamo predloge, ne

nazadnje pa imamo vpogled tudi v

aktivnosti in izkušnje drugih članic.

Kam bi umestili Slovenijo na

digitalnem naložbenem zemljevidu

v primerjavi z drugimi

evropskimi državami?

Smo v koraku s časom. Dokaz za

to so številni doma in v tujini nagra-
jeni projekti, kar je nedvomno plod

konkurenčnega znanja in inovativno-

sti. Na področju sistemske vpeljave

BIM-a nas čaka še veliko dela, so pa

že narejeni koraki v pravo smer. Na

SIST je bila ustanovljena skupina,

ki sprejema standarde na področju

BIM-a. Nedavno je Slovenija postala

tudi članica vodilne svetovne orga-
nizacije na področju BIM-a Builiding

SMART International. Slovenija je še

pravi čas zajahala val transformacije

iz analognega k digitalnemu in je pri

tem tudi uspešna, potrebno pa bo še
nekaj časa in napora, da bo BIM sis-

temsko vpeljan v vse procese.

Kje vidite največje izzive pri

uveljavitvi BIM tehnologije pri

javnih naložbah v Sloveniji?

Izzivov pri uvedbi BIM-a pri javnih

naložbah je veliko tako na državni,

evropski kot tudi svetovni ravni. Pri
uvajanju BIM-a v državi se moramo

zgledovati tudi po EU, saj je digitalna

transformacija globalni trend. Evrop-

ska komisija s svojo delovno skupino

EU BIM Task Group aktivno spodbuja

države članice k uporabi BIM-a, zato

so izdali tudi priročnik za uvedbo
BIM-a v evropskem javnem sektorju.

Največji izziv je sistemski pristop pri

uveljavitvi BIM-a na ravni države tj.

pristop od zgoraj navzdol, ki se zač-

ne s pripravo akcijskega načrta. BIM

bi se tako uvajal postopoma pri vseh
deležnikih, in sicer vzporedno z nuj-

no potrebno digitalizacijo celotnega

gradbenega sektorja.

Kako vaši strokovnjaki pridobivajo

znanja? Kako ocenjujete raven

digitalnih znanj diplomantov obeh
gradbenih fakultet?

Z izobraževanjem na tem področju

smo začeli že pred leti. Znanja, ki jih

potrebujejo sodelavci, seveda niso

enaka veščinam, ki so nujne na pri-

mer pri projektantih. Zavedamo se, da
potrebujemo tudi vrhunske speciali-

ste, zato smo enemu od sodelavcev

omogočili šolanje po posebnem med-

narodnem programu na priznanem

tehničnem inštitutu v Španiji. Poleg

usmerjenih usposabljanj skrbimo, da

so sodelavci redno v stiku z najnovej-

šim dogajanjem na področju BIM-a.

Nadgradnja kompetenc mlajših ka-

drov je enostavnejša, saj ugotavlja-

mo, da so že na fakultetah pridobili

osnovna znanja BIM-a.

Kakšni so vaši načrti v zvezi z uporabo

tehnologije BIM v prihodnje?

Ostati vodilni motivator pri stan-

dardizaciji in uvajanju BIM-pristopa

in nadaljevati z njegovo vpeljavo

v vse faze naložb, še posebej med

samo gradnjo in kot pripravo mode-

la uporabnikom za fazo upravljanja

in vzdrževanja.

Ste glede uporabe BIM

tehnologije optimistični?

Digitalizacija se je v vseh segmen-
tih gospodarstva pokazala kot ključ-

ni dejavnik v prizadevanjih k večji

učinkovitosti. Tudi v gradbeništvu je

zato nujno preiti na nove tehnologije.

Lahko bi rekli, da koraka nazaj ni, saj

če želimo kot država biti konkurenčni

na področju gradbeništva, je BIM eno

izmed ključnih orodij. Pomembni javni

naročniki so uvideli prednosti, ki jih

ponuja BIM, vodilne projektantske hiše

so to tehnologijo že usvojile. Prepričani

smo, da bodo njene prednosti prepoz-
nali tudi izvajalci, zato mislimo, da bo

lahko Sloveniji ob ustrezni podpori dr-
žave uspelo ohraniti stik s tehnološko
razvitimi okolji.
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Domišljeno oblikovani
poslovni prostori krepijo
dobičkonosnost podjetja
Samo Kranjec

Dvigujejo ustvarjalnost in storilnost zaposlenih, optimalna razsvetljava, do-

volj svež zrak, ustrezna temperatura in ergonomsko oblikovano pohištvo
pa varujejo njihovo zdravje in zmanjšujejo število bolniških izostankov.

Sodobna pisarna ni več strog

prostor, temveč spodbuja

ustvarjalnost in prilagodlji-

vost zaposlenih. Omogoča jim tudi
sprostitev in sproščeno komunikacijo.

Dobro oblikovan pisarniški prostor bi

lahko po nekaterih raziskavah povečal

produktivnost za skoraj 20 odstotkov.
Pri tem so pomembni postavitev miz,
izolacija hrupa, barvna shema, pohi-

štvo, temperatura in kakovost zraka,

razsvetljava in rastline.

Posnemanje podobe krajine

Danes se vse bolj uveljavljajo pi-

sarne, ki posnemajo podobo krajine
(t. i. lanscape pisarne). V njih je odprt

prostor ločen s pohištvom, rastlinjem,

paziti je treba tudi na prehajanje

zvoka, da se zaposleni med seboj ne

motijo. Za sestanke so organizirane

govorilnice, ki omogočajo zasebnost.
Pohištvo postaja manj formalno, z več
barvnimi poudarki, dobiva pa tudi
nove oblike in funkcije. Manj formalno
okolje, z bolj sproščenim odnosom do

dela, spodbuja ustvarjalnost in osre-

dotočenost na delo.

Vodstva podjetij imajo praviloma

lastne pisarne, ki pa so povezane o

ostalimi zaposlenimi. Današnje rešit-

ve se predvsem nagibajo k manjšim

pisarnam in javnim površinam s ste-

klenimi stenami, ki zagotavljajo dovolj

zasebnosti za spodbujanje osredoto-

čenosti na zastavljeno nalogo.

Prostori naj bodo podjetju

pisani na kožo

Projektiranje poslovnih prostorov

ne prenese tipskih rešitev ali takšnih,

ki so se obnesle pri konkurenčnih
podjetjih ali poslovnih partnerjih.

Pred začetkom projektiranja morajo

projektanti razumeti bistvo in orga-
niziranost podjetja. Opraviti morajo

pogovor z zaposlenimi in vodstvom
podjetja, spoznati njihovo komunika-

cijo, organizacijo sestankov, morebitne
delavnice: ali delo v podjetju poteka

predvsem v pisarni ali tudi na terenu,

od doma, kakšne potrebe po zasebno-

sti imajo zaposleni ... Inovativni oddel-
ki, denimo, pogosto zahtevajo odprta

območja, saj izmenjava idej pripomore

k ustvarjalnemu procesu.

Strokovnjaki poudarjajo, da zapos-
leni potrebujejo dovolj prostora za

učinkovito opravljanje svojih nalog,

zato delo v prenatrpanem majhnem

prostoru krni njihovo produktivnost.

Tudi nekoč zelo priljubljene oceanske
odprte pisarne, so se izkazale za ne

najbolj primerne. Hrup, ki v njih vlada,

je namreč moteč in zmanjšuje produk-

tivnost, tudi zasebnosti ni.

Pohištvo naj raste skupaj s podjetjem

Pomembno vlogo ima tudi pohi-

štvo. Pri tem poznavalci poudarjajo,

da naj bodo delovne mize in ostala
oprema enostavno sestavljivi, premič-

ni in modularni. Ko podjetje zraste,

lahko takšno pohištvo razstavimo in
sestavimo v novih prostorih. Pisarni-

ška oprema mora biti čim bolj prijazna

telesu in ergonomska. Delovna miza

naj ima možnost prilagajanja višini
uporabnika, materiali naj bodo prijet-

ni na dotik in pogled. Pisarniška opre-

ma naj zagotavlja raznoliko uporabo

in omogoča priročno shranjevanje do-

kumentacije in delovnih pripomočkov.

K produktivnosti prispevajo

tudi barve
V poslovnih prostorih praviloma

prevladuje bela barva. Ta sicer pri-

speva k delovni učinkovitosti, ven-

dar nudi malo stimulacije. Rdeča naj

bi po mnenju poznavalcev krepila

čustva, zmanjševala pa analitično
razmišljanje in spodbujala tek. Mo-

dra je pomirjujoča in mirna, spodbuja

večjo produktivnost, vendar lahko
prostor postane hladen. Zelena in
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oranžna spodbujata široko razmišlja-

nje in ustvarjalnost, rožnata pomirja

in sprošča. Ob tem velja dodati, da

lahko privlačne slike, zlasti narave

in pokrajine, ki se ujemajo s sploš-

no barvno shemo, zmanjšajo stres in

povečajo produktivnost.

Dovolj toplote, svežega zraka

in svetlobe

Na delovno storilnost v veliki meri

vplivajo tudi temperatura in kakovost

zraka ter rastline. Študije kažejo, da

nekoliko toplejše temperature bolj

spodbujajo večjo produktivnost in

natančnost. Temperatura v pisarnah

običajno znaša okoli 21 stopinj Celzija,

vendar bi jo bilo zaradi produktivnosti

in natančnosti boljše dvigniti na raven

bližje 25 stopinjam Celzija.

Zrak v prostoru mora biti čim bolj

svež. Rastline v pisarnah dvigujejo raz-

položenje zaposlenih in poskrbijo za

privlačnost prostorov. Obenem absor-

birajo velike količine kemičnih spojin iz

zraka, ki jih oddajajo plastika, sintetične

tkanine, barve in čistilni materiali.

Slaba osvetlitev povzroča utruje-

nost, obremenitev oči, glavobole in

pomanjkanje osredotočenosti. Svetla

razsvetljava je koristna predvsem za

analitične miselne procese, izogiba-

ti pa se je treba ostri fluorescenčni

osvetlitvi, ki lahko povzroči očesne

bolezni, povezane z UV-žarki. Če ni-

mamo dostopa do oken in sončne

svetlobe, si pomagajmo z umetno

razsvetljavo, predvsem z žarnicami

dnevnih luči, ki zagotavljajo mehkejšo

in toplejšo osvetlitev.

Vložek v poslovne prostore

je naložba

Če se odločate, ali poslovne

prostore oblikovati sami in pri tem

privarčevati ali oblikovanje zaupati

arhitektom, postrezimo z mnenjem

poznavalcev, da domišljeno zasno-

vani delovni prostori prispevajo k

pozitivnim finančnim rezultatom na

več načinov. Zaradi večje učinkovitosti

zaposlenih lahko dobiček zaradi nižjih

stroškov dela raste. Stroški dela se

znižajo tudi zaradi manjše odsotnos-

ti z dela in manjše fluktuacije zapo-

slenih. Ker je storilnost višja, lahko

podjetje isti obseg dela opravi z manj

zaposlenimi. Tudi stroški upravljanja

nepremičnine se zaradi boljšega iz-

koristka prostorov znižajo. Obenem

so podjetja s sodobnimi delovnimi

pogoji bolj zaželena med nadarjenimi

iskalci zaposlitve.

£# Manj formalno
S8 okolje z bolj

sproščenim odnosom

do dela spodbuja

ustvarjalnost in

osredotočenost na delo.

«\l
lahko poveča produktivnost dobro

T vi I oblikovan pisarniški prostor.

HBi
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V svetu betona utira

pot lesenim gradbenim
konstrukcijam

Samo Kranjec

Bruna Dujiča gradbeništvo spremlja že od rojstva. Njegov oče, gradbeni
inženir, ga je že v rosnih letih vodil po gradbiščih, ki so mu počasi zlezla

pod kožo. Zato izbira poklica ni bila težka. Danes, skupaj s sodelavci v pod-
jetju CBD, sodi v razvojno špico v leseni gradnji v svetu, v Slovenijo pa je

vnesel gradnjo s pomočjo križno-lepljenih plošč. »Ker se imenujem Bru-

no in je bruno osnovni element kladne gradnje (brunaric), mi je bilo lesno
konstrukterstvo očitno položeno v zibelko. Ko sem začutil toplino lesa kot

gradbenega materiala, sem ga takoj vzel za svojega,« pravi sam.

■
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Ste se z leseno gradnjo začeli

ukvarjati že na začetku poklicne poti?

Do nje sem prišel po korakih. V

okviru diplomskega in magistrskega

študija sem spoznaval betone visokih
trdnosti, tudi v okviru trimesečnega

študija v Neaplju. Za magistrsko delo

pa sem proučeval strižne trdnosti zi-

danih zgradb ob potresu. Za to sem

skonstruiral tudi preizkuševalno opre-

mo. Takrat so se v Ljubljani v naselju

Šujica začele graditi lesene kanadske

hiše in investitorji so zanje želeli na

Fakulteti za gradbeništvo in geode-

zijo naročiti potresne analize. V ta

namen sem napravo za preskušanje

zidanih konstrukcij prilagodil lesenim

zgradbam. Proučil sem tudi raziskave

v svetu s tega področja in prišel do

sodelovanja na ameriškem projektu s

področja lesene gradnje. Na tej osnovi

sem vstopil v svetovni krog razisko-

valcev lesenih konstrukcij, kjer so me

zelo toplo sprejeli. Povabili so me na

interne konference, kjer so se razvijali

tudi standardi za potresno odpornost

lesenih konstrukcij. Pridobil sem tudi

štipendijo japonske vlade za dvome-

sečni študij na inštitutu NILIM v Cuku-

bi, kjer sem sodeloval z velikimi imeni

lesene gradnje in potresnega inže-

nirstva na Japonskem. Znanje, ki sem

ga pridobil, sem izkoristil pri svojem

doktoratu in nadaljnjem znanstve-

noraziskovalnem in projektantskem

delu. Metode na področju potresnega

inženirstva pa sem prenesel v prakso.

V Sloveniji ste torej orali ledino.

Da. Ko je pri nas lesena gradnja

zaživela, sem v letih 2008 in 2009 v

času gospodarske krize iz udobnega

univerzitetnega okolja zaplul v nego-

tove gospodarske vode. Rasli smo iz
leta v leto in danes nas je v podjetju

CBD zaposlenih že deset oseb. Veči-
noma so se mi priključili mladi, ki so

me spoznali na fakulteti. Bili so moji

študenti, želeli so biti moji diploman-

ti, in ko so videli mojo vizijo in način

dela, so tudi želeli postati del moje-

ga tima. Kot prijatelji in družina smo

rasli, dva sta z menoj v podjetju tudi

doktorirala, kar osebno štejem kot

svoj največji dosežek in zadoščenje.

So izkušeni raziskovalci z doktoratom

znanosti in pooblaščeni inženirji. Ne-

kateri so že na lastni poklicni poti in
prav je, da sledijo svoji viziji. Ostaja-

mo pa povezani.

Kako ste ustanovili podjetje CBD?

Na pobudo svojega brata, ki je eko-

nomist. Ker je vedel, da sem vedno

težil k sodelovanju z gospodarstvom,

mi je svetoval ustanovitev podjetja in
obljubil začetno pomoč pri ekonom-

skem delu njegovega delovanja. Pod-

jetje sva ustanovila leta 2006, resno

pa je začelo poslovati v letih 2008 in

2009, ko sem zapustil fakulteto in se v

celoti posvetil podjetju. Sedež imamo

v Celju, pisarni pa v Ljubljani in Seža-

ni. Že od samega začetka poslujemo

tudi na daljavo.

To vam v sedanjih razmerah

pride prav.
Pred epidemijo smo v živo dvakrat

do trikrat na teden opravljali posa-

mične koordinacije, zdaj na daljavo

delujemo pet dni v tednu, s čimer se

je učinkovitost dela malenkost zmanj-

šala. Projekti, ki jih izvajamo, pa tečejo

nemoteno in dela nam ne zmanjka.

Kako doživljate les?

Je raznolik in poseben, tudi zelo svo-

jeglav. Zahteva izjemno veliko znanja, ki

sem ga moral pridobivati sam, saj mi ga

gradbena fakulteta ni dala. Veliko ga je

mogoče dobiti na Biotehniški fakulteti

na oddelku za lesarstvo. Znanje sem

iskal na različnih koncih in ga povezal,

da lahko danes v našem podjetju ob-

vladujemo lesene konstrukcije in tudi

razvijamo nove tehnologije.

je razvojnoraziskovalno delo temelj

delovanja podjetja CBD?

Sam izhajam iz raziskovalnih voda,

kjer sem preživel štirinajst let. Vidim,

da je znanstvenoraziskovalno znanje

največja konkurenčna prednost na

trgu. Da to ohranjaš, se moraš sa-

modisciplinirati, biti inovativen in s

Življenjska pot
Bruna Dujiča:

D Rojen je bil leta 1971
v Mariboru.

■■ Zgodnje otroštvo je

Efl preživel v Mariboru.

■■ S starši se je preselil

KB v Celje, kjer je končal

osnovno in srednjo naravo-
slovno-matematično šolo.

H V Celju z družino živi

še danes.

Poklicna pot
Bruna Dujiča:

D študiral gradbeništvo

v Ljubljani, kjer je tudi

doktoriral.

■■ Kot stažist in asistent
Efl bil 14 let zaposlen na

Fakulteti za gradbeništvo in

geodezijo v Ljubljani.

■■ Leta 2006 začel
KB podjetniško pot s

soustanovitvijo podjetja CBD,

Iger je direktor.

»Na Hrvaškem

si po potresu

v Petrinji zelo želijo

delati s križno lepljenimi

ploščami. Za obnovo bodo

potrebovali približno

2.000 objektov in želijo

sodelovati z nami.«
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Za svoje potrebe križno-lepljene

plošče kupujete v tujini?

Da. Proizvajajo jih v številnih

evropskih državah, tudi v tistih, ki so

bistveno manj gozdnate od naše.

Ste po duši menedžer ali razvojnik?

Velikokrat si želim, da bi imel v

podjetju menedžerja, vendar bi nare-

dil veliko škodo zaposlenim, saj vzdr-

žujemo zelo pristen oseben odnos. Če

želiš imeti tim, ki ti zaupa, moraš de-

lati z občutkom. Zato prevzemam tudi
vlogo menedžerja. Pri tem delujem

kot trener in skušam vsakemu najti

položaj v ekipi, ki mu najbolj ustre-

za. Kot senior v podjetju se trudim
svojim zaposlenim pri upravljanju in
raziskavah dajati zgled in jih voditi s

pomočjo osebne neoporečnosti. Ob

tem pa skrbim, da so vsi člani tima

osebnostno kompatibilni. Korektni

smo tudi pri sodelovanju s poslov-

nimi partnerji.

Katerih pet projektov bi izpostavili?

Največji je sodelovanje pri pro-

jektiranju v tistem času največje le-

sene stavbe na svetu, Murray Grove v

Londonu, ki ima osem nadstropij. Kot

svetovalca me je k projektu povabilo

podjetje KLH. Temu so sledili odmevni

projekti. Denimo slovenski paviljon za

Expo v Milanu, kjer smo bili kot statiki

vez med arhitektom in izvajalcem - Lu-

marjem. Sprojektirali smo tudi štiri šti-

rinadstropne lesene bloke v Sloveniji.

V sodniškem stolpu v Planici je znotraj

armiranobetonskega okvirja štirinad-

stropna lesena konstrukcija. Trenutno

največji dosežek pa je slovenski jekle-

no-leseni paviljon na Expo Dubaj, kjer

smo veliko prispevali k njegovi izvedlji-

vosti, izvedli projektiranje, prepričali

oblasti v Dubaju, da sprejmejo leseno

konstrukcijo in poskrbeli za postavitev

paviljona, za kar smo, zaradi epidemije

Covida-19, morali na daljavo usposobiti

lokalnega izvajalca, da je to bil sposo-
ben kakovostno izvesti. Na koncu smo

na terenu izvedli kontrolo, da je vse,

kot mora biti.

Na kaj ste v dosedanjem delu
najbolj ponosni?

Na svoje sodelavce. Usmerjam jih

v nenehno učenje, v znanstvenoraz-

iskovalno delo in jim pri tem stojim

ob strani.

Kakšne poklicne in raziskovalne

cilje si še zadajate?

Ko bo podjetje lahko delovalo brez

mene, bi želel ostati v pedagoških vo-

dah, na področju lesenih konstrukcij.

O tem bi želel napisati priročnik za

projektante. Še prej pa bi za otroke

rad izdal slikanico o leseni gradnji,

besedilo že pišem, iščem pa ilustra-

torja. Da najmlajšim približam topli-

no lesa in ovržem mit iz pravljice o

treh pujskih, da je trdna samo hiša

iz opeke.

»Gradi se

lahko le s ' ' l* ,J '
popolnoma suhim lesom

in med gradnjo je treba

poskrbeti, da ni toplotnih

mostov ali izliva vode v

konstrukcijo .«
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»Izzive spreminjamo v rešitve«
Merilna oprema in rešitve za zajem in obvladovanje prostorskih podatkov

Zahteve na gradbišču so vsak dan
večje: krajši roki za dokončanje del,

višja natančnost, nižja cena. S temi,

včasih izključujočimi si zahtevami,

se lahko spopadete samo z ustrezno

merilno opremo in pravimi rešitvami.

Vsakodnevni izziv izvajalcev je projekt

izvesti v skladu s predvidenim prora-

čunom, časom in specifikacijo.

Podjetje Geoservis, d. o. o. je po-
oblaščeni prodajalec in certificirani

servisni center merilne opreme in

rešitev švicarskega proizvajalca Lei-

ca Geosystems. S svojimi rešitvami,

izkušnjami in poprodajnimi aktiv-

nostmi (servis, tehnična podpora)

omogočajo ravno to - v krajšem času

in z nižjimi stroški narediti enako ali

še kakovostnejše.

Celovite rešitve za vse faze gradnje

V njihovi ponudbi so laserski, op-
tični in digitalni nivelirji, razdaljeme-

ri, sistemi za lociranje in kartiranje

podzemne infrastrukture (georadarji,

lokatorji), sistemi za vodenje in avto-

matizacijo gradbenih strojev (bager,

buldožer, greder, finišer, valjar, freza,

vrtalnik), merilni instrumenti za zajem

prostorskih podatkov (tahimetri, GNSS

sprejemniki), merilni instrumenti za

zajem resničnosti (3D laserski skenerji,

mobilni laserski skenerji, brezpilotni

letalniki za zajem iz zraka) ter sistemi

za opazovanje premikov in deformacij

naravnega in grajenega okolja.

To so celovite rešitve, ki jih upora-
bite v vseh fazah gradnje - od posnet-

ka terena, projektiranja, modeliranja,

prenosa objekta na teren (za koli č-

ba), izvedbe zemeljskih del, gradnje

objekta do kontrole izvedbe (QA/QC)

in končnega posnetka izvedenih del,

ter podpirajo vse faze BIM procesa.

»Z uporabo naših merilnih instru-
mentov in rešitev boste delo opravi-

li z manj napora in hitreje, povečali

boste produktivnost delavcev in stro-

jev, zmanjšali stroške materiala in
goriva, povečali kakovost izvedenih

del, varnost na gradbišču in ne na-

zadnje povečali dobiček,« poudarjajo

v podjetju. Da so kompetenten, za-

nesljiv in finančno stabilen partner,

pričajo tudi certifikat kakovosti ISO

9001, servisni certifikat Leica Geo-

systems ter certifikat platinaste bo-
nitetne odličnosti AAA.
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Andreja Šalamun

»Potres nam življenja ne sme postaviti na glavo, ampak mora po njem

država čim bolj nemoteno delovati naprej,« pravi mag. Marjana Lutman,

vodja odseka za stavbe in potresno inženirstvo na Zavodu za gradbeništvo
(ZAG). To pomeni, da morajo ostati stavbe funkcionalne, da ljudje lahko v

njih nemoteno živijo in delajo. »Zato so današnji strogi evropski standardi
Eurocode, ki jih je treba zadovoljiti pri projektiranju in gradnji potresno

odpornih stavb, smiselni,« meni strokovnjakinja.
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Krškega in Brežic, precej manj pa v

severovzhodni Sloveniji in v Primorju.

Da je potresna ogroženost v Slove-

niji pomembna težava, meni tudi dr.

Samo Gostič z Gradbenega inštituta

ZRMK. »Najprej zato, ker je nevarnost

nastanka močnih, tudi rušilnih potre-

sov velika

-

še posebej v pasu od Po-

sočja preko Ljubljane do Brežic. Poleg

izpostavljenosti potresni nevarnosti

pa na ogroženost vpliva tudi gostota
poseljenosti in odpornost stavb. Žal

ravno območje največje potresne ne-

varnosti sovpada z območjem največ-

je poseljenosti - Ljubljana z okolico.

Odpornost - predvsem starejših stavb

- pa žal tudi ni na dovolj visoki ravni,«

izpostavi Samo Gostič.

Po potresih izboljšali tehnike gradnje

Stavbe v Sloveniji so, kot pravi tudi

Marjana Lutman, zelo različne, kar se
tiče potresne varnosti. »V določenih

lovenija je tudi na pod-

%% ročju potresne varnosti

w W raznolika. Potresna

ogroženost je odvisna tako od posa-

mezne lokacije kot tudi od stavbe in

obdobja, v katerem je bila zgrajena,«

opozarja Marjana Lutman. Kot pra-

vijo v Sektorju za preventivo in na-
črtovanje na Upravi RS za zaščito in

reševanje, v naši državi velja srednja

potresna nevarnost. »Čeprav magni-

tude potresov na ozemlju Slovenije

ne dosegajo zelo velikih vrednosti,

so zaradi razmeroma plitvih žarišč

učinki lahko dokaj veliki,« opozarjajo

in dodajo, da lahko potresna žarišča

nastajajo na vsej državi. Povedo, da

je zaradi velike koncentracije prebi-

valstva, industrije in drugih dejavnosti

relativno najbolj ogrožena ljubljan-

ska regija, še posebej Ljubljana. Poleg

osrednje Slovenije so bolj izpostavlje-

ni potresom tudi na območju Posočja,

V Sloveniji

je nevarnost

nastanka močnih, tudi

rušilnih potresov velika

- še posebej v pasu od

Posočja preko Ljubljane

do Brežic.

obdobjih, ko so doživeli potrese,

so gradili izkustveno in po potresih

izboljšali tehnike gradnje. Temu re-

čemo tradicionalna gradnja,« pove

sogovornica. Pri teh stavbah kot naj-

večjo težavo izpostavi njihovo pogos-

to prenovo. »Vanje so posegali tudi

z ukrepi, ki so poslabšali potresno

varnost, zato je potresna ogroženost
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v teh stavbah večja, kot je bila v pre-

teklosti,« opozori.

Veliko pa je tudi takih stavb, ki so

bile zgrajene brez upoštevanja pred-

pisov; ali ti v tistem času niso obsta-

jali ali pa sojih namensko spregledali.

»Ko daljše obdobje ni bilo večjega

potresa, so ljudje radi pozabili na

potresno varnost in takrat zgrajene

stavbe so zagotovo manj varne,« se

strinjajo strokovnjaki.

Kot opozarja Lutmanova, se je sta-

nje še zlasti poslabšalo po drugi sve-

tovni vojni, ko so hiteli graditi visoke

in čim večje stavbe. »Poleg pomanj-

kljive tehnike je bilo za to obdobje

značilno tudi veliko pomanjkanje ma-

terialov, predvsem jekla in cementa,

zato so bile stavbe zgrajene res na

skrajnem robu zmogljivosti, kar se tiče
varnosti za potres,« pove in doda, da

je na to stroka sicer opozarjala, saj se

je zavedala težave, vendar si je politi-

ka želela presežkov in je bila priprav-

ljena to spregledati. V tem obdobju so

bile zgrajene pomanjkljivo potresno

odporne stolpnice, tudi dvoranske

stavbe, skladišča, hale, ki so jih na

primer kasneje predelali v nakupo-

valne centre in so zdaj že prenovljene.

Skopski potres spodbudil

ostrejša pravila

Bistveno izboljšanje je prinesel pra-

vilnik leta 1964, ki je nastal po rušilnem
skopskem potresu. »Takrat zgrajene

stavbe, sploh prve, ki so sistemsko

upoštevale na novo postavljeno pro-

jektno potresno obtežbo, so bolj od-

porne in so bolj varne, nato pa se je v

70. letih na potresno varnost spet malo

pozabilo. Do močnejšega potresa leta

1976, ko se je zavedanje znova okrepilo,

večje bilo raziskav, priporočil. Zlasti

pa je izboljšal stanje nov pravilnik leta

1981,« navede Marjana Lutman in doda,

da trenutno veljajo evropski standardi

Eurocode, ki zahtevajo bistveno več.
»Tudi med stroko se pojavljajo vpra-

šanja, ali niso morda zahteve preveč

stroge. Toda če razumemo, da potres

ne sme postati dogodek, ki nam živ-

ljenje povsem postavi na glavo, ampak

mora država tudi po njem delovati čim
bolj nemoteno, je pomembno, da stav-

be ostanejo funkcionalne, da lahko

ljudje v njih normalno delajo in živijo.

»Zato je razumljivo, da so zdajšnji vi-

soki standardi potresne odpornosti,

smiselni,« pravi sogovornica.

Toda tudi v času, ko veljajo zelo

stroga pravila za protipotresno grad-

njo, strokovnjake s tega področja

skrbi - drznost pri projektiranju je na-

mreč vse večja. »Včasih so arhitektur-

ne zasnove tako nepravilne in kršijo

vsa pravila, ki so v Eurocodu navedena

kot postulati - stavbe imajo na pri-

mer velike previse, stebri in zidovi v

etažah stojijo na povsem drugih mes-

tih in podobno. Nepravilnost oblik in
konstrukcije je skregana s potresno

odpornostjo stavbe in to nas skrbi,«

pravi Marjana Lutman.

Celotna država ne bi bila prizadeta

»Če bi se potres podobne magni-

tude in intenzitete kot na območju

Petrinje zgodil v Sloveniji, bi najver-

jetneje nastala velika materialna ško-

da. Posledice potresa bi bile odvisne

od lokacije nadžariščnega območja,

globine potresa, lokalnih geoloških

razmer ipd. Verjetno bi bila škoda
največja, če bi se tak potres zgodil

na območju Ljubljane. Ne glede na to,
kje v Sloveniji bi takšen potres mo-

rebiti nastal, pa celotna država ne bi

bila prizadeta,« pravijo v Sektorju za
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preventivo in načrtovanje na Upravi

RS za zaščito in reševanje.

Marjana Lutman pravi, da so s po-

močjo aplikacije ocene posledic potre-

sa, ki je dostopna na spletni strani po-

trog.vokas.si, ocenili, da bi vrednost
nepremičnin, porušenih v Ljubljani v

podobnem potresu, kot se je zgodil v

Petrinji, znašala do 10 milijard evrov,

zelo poškodovanih ali porušenih pa

naj bi bilo kar 400 stavb, medtem ko
naj bi jih bilo več tisoč začasno neu-

porabnih. Kot osnovo so vzeli potres

z intenziteto v območju epicentra 8;

epicenter bi bil v središču Ljubljane,

prizadel pa bi tudi okolico Ljubljane.

Poškodovan bi bil marsikateri
novejši objekt

Tudi Samo Gostič pričakuje, da bi

bile slike razdejanja po podobnem

potresu v Sloveniji lahko podobne.

Meni, da bi se tudi pri nas rušile sla-
bo grajene starejše stavbe, tudi mar-

sikateri novejši objekt bi lahko bil
poškodovan. »Le za najsodobnejše

objekte (zgrajene nekje po 2008) pri-

čakujemo, da bi potres prestali brez
večjih poškodb. Glede materialne

škode pa so na Fakulteti za gradbe-

ništvo in geodezijo naredili študijo,
kjer njihova ocena direktne škode na

stavbah zaradi podobnega potresa v

Ljubljani znaša sedem milijard evrov.

Kar je ogromno - kar 14 odstotkov
BDP Slovenije, to pomeni, da si Slo-

venija še dolgo ne bi opomogla od
take katastrofe. Zato je treba ukrepa-

ti prej in začeti nadomeščati oziroma
utrjevati potresno nevarne objekte že
zdaj, preden nas katastrofa prehiti,«

opozarja sogovornik.

I 14 %

e BDP Slovenije bi znašala I
1 neposredna škoda na |
I stavbah, če bi Ljubljano j
J prizadel enak potres kot |
1 v Petrinji. j

oiiimiubi mn i min ~~ m >j ir i n fn ~iiigmi i - iii -« iiiriTniiT|*i—i T

53%

prebivalcev Slovenije

živi na območju z

najvišjo potresno

intenziteto v državi.

ut ir n - •iiiT~irrr vri " ~ • r n rnnir*fiTW i 1 1 iw r~~ ur -ti n i

Osrednji (M Slovenije

potresi bolj ogrožajo

»Pas večje potresne nevarnos-

ti (intenziteta Vlil E MS) poteka

po osrednjem delu Slovenije

od severozahoda proti jugu in
jugovzhodu države. Z oddaljeva-

njem od tega pasu se potresna

nevarnost zmanjša na Vil EMS,

na skrajnem severovzhodnem
in jugozahodnem delu pa je

ocenjena na VI EMS,« navajajo

v Sektorju za preventivo in načr-

tovanje na Upravi RS za zaščito

in reševanje.

Območja s potresno intenziteto
VI EMS zavzemajo pet odstotkov
površine države in 11 odstotkov
prebivalcev države, območja

potresne intenzitete VII EMS 41

odstotkov površine države in 36

odstotkov prebivalcev države,

območja s potresno intenzi-

teto Vlil EMS pa 54 odstotkov
površine države in 53 odstotkov

prebivalcev države.
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Ob energetski sanaciji smiselna tudi utrditev

konstrukcije stavbe

V Sloveniji je energetska prenova stavb v polnem

zamahu, strokovnjaki pa opozarjajo, da pri tem po-

gosto pozabljamo na potresno varnost objektov.

»Zelo redko ugriznemo v to jabolko pomanjkljive

potresne odpornosti pri energetskih prenovah,« se

strinja tudi mag. Marjana Lutman, vodja odseka za

stavbe in potresno inženirstvo na Zavodu za gradbe-

ništvo. Izpostavi, da imamo za energetske prenove
stavb na voljo sistemsko subvencioniranje, tega

pa ni za utrditev konstrukcije oziroma povečanje

potresne odpornosti stavbe. »Zato ni možnosti za

sofinanciranje tistega dela prenove, ki pa predsta-

vlja stroškovno bistveno večji zalogaj. Investitorji

so se morali odločati o tem, ali pridobijo sredstva
in stavbo vsaj energetsko uredijo ali pa ne naredijo

nič. Poleg tega tudi zakonodaja ne terja potresne

utrditve v sklopu energetske prenove. Če bi se torej

odločili za izboljšanje potresne varnosti stavbe, bi

celoten strošek moral pokriti investitor sam,« še
doda sogovornica.

Obnoviti ali porušiti?

Strokovnjake smo vprašali tudi, kdaj se je bolj smiselno

kot za obnovo stavbe odločiti za njeno porušenje? »Glede

na to, da je tako za obnovo kot za nadomestno gradnjo

potrebnih veliko finančnih sredstev, mora biti odločitev

dobro pretehtana, upoštevati pa je treba več ciljev,« pravi

Samo Gostič. »Želimo imeti varno stavbo, kamor sodi tudi

potresna varnost, varnost pred požari, varnost pri uporabi.

Verjetno si želimo funkcionalno, higiensko neoporečno

stavbo, z omogočenim dostopom tudi funkcionalno ovi-

ranim osebam, lepo na pogled, energetsko varčno in tako

dalje,« našteje in doda, da je že pri novogradnjah včasih

treba sklepati kompromise, katerim ciljem bomo bolj sle-
dili in kje so minimalne zahteve vsakega izmed bistvenih

ciljev. Toliko težje je zagotoviti izpolnjevanje ciljev pri

prenovah, kjer smo omejeni z obstoječim stanjem stavbe.
Še posebej, kadar želimo pomembna zgodovinska izročila

preteklosti ohraniti zanamcem. »Torej pri odločitvi o ob-

novi ali nadomestitvi stavbe damo na tehtnico vse cilje,

ki jih želimo doseči, preračunamo ukrepe, ki jih moramo

izvesti, ocenimo potrebne finance in se potem odločimo.

Verjetno za najcenejšo varianto, ki še zadovoljivo pokriva

vse naše cilje za stavbo v nadaljevanju; prenovljene stavbe
ali nadomestne gradnje,« pravi sogovornik.
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Elea IC: »Digitalizacija bo

glavni izziv naslednjega
desetletja za našo panogo«

Podjetje Elea iC sodi med največje ponudnike interdisciplinarnih intelektualnih storitev

v Slovenij - od projektiranja konstrukcij, predorov in nizkih gradenj, arhitekture, rekon-

strukcij in inženiringa do projektnega vodenja in ekologije. Letos praznujejo 30 let, v nas-

lednjih letih pa pričakujejo rast in digitalizacijo gradbeništva.

»Prihodnost na transportnem pod-

ročju so železnice - omogočajo večje

hitrosti potovanja, bolj omejene in

nadzirane posege v naravo ter manjše

izpuste škodljivih emisij v okolje,« iz-

postavljajo v podjetju. Njihovi strokov-

njaki aktivno sodelujejo na projektih,

ki širijo železniško mrežo v Sloveniji

(Drugi tir Divača-Koper, železniška po-

vezava med Mariborom in Šentiljem,

med Ljubljano in Jesenicami ter tudi

ljubljansko železniško vozlišče in že-

lezniška postaja Ljubljana). »Vse to so

projekti, h katerim doprinašamo svoja

znanja in izkušnje. V naslednjih nekaj

letih tako lahko pričakujemo povečano

zmogljivost slovenske železniške infra-

strukture s poudarkom na potniškem

prometu, ki pri nas še ni tako razvit kot

v drugih evropskih državah, in doda-

ten transportni zagon trajnostnemu

razvoju Slovenije,« povedo.

Zavedajo se pomena

trajnostnega razvoja

»Ko se ozremo okoli sebe, večino-

ma ne vidimo narave - vidimo delo

človeških rok in posege v okolje, pri

katerih so sodelovali projektanti, grad-

beniki, arhitekti. Posledice neprimer-

nih odločitev v fazi projektiranja lah-

ko vsi občutimo še desetletja, zato je

treba biti pri projektiranju še dodatno

pazljiv,« slikovito opišejo pomen traj-

nostnega razvoja in pomembnega vpli-

va, ki ga ima gradbeništvo na okolje. V

Elei iC menijo, da je trajnost izjemno

pomembna za celotno gradbeno stro-

ko, zato jo definirajo kot sinergijo med

pozitivnimi okoljskimi, družbenimi in

gospodarskimi učinki svojega dela.

Konkurenčnost gradijo na

multidisciplinarnosti in kadrih
»V našem podjetju se prepletajo

različne discipline, ki med seboj tesno

sodelujejo in soustvarjajo inovativne

in kakovostne projekte, načrte, po-

ročila, analize in druge produkte na

najvišji tehnični in strokovni ravni,«

povedo. Multidisciplinarnost vidijo

kot eno izmed svojih glavnih prednos-

ti, saj jim omogoča, da naročnikom

ponudijo inovativne in celostne rešit-

ve. »Naš mlad, inovativen in kreativen

tim strokovnjakov je prav tako ključen

del našega uspeha,« še poudarjajo.

Njihova prednost pa sta tudi upora-

ba najnovejših programskih orodij in

aktivno sodelovanje pri digitalizaciji
gradbene projektive.

Pričakujejo rast in
digitalizacijo gradbeništva

Obseg dela oz. naročil se jim med

pandemijo ni zmanjšal. Nasprotno:

Slovenija trenutno veliko vlaga v nove

projekte, predvsem v zdravstvo in in-

frastrukturo. V gradbeništvu tako krize

ne pričakujejo: »Pričakujemo rast, in

sicer vsaj za naslednjih pet do deset

let. Zato pozivam mlade, naj izkoristijo

to priložnost in vpišejo študij gradbe-

ništva. Nove možnosti in priložnosti

se odpirajo z novimi tehnologijami,

kot je BIM, ki predstavlja prvi resen

korak v smeri digitalizacije gradbeni-

štva. Kot eno izmed vodilnih podjetij

na tem področju se zavedamo, da bo

digitalizacija glavni izziv naslednjega

desetletja za našo panogo.«

Letos praznujejo 30 let
delovanja

Podjetje Elea je bilo ustanov-

ljeno leta 1991 in kmalu postalo

eno največjih zasebnih inženir-

skih in svetovalnih podjetij v

Sloveniji. Danes zaposlujejo 115

strokovnjakov z raznovrstnih

področij projektive. V decembru

načrtujejo obeleženje svojega

jubileja s strokovnim dogodkom.
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Razmere so kljub
negotovosti stabilne

Samo Kranjec

Povpraševanje po gradnji nestanovanjskih stavb se ohranja, saj izpad s

področja gostinstva in hotelirstva nadomeščajo druge dejavnosti.

• a srečo je gradbeništvo

mm v času epidemije Co-

* A vid-19 ena redkih go-
spodarskih panog, ki je dokaj normalno
izvajala svoje aktivnosti in na ta način s

svojimi multiplikativnimi blažilci državi
pomagala premoščati gospodarsko krizo
tako spomladi kot tudi zdaj. Prav zago-

tovo bo tudi v nadaljevanju zdravstve-
ne krize, ki smo ji ravnokar priča,« pravi

mag. Gregor Ficko, direktor GZS-Zbornice

gradbeništva in IGM (ZGIGM).

Pomemben motor

gospodarskega razvoja

Sogovornik opozarja, da bo drža-

va morala paziti, da s svojimi ukrepi

gradbeništva kot ene od redkih gos-
podarskih panog, ki je bila tudi gle-

de same zdravstvene situacije med

zaposlenimi delavci praktično med
neproblematičnimi, ne bi po nepo-
trebnem dušila. Podjetja v gradbe-

ništvu in industriji gradbenega ma-

teriala so si namreč tako v prvem

kot tudi v drugem valu epidemije

Covid-19 prizadevala za nemoteno

izvajanje del na gradbiščih. To jim je

uspelo skorajda v polnem obsegu,

saj so z ustreznimi ukrepi, ki so jih

sprejela, dosegala zahtevano varnost

pred okužbo vseh zaposlenih, ki so

delovali na gradbiščih, in tudi drugih

v neposredni bližini gradbišč.

»Z upoštevanjem vseh ukrepov in
priporočil s svojimi prizadevanji za

nemoteno izvajanje del na gradbiščih
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podjetja nadaljujejo tudi danes, zato tudi zdaj v panogi

ne beležimo večjih zdravstvenih težav. Na zbornici grad-

beništva in industrije gradbenega materiala pri GZS si

maksimalno prizadevamo omejiti negativne učinke krize

zaradi Covid-19 na poslovanje podjetij v gradbeništvu in

industriji gradbenih materialov, ki bi se ob še dodatnih

omejitvah prav gotovo pokazali tudi na ostalih segmentih

gospodarstva, ki so podpora gradbincem,« razlaga Ficko.

Skrb vzbujajoč padec števila izdanih gradbenih dovoljenj

Statistični podatki za lanski november kažejo, da se je

vrednost izvedenih gradbenih del povečala v primerjavi z

vrednostjo gradbenih del, opravljenih v oktobru, in sicer za

12,2 odstotka. Po znižanju v oktobru se je ponovno zvišala.

Vrednost opravljenih gradbenih del na stavbah je bila višja

za 5 odstotkov, pri čemer je bila vrednost opravljenih grad-

benih del na stanovanjskih stavbah višja za 5,9 odstotka, na

nestanovanjskih stavbah, kamor v glavnem sodijo gospodarski

objekti, kot so industrijski in poslovni objekti ter hale, pa kar

za 8,8 odstotka. »Ta trend sicer kaže, da pri zasebnih investi-

torjih zadržanost pri odločanju, ali začeti z naložbami ali ne,

ne pada več, čeprav se na ZGIGM še vedno bojimo, da bi se

ta trend ob poglabljanju zdravstvene krize lahko nadaljeval.

Skrb vzbuja število izdanih gradbenih dovoljenj na področju

nestanovanjskih gradenj, ki jih je bilo v decembru lani 11 ods-

totkov manj kot v prejšnjem mesecu,« razlaga Ficko.

Negotovost zaradi zdravstvene krize

Ko govori o napovedih za leti 2021 in 2022 sogo-

vornik pravi, da so v trenutnih negotovih razmerah

nehvaležne. »Slovenske banke imajo sicer trenutno

dovolj likvidnostnih finančnih sredstev, ki bi jih go-

spodarstvo lahko porabilo za nadaljnji razvoj na pod-

ročju naložb, je pa povpraševanje po kreditih s strani

gospodarstva navkljub rekordno nizkim - pri nekate-

rih bankah že negativnim - obrestnim meram trenut-

no zelo nizko. To lahko posledično pripišemo negotovosti

in zaskrbljenosti gospodarstva glede nadaljnjega odvi-

janja pandemije in ukrepov, ki bi lahko tako pri nas kot

tudi na evropskih in nekaterih svetovnih gospodarskih

trgih, kamor je slovensko gospodarstvo pretežno izvozno

usmerjeno, vplivali na samo gospodarsko rast in posle-

dično naročila, ki so jih na teh trgih deležna slovenska

podjetja,« razlaga Ficko.

Država bo morala paziti, da s svojimi ukrepi gradbeništ-

va kot ene od redkih gospodarskih panog, ki je bila

tudi glede same zdravstvene situacije med zaposlenimi

delavci praktično med neproblematičnimi, ne bi po
nepotrebnem dušila.

Ta negotovost bo po sogovornikovem mnenju trajala

vse, dokler se zdravstvena kriza zaradi Covid-19 ne bo

umirila. »Potem pa lahko v okviru slovenskih podjetij

pričakujemo skokovito rast tudi na področju naložbenih

vlaganj, kar se bo seveda odrazilo tudi v obeh panogah

gradbeništva in industrije gradbenega materiala.«

Zaupanje raste

Upanje sicer vzbuja januarska vrednost kazalnika za-

upanja v gradbeništvu, ki je bila po podatkih Sursa za 2

odstotka višja kot decembra. Je pa bila od vrednosti v

januarju 2020 za 4 odstotke nižja, vendar še zmeraj višja od

dolgoletnega povprečja (za 14 odstotnih točk). »K zvišanju

kazalnika zaupanja v gradbeništvu so sicer prispevala

višja skupna naročila. Največ podjetij v gradbeništvu je

kot glavni omejitveni dejavnik v svoji dejavnosti navedlo

slabe vremenske razmere (40 odstotkov ali za 21 odstot-

nih točk več kot v prejšnjem četrtletju). Sledili so velika

konkurenca v dejavnosti (26 odstotkov ali za 6 odstotnih

točk manj), koronavirus (25 odstotkov ali za 10 odstotnih

točk več) in nezadostno povpraševanje (23 odstotkov ali

enako kot v prejšnjem četrtletju). Slednja dva omejitvena

dejavnika sta posredno povezana s pandemijo Covid-19,«

razlaga Gregor Ficko.
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Obrtniki in podjetniki so

zmerni optimisti

Na Obrtno-podjetniški zbornici Slo-
venije pravijo, da njihovi člani s pod-

ročja gradnje industrijskih objektov v

leto 2021 zrejo z zmernim optimizmom.
Verjamejo, da se bo naložbena aktiv-
nost v Sloveniji obdržala na podobnih

ravneh, kot je bila v letu 2020.

»K temu veliko pripomore dostop-

nost do razmeroma poceni finančnih

virov in prihranki prebivalstva, ki so na

zavidljivi ravni. Dodaten motiv, da bi se

več investiralo v nepremičnine, je tudi

napoved bank, da bo uvedla ležarino

tudi na vloge fizičnih oseb. Na drugi stra-

ni pričakujemo skromnejšo naložbeno

aktivnost dela gospodarstva, ki ga je

kriza najbolj prizadela; tu bi izpostavili
predvsem turizem,« razlagajo na OZS.

Povpraševanje se ohranja

Da so razmere na področju gradnje

industrijskih objektov, hal in poslov-

nih stavb sorazmerno ugodne, potrju-

jejo tudi v gradbenih podjetjih. Dr. Rok

Cajzek, pomočnik direktorja v družbi
GIC Gradnje pravi, da je povpraševa-

nje po tovrstnih projektih primerljivo

tistemu pred korono, saj so deležni

novih povpraševanj panog, kot so de-

nimo logistični centri, ki nadomeščajo

izpad v dejavnostih, ki jih je epidemi-

ja bolj prizadela. Za leti 2021 in 2022

ostajajo optimisti, za kar jim dajejo

osnovo tudi novi projekti, ki jih pod-

jetja načrtujejo.

Peter Smrekar, vodja trženja v pod-

jetju Makro 5 gradnje, pravi, da po nji-

hovi oceni razmere na trgu bistveno

ne odstopajo od minulih let, dela je
dovolj. »Razmeram in posledično

ukrepom, ki jih je povzročila epide-

mija Covid-19, smo se pravočasno

prilagodili. Potencialni naročniki, ki

so načrtovali gradnjo v tem času in

niso iz gostinskega ali turističnega
sektorja, so naložbo tudi izpeljali,«

razlaga Smrekar. Dodaja, da za leti
2021 in 2022 pričakujejo, da bodo

nadaljevali z enakim obsegom dela.

Tehnologija BIM spodbuja

digitalizacijo

Gradbena stroka se razvija tudi v

času epidemije, zlasti v smer digita-

lizacije. Andrej Pogačnik, predsednik

matične sekcije gradbenih inženirjev

pri Inženirski zbornici Slovenije, pra-

vi, da se v gradbeništvu, predvsem pri

izvedbi industrijskih objektov, v veči-

ni primerov za izgradnjo proizvodnih

ali skladiščnih hal, v manjši meri pa

tudi za poslovne stavbe (kjer še ved-

no prevladuje klasični 'in situ' način
gradnje), uporablja montažni način

gradnje. Princip izdelave posameznih

elementov in montaža na gradbišču

se nista revolucionarno spremenila,

se pa celoten proces projektiranja in
izgradnje v zadnjem času pospešeno

digitalizira z uporabo tehnologije BIM

(Building Information Modelling), kjer

se objekti nič več ne projektirajo klasič-
no v 2D-okolju, ampak se modelirajo v

3D-okolju, pri čemer ima vsak element

pripete tudi vse ključne informacije,

potrebne za izgradnjo in po izgradnji,

kot tudi informacije za vzdrževanje.

2% i

višja je bila januarska .
vrednost kazalnika

zaupanja v gradbeništvu j

kot decembra. *

11%

j manj gradbenih
dovoljenj je bilo pri j

: nestanovanjski gradnji J
I izdano decembra |

... £
v primerjavi z
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