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Povzetek: Razvoj področja upravljanja s sredstvi (AM – Asset Management) postaja nuja, skupaj z 

vzpostavitvijo povezav med kontekstom organizacije, strateškim načrtovanjem ter procesi vodenja investicijskih 

projektov, obratovanja in vzdrževanja. Upravljanje s sredstvi zahteva pravočasne in točne informacije - od izbire 

na razpisu, projektiranja, izvedbe, obratovanja in vzdrževanja, morebitnega podaljševanja uporabne dobe, pa vse 
do razgradnje. Sodobni pristop digitalizacije oz. informacijsko modeliranje gradenj (BIM - Building Information 

Modelling) predstavlja celostno in sistematično platformo za ključne procese načrtovanja, vodenja projektov in 
nadzora, tako za inženirska kot ostala funkcijska področja v organizaciji. BIM zagotavlja tudi odzivnost sistema 
upravljanja s sredstvi na štirih ključnih področjih, kot so politika in strategija, obvladovanje tveganj, 

obvladovanje življenjskega cikla ter ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti. 
 

Ključne besede: upravljanje s sredstvi, 3D projektiranje, vzdrževanje, BIM, model stroškov življenjskega cikla. 

 

 

 

BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) AS AN EFFICIENT 

SUPPORT FOR ENSURING RESPONSIVENESS OF ASSET 

MANAGEMENT 
 
Abstract: The development of the asset management is becoming a necessity, along with the establishment of 

links between the context of organization, strategic planning, investment projects, operations and maintenance 

processes. The asset management requires timely and accurate information - from the tender selection, design, 

implementation, operation and maintenance, possible extension of the useful life and up to final disposal. 

Modern approaches of the digitalization of the construction (e.g. Building Information Modelling - BIM) 

represent a modern, integrated and systematic platform for planning, project management and control processes, 

as well as for engineering and other functional areas within the organization. As such, BIM assures 

responsiveness of the asset management system in four key areas, namely policy and strategy, risk management, 

lifecycle management and performance evaluation. 

 

Key words: asset management, 3D design, maintenance, BIM, lifecycle cost model. 
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1 UVOD 

Številne organizacije veliko investirajo in uvajajo nove tehnike za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti 
poslovanja. Sodobni dinamični tržni trendi marsikateremu podjetju narekujejo ponovno ovrednotenje poslovnega 

modela, ki običajno vodi k spremembam vizije in strateških ciljev. To lahko zahteva prenovo ali razširitev 

obstoječih sistemov ter vključevanje novih konceptov, kot je upravljanje s sredstvi  (AM – Asset Management) 

[1-16]. 

V prispevku se uporabljata zvezi »upravljanje s sredstvi« in »obvladovanje premoženja« kot enakovredni, dokler 

ne bo SIST TC/VZD sprejel uradnega prevoda zveze »asset management« v standardu SIST ISO 55000:2017 

Obvladovanje premoženja - Pregled, načela in terminologija. 
Odločanje o investicijah in upravljanje s sredstvi s tem postajata še bistveno bolj pomembni aktivnosti pri 

strategiji upravljanja organizacije, ki vse manj slonita le na ožjem vodstvu organizacije. Razvoj področja 
»upravljanja s sredstvi« postaja nuja, skupaj z vzpostavitvijo povezav med kontekstom organizacije, strateškim 
načrtovanjem ter procesi investicijskih projektov, obratovanja in vzdrževanja, ki presega preživete modele 
»silosov« v organizacijah. 

Sistem upravljanja sredstev postaja vse bolj pomemben pri poslovanju organizacije zaradi: globalizacije in 

nenehnega povečevanja konkurence; povečanja finančnih, varnostnih in okoljskih tveganj; radikalnih sprememb 

v strategiji poslovanja – dolgoročnost proti kratkoročnosti; rasti turbulence tržišča; zahtev po večji 
dobičkonosnosti in donosnosti kapitala; staranja sredstev; optimalnega obvladovanja investicij; novih tehnologij; 

ocenjevanja uspešnosti in nadzora; povečevanja zahtev varnosti in zdravja pri delu, okolja in podobno. 

Vse bolj se postavlja v ospredje obvladovanje stroškov življenjskega cikla in zanesljivost fizičnih sredstev, kar 
omogoča bolj sistematično planiranje, izvedbo, nadzor in eksploatacijo projektov. Sistem narekuje razvoj modela 

stroškov življenjskega cikla in daje okvire za izvajanje analiz. Upravljanje s sredstvi zahteva pravočasne in točne 
informacije - od izbire na razpisu, projektiranja, izvedbe, obratovanja in vzdrževanja, morebitnega podaljševanja 
uporabne dobe, pa vse do razgradnje. 

Učinkovito obvladovanje proizvodnih procesov in procesov vzdrževanja je ključno za ekonomsko upravičenost 
in dolgoročno uspešnost organizacij v mnogih panogah. Obvladovanje fizičnega premoženja (PAM - Physical 

Asset Management) je področje, ki lahko podjetju nudi pomoč pri izboljšanju učinkovitosti in uspešnosti [2-16]. 

V slovenskem energetskem prostoru so na področju upravljanja s sredstvi v ELES-u naredili vsebinske in 

organizacijske premike. Kot sistemski operater prenosnega sistema so sprejeli politiko upravljanja s sredstvi, saj 

so odločeni zagotavljati dolgoročno kakovost sredstev, ki omogoča odjemalcem in ostalim deležnikom 
pravočasne, zanesljive in stroškovno učinkovite storitve za zadovoljevanje njihovih potreb, zato s sistematičnimi, 
koordiniranimi aktivnostmi in dobro prakso uvajajo, izvajajo in stalno izboljšujejo sistem optimalnega 

upravljanja s sredstvi [17,18]. 

Sodobni pristopi digitalizacije graditve so v zadnjem desetletju oblikovali nove standarde, procese in tehnologije 

- Informacijsko modeliranje gradenj (BIM - Building Information Modelling). BIM predstavlja sodobno, 

celostno in sistematično platformo za ključne procese načrtovanja, vodenja projektov in nadzora ter tako za 
inženirska kot ostala funkcijska področja v organizaciji [23-27]. 

BIM omogoča sodelovanje vseh vpletenih na istem, usklajenem 3D modelu objekta ter neposredno podpira 
upravljanje s sredstvi. Ekipa lahko dela učinkovito, saj se pomembne odločitve sprejemajo pravočasno in na 

enem mestu. V številnih državah je uporaba BIM postala obvezna oz. so že sprejete zaveze glede časovnega 

uvajanja obvezne implementacije. BIM je tako postal norma za komplekse gradbene objekte, njegova dostopnost 

pa se povečuje in upravičuje svojo implementacijo tudi pri manjših objektih. 
BIM je v razvoju šel korak naprej od BIM koordiniranja in 3D projektiranja, saj je zajel dimenzije BIM 4D - 

model gradnje s časovno dimenzijo (terminskim planom), BIM 5D - modeliranje gradnje s stroškovno oceno 
vrednosti izvedbe posameznih gradnikov in celotnega modela, BIM 6D - informacijski model izvedenega stanja, 

ki vključuje ustrezne informacije za podporo pri obratovanju in vzdrževanju. BIM tako zagotavlja tudi odzivnost 
sistema upravljanja s sredstvi na štirih ključnih področjih, kot so politika in strategija, obvladovanje tveganj, 
obvladovanje življenjskega cikla ter ocenjevanje učinkovitosti in uspešnosti [23-27]. 

V slovenskem okolju je nekaj primerov 3D projektiranja (npr. NEK, TEŠ 6, TE-TOL) ter uporabe BIM modela 

na nekaterih infrastrukturnih projektih (npr. TE-TOL, DARS) [27]. 

2 STANDARDIZACIJA - PODPORA POSLOVNIM PROCESOM V PODJETJU 

Standardizacija je dejavnost vzpostavljanja usklajenih pravil in določil za ponavljajočo se uporabo, da se doseže 
optimalna stopnja urejenosti na danem področju. Dejavnost obsega predvsem procese priprave, izdajanja in 
uporabe standardov. Pomembne koristi standardizacije so izboljševanje primernosti proizvodov, procesov in 
storitev za njihove predvidene namene, preprečevanje ovir v trgovanju in podpora tehničnemu sodelovanju. 
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Standardizacijski dokumenti nastajajo v mednarodnih (ISO, IEC), evropskih (CEN, CENELEC, ETSI) in 

nacionalnih organizacijah za standardizacijo (BSI, DIN, SIST). V procesu standardizacije lahko sodelujejo vsi 

zainteresirani v okviru nacionalne organizacije za standardizacijo preko ustreznih tehničnih delovnih teles, ki so 
sestavljena uravnoteženo iz predstavnikov proizvajalcev, zakonodajalcev, laboratorijev, znanosti, izobraževanja 
in potrošnikov. Delo v Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST), poteka v tehničnih odborih, ki združujejo 
interese in ekspertno znanje najrazličnejših deležnikov glede na tematiko dela. V SIST deluje preko 70 tehničnih 
odborov, ki spremljajo delo in sodelujejo pri nastanku dokumentov v veliki množici evropskih in mednarodnih 
tehničnih odborov [19]. 

V nadaljevanju so predstavljeni napori in dosežki standardizacije na področju upravljanja s sredstvi (AM – Asset 

Management) in vzdrževanja [13] ter informacijskega modeliranja gradenj (BIM - Building Information 

Modelling). 

2.1 Družina standardov na področju upravljanja s sredstvi 

Na pobudo Delovne skupine Asset management (DSAM) pri društvu vzdrževalcev Slovenije (DVS) [10] je 

marca 2017 ustanovljen tehnični odbor SIST/TC VZD Vzdrževanje in obvladovanje premoženja. Tehnični odbor 
SIST/TC VZD ima osem članov ter spremlja evropsko in mednarodno standardizacijsko delo (CEN/TC 319 
Vzdrževanje in deset njegovih delovnih skupin ter ISO/PC 251 Upravljanje premoženja). Člani aktivno 
sodelujejo v CEN/TC 319/WG10, ki pripravlja nov standard EN 16646-2 Vzdrževanje znotraj obvladovanja 
premoženja, ki govori o funkciji vzdrževanja [13,19]. Aktivno sodelujejo tudi z DVS in DSAM znotraj DVS, 

EFNMS (EAM – European Asset Management) in OMAINTEC (dokumentacija, predavanja, članki, …). Za 
strokovno revijo Vzdrževalec redno pišejo članke [2-16]. Posamezni člani so oblikovali svetovalno skupino 

»AM Consulting«, ki si je za cilj zastavila promocijo učinkov in prednosti upravljanja s sredstvi podjetja. 

Tehnični odbor SIST/TC VZD je med prvimi nalogami prevzel prevajanje družine standardov ISO 5000x, in 
sicer [13]: 

 SIST ISO 55000:2017 Obvladovanje premoženja - Pregled, načela in terminologija (ISO 55000:2014 
Asset management - Overview, principles and terminology); status: v prevajanju. 

 SIST ISO 55001:2014 Obvladovanje premoženja - Sistemi vodenja – Zahteve (ISO 55001:2014 Asset 

management - Management systems – Requirements). 

 SIST ISO 55002:2019 Obvladovanje premoženja - Upravljanje sistemov - Smernice za uporabo ISO 

55001 (ISO 55002:2018 Asset management - Management systems - Guidelines for the application of 

ISO 55001). 

Predlog prevoda vsebuje slovenski prevod angleške besedne zveze »Asset management« kot »Obvladovanje 
premoženja«. V praksi se pojavlja več slovenskih besednih zvez prevoda istega angleškega izraza, in sicer 
»upravljanje s sredstvi« (npr. ELES [18], Aquasystems [20]), »kakovostno upravljanje s premoženjem« 
(podelitev certifikata ISO 55001:2014 družbi BTC kot prvi v Sloveniji [21]) in »upravljanje s premoženjem« 
(npr. SIQ [22]). 

Tehnični odbor SIST/TC VZD skrbi tudi za številne standarde s področja vzdrževanja, pri čemer je potrebno 

posebej izpostaviti standard SIST EN 16646:2015 Vzdrževanje - Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja 
(Maintenance - Maintenance within physical asset management). Samo ime standarda govori o povezanosti dveh 

pomembnih področij vzdrževanja in obvladovanje premoženja. Ta evropski standard predstavlja splošen pristop 

za upravljanje premoženja. Predstavlja tudi zvezo med strateškim načrtom organizacije, procesom vzdrževanja 
in vsemi ostalimi procesi upravljanja premoženja. Obravnava vlogo in pomen funkcije vzdrževanja v sistemu za 
upravljanje premoženja v celotnem življenjskem ciklu. Ta evropski standard je najprimernejši za proizvodne 
organizacije vseh velikosti. Sestavljajo ga navodila in priporočila ter ni namenjen certificiranju, regulativni ali 
pogodbeni uporabi. 

Stroka potrebuje tudi podporo standardov iz drugih področij, in sicer: 

 ISO 21500:2012 Guidance on project management v povezavi s SIST ISO 10006:2018 Sistemi vodenja 

kakovosti - Smernice za vodenje kakovosti projektov (Quality management - Guidelines for quality 

management in projects), 

 SIST EN 81346-1 Industrijski sistemi, inštalacije in oprema ter industrijski izdelki - Načela 
strukturiranja in referenčne oznake . 1.del : osnovna pravila (Industrial systems, installations and 
equipment and industrial products - Structuring principles and reference designations - Part 1: Basic 

rules (IEC 81346-1:2009)), 

 SIST EN 81346-2 2.del. Razvrščanje objektov v razrede in njihove kode (Part 2: Classification of 
objects and codes for classes), 

 SIST EN 61355-1:2008 Klasifikacija in označevanje dokumentov za naprave, sisteme in opremo - 1. 

del: Pravila in klasifikacijske razpredelnice (IEC 61355-1:2008) (Classification and designation of 

documents for plants, systems and equipment -- Part 1: Rules and classification tables). 
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Vsaka organizacija mora svoje premoženje (sredstva, vire) upravljati optimalno in trajnostno, tako da z njimi 

dosega pričakovanja odjemalcev, obenem pa mora poiskati ravnovesje med tveganji, učinkovitostjo in stroški v 
njihovem celotnem ciklu. Družina standardov ISO 55000 se ukvarja z upravljanjem s premoženjem, njihove 

zahteve pa je možno certificirati ter sistem integrirati z večino obstoječih sistemov vodenja (npr. ISO 9001, 
ISO 14001). 

Organizacije se vzpostavitve sistema lotijo zato, ker se želijo s svojimi sredstvi ukvarjati na način, ki jim in jim 
bo tudi v prihodnosti prinašal vrednost. S sredstvi razumemo tako opredmetena sredstva (oprema, stroji, 

nepremičnine) kot neopredmetena sredstva (licence, pravice uporabe, intelektualno lastnino, ugled organizacije). 

Pri upravljanju s sredstvi sledijo ciljem, kot so: uskladitev postopkov, virov in posameznih funkcij, večja 
transparentnost in sledljivost, boljše razumevanje in uporaba podatkov ter informacij, boljše načrtovanje, 
upravljanje s tveganji, ki so povezana s sredstvi, razvoj kompetenc zaposlenih ter njihovo večje angažiranje, 
boljša komunikacija in interdisciplinarno timsko delo. 

Prva organizacija v Sloveniji, ki je pridobila certifikat ISO 55001 je družba BTC d.d., in sicer za dejavnost 
upravljanja z nepremičninami in premoženjem v lasti partnerskih poslovnih subjektov, v okviru poslovnega 

stebra BTC PROP [21]. S tem je družba BTC nadgradila svoj sistem vodenja, ki je doslej vključeval sisteme 
vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem in upravljanja z energijo, še z elementi upravljanja s premoženjem. 
ELES je v zadnjem desetletju vztrajal na gradnji integriranega sistema vodenja. Obenem je gradil tudi notranjo 

organiziranost družbe, ki podpira strateški plan, vizijo, poslanstvo in vrednote. Leta 2013 je ELES ustanovil 
Področje za upravljanje s sredstvi in projekti, ki ga je preoblikoval leta 2016 (Slika 1) [17,18]. ELES je sprejel 

politiko učinkovitega upravljanja s sredstvi, ki zajema kakovost, tveganja, koristi in stroške v njihovem celotnem 

življenjskem ciklu. Sistem je usmerjen v varno, zanesljivo, trajnostno, okolju prijazno in učinkovito 
zadovoljevanje zahtev uporabnikov omrežja. To zavezo izvajajo s/z [18]: 

 skladnostjo upravljanja sredstev s strateškimi cilji družbe in stalnim preverjanjem te skladnosti, 
 učinkovitejšim doseganjem strateških ciljev organizacije, 

 integracijo v sistem upravljanja, ki z nadzorom ter preverjanjem kakovosti in rezultatov omogoča stalne 
izboljšave sistema, 

 proaktivnim posvetovanjem z uporabniki storitev, zaposlenimi v družbi in ostalimi pomembnejšimi 
deležniki o upravljanju s sredstvi, 

 spodbujanjem zavesti o pomembnosti upravljanja s sredstvi, s čimer pomagajo zaposlenim do boljših 
odločitev, 

 stalnim razvijanjem kompetenc zaposlenih za podporo in razvoj učinkovitega sistema upravljanja s 
sredstvi, 

 upoštevanjem zakonodaje, predpisov in zahtev regulatorja. 

 

 
Slika 1: Organizacijska shema ELES-a, ki vključuje Področje za upravljanje s sredstvi in projekti [18]. 
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2.2 Kaj je BIM (Building Information Modelling)? 

Informacijsko modeliranje gradenj (BIM - Building Information Modelling) je tridimenzionalni (3D) model 

zgradbe ali infrastrukture, kjer so vsi elementi opredeljeni z določenimi atributi (lastnostmi, dimenzijami, 
medsebojnimi odvisnostmi). Virtualno je možno prikazati časovni potek gradnje (4D) in finančno spremljavo 

(5D). BIM model se uporablja tudi v fazi obratovanja in vzdrževanja (6D) [25]: 
a) Faza projektiranja: 

 pri odločanju o idejnih zasnovah je poleg vizualizacije možna hitra ocena investicije in variant, 

 bolj usklajeni in dodelani projekti (kontrola projektov – odkrivanje, analiza in reševanje konfliktov), 
 natančne predizmere kot podlaga za razpis, 

 simulacije terminskega plana gradnje in finančnih tokov že v fazi priprave razpisa, 
 možnost optimizacije pri določanju etap (ali lotov) za razpis, 
 enostavnejši nadzor ponudb. 

b) Faza gradnje: 

 enostavnejši nadzor izvedbe s 3D vizualizacijo, 

 podatki za PID se sproti vnašajo v 3D model, ki je osnova za obračun, 
 neposreden nadzor količin z izborom izvedenih elementov v 3D (avtomatski prenos v 4D, 5D), 
 spremljava terminskega plana na osnovi dejansko izvedenih elementov v 3D (izvedena dela so 

prikazana v 3D vizualizaciji – sproti se spreminja vrednost opravljenih del in delež celotne vrednosti po 
posameznih aktivnostih). 

c) Faza eksploatacije (6D): 

 v 3D modelu so dostopni dodatni podatki (fotografije, navodila za uporabo, garancijske izjave, …), 
 iz modela je možno enostavno določati količine za vzdrževalna dela, 
 možnost povezave BIM modela z orodji za upravljanje (npr. periodična vzdrževalna dela). 

2.3 Standardi na področju informacijskega modeliranja gradenj 

Cilj standardov informacijskega modeliranja gradenj, BIM, je podpora gradbenemu sektorju, da bo ekonomsko 

učinkovitejši in trajnosten, predvsem zaradi neovirane izmenjave elektronskih podatkov med partnerji v 
vrednostni verigi. 

V evropski standardizaciji to področje obravnava CEN/TC442 Building Information Modelling (BIM) [19] in 

svetovna organizacija »buildingSMART International«. 

BIM je več kot samo modeliranje (Slika 2) [23]: 

 Informacijski model zgradbe (BIM) je digitalna predstavitev fizičnih in funkcionalnih značilnosti 
objekta. 

 Služi kot vir informacij o objektu in predstavlja osnovo za odločanje skozi celotni življenjski cikel 

objekta. 

 Osnovna premisa BIM je sodelovanje različnih deležnikov, ki skozi različna življenjska obdobja 
objekta kreirajo, berejo, popravljajo in spreminjajo informacije skladno z vlogo posameznega 

deležnika. 
 BIM je digitalna predstavitev, zasnovana na odprtih standardih. 

 

      

 

Slika 2: BIM naj bi bil razpršen in centraliziran [23]. 
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Najbolj trajnosten pristop k oblikovanju naravnega in bivalnega okolja je zagotovo informacijsko modeliranje 

objektov ali BIM, ki predstavlja nov sodoben proces managementa gradnje objektov, od zamisli, načrtovanja, 
gradnje, vzdrževanja, do razgradnje na koncu uporabne dobe objekta. Predstavlja upravljanje z digitalnim 

modelom in popoln nadzor nad informacijami skozi celoten življenjski cikel. Z uporabo BIM tehnologije za 

izvajanje gradbenih projektov, se poveča interoperabilnost in kompatibilnost med inženirskimi strokami. Zaradi 
integriranega načrtovanja se zviša kakovost, skrajša se čas in znižajo stroški gradnje ter obratovanja objekta. 
Ključnega pomena za uspešno implementacijo BIM projektov v vsakodnevno prakso so ustrezno usposobljeni 

kadri in sistemi izmenjevanja dobrih praks. Zagotavljanje ustreznih izobraževanj in posvetov je glavni namen in 
cilj kompetenčnega centra Gradimo trajno [24]. 

 

 
Slika 3: BIM proces skozi celoten življenjski cikel objekta [24]. 

 

Seznam standardov povezanih z BIM je obsežen in predstavljen je izbor le-teh [26]: 

 SIST EN ISO 16739:2016 Temeljni industrijski razredi (IFC - Industry Foundation Classes) za 

izmenjavo podatkov na področju gradbeništva in upravljanja objektov (ISO 16739:2013), 
 SIST EN ISO 12006-3:2016 Gradnja objektov − Organizacija podatkov o gradbenih delih − 3. del: 

Okvirna struktura objektno orientiranih podatkov (ISO 12006-3:2007), 

 SIST EN ISO 29481-1:2017 Informacijski modeli stavb − Priročnik z informacijami − 1. del: 
Metodologija in oblika (ISO 29481-1:2016), 

 SIST EN ISO 29481-2 Informacijski modeli stavb − Priročnik z informacijami − 2. del: Okvirni podatki 
o medsebojnem vplivanju (ISO 29481-2:2012). 

 ISO 19650-1 Organization of information about construction works – Information management using 

building information modelling − Part 1: Concepts and principles, 

 ISO 19650-2 Organization of information about construction works – Information management using 

building information modelling − Part 2: Delivery phase of assets, 

 BS 1192:2007 + A2:2016 Collaborative production of architectural, engineering and construction 

information, 

 BSI.PAS 1192-2:2013 Specification for information management for the capital/delivery phase of 

construction projects using building information modelling; BSI, 

 PAS 1192-3:2014 Specification for information management for the operational phase of assets using 

building information modelling, 

 BS 1192-4:2014 Collaborative production of information Part 4: Fulfilling employer’s information 

exchange requirements using COBie – Code of practice. 

 

Standard ISO 16739:2013 določa konceptualno podatkovno shemo in format za izmenjavo datotek za podatke o 
informacijskem modelu stavbe (BIM). Predstavlja odprti mednarodni standard za podatke BIM, ki se 

izmenjujejo in delijo med aplikacijami, ki jih uporabljajo različni uporabniki v okviru gradnje stavbe ali 
upravljanja objekta. Področje uporabe standarda zajema naslednje; Opredelitve formata za izmenjavo podatkov 

BIM, ki so potrebne med različnimi fazami življenjskega cikla stavb: prikaz potrebe; zasnova potrebe; 
izvedljivost osnutka; širša študija izvedljivosti osnutka in finančni organ za financiranje osnutka; konceptualna 
zasnova osnutka; celotna konceptualna zasnova; koordinirana zasnova; finančni organ za dobavo in skupni 



14. KONFERENCA SLOVENSKIH ELEKTROENERGETIKOV – Laško 2019 
14th Conference of Slovenian Electrical Power Engineers 

CIGRE ŠK C1-02 

 

 

7 

 

finančni organ; informacije o izdelku; gradnja; delovanje in vzdrževanje; Opredelitve formata za izmenjavo 
podatkov BIM, ki jih zahtevajo različne discipline, ki so vključene v različne faze življenjskega cikla: 
arhitektura; gradbene storitve; konstrukcijsko inženirstvo; nabava; načrtovanje gradnje; upravljanje objekta; 
vodenje projekta; upravljanje zahtev naročnika; gradbeni organ za dovoljenja in odobritev; Opredelitve formata 
za izmenjavo podatkov BIM, vključno s: strukturo projekta; fizičnimi komponentami; prostorskimi 
komponentami; elementi za analizo; postopki, viri, nadzorom; udeleženci; opredelitvijo konteksta [27]. 

Leta 2018 je bil ustanovljen tehnični odbor SIST/TC BIM (Building Information Modelling) Informacijsko 

modeliranje gradenj s ciljem razvoja standardov, ki opredeljujejo to področje. 

3 UVELJAVLJANJE BIM MODELA KOT PODPORE UPRAVLJANJA S SREDSTVI 

BIM predstavlja integriran proces vseh udeležencev projekta na skupnem digitalnem modelu, ki zagotavlja 

popoln nadzor nad informacijami skozi celoten življenjski cikel objekta. Zato ga lahko razumemo kot učinkovito 
podporo za zagotavljanje odzivnosti upravljanja s sredstvi. Gradnja BIM-a se mora pričeti ob sami zasnovi 

gradnje nekega objekta z zbiranjem vseh potrebnih informacij, nadaljevati pri projektiranju z izdelavo 3D 

gradnikov, katerim se kasneje dodajo še dimenzije časa izvedbe 4D in stroškov 5D, za vzdrževanje in uporabo 

oz. obratovanje objekta pa še 6D, ki se uporablja vse do konca življenjske dobe oziroma razgradnje objekta [28]. 

Podjetje HSE Invest je primer projektivnega podjetja v energetiki, ki že od leta 2010 na vseh svojih projektih 

izvaja 3D projektiranje. V izdelavo 3D dokumentacije so integrirali lasersko skeniranje in uspešno izvedli 
prehod na BIM modeliranje. Razpolagajo z najnovejšo programsko opremo in se na tem področju nenehno 

dodatno izobražujejo. Glavne prednosti, ki so jih prepoznali z BIM modeliranjem so [28]: 

 kompleten objekt z vsemi instalacijami, materiali in opremo je samo na enem mestu, 

 pregled nad celotnim objektom, detajlna obdelava gradbenih konstrukcij, strojne in elektro opreme z 

vsemi specifikacijami ter lastnostmi materialov, tipov opreme, 

 vzporedno delo različnih tehničnih strokovnjakov in različnih projektantov, 
 pregledovanje in nadzor kolizij med tehnološkimi instalacijami ter gradbenimi objekti, 
 hitra izdelava 2D-dokumentacije za poljubne prereze, 

 takojšnja možnost uporabe modela na gradbišču med gradnjo – pomoč izvajalcem, projektantu in 
nadzoru, 

 nadzor vgrajenih količin betonov in ostalih materialov, 
 takojšen vnos sprememb z gradbišča v model in 

 vzdrževanje modela objekta skozi ves življenjski cikel projekta do njegove razgradnje oziroma 

porušitve. 
K tem ugotovitvam je potrebno dodati pomembno prednost uporabe BIM in sicer pravočasno ugotavljanje 
neusklajenosti projektne dokumentacije različnih projektantov. Pri tem je ocena prihranka časa izvedbe projekta 
in stroškov investicije eden glavnih argumentov poslovne upravičenosti uvajanja BIM. 
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Slika 4: Primer 3D projektiranja [28]. 

V slovenskem prostoru se BIM pristop uporablja že vrsto let. V uporabi so tudi orodja, ki uporabljajo 6D BIM 

model za spremljanje upravljanja s sredstvi. Eno takih je Bexel Manager, ki ponuja edinstveno rešitev, saj 
integrira vse najpomembnejše dimenzije BIM modela, in sicer 3D/4D/5D/6D v enem programskem orodju [29-

31]. Orodje je bilo uspešno uporabljeno na več projektih, med drugim za 6D vzdrževanje objekta Brdo s strani 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Uporabljeno je bilo tudi na področju energetike, saj je bila v njem 
izvedena kontrola kakovosti BIM modela novega plinske elektrarne v TE-TOL (Slika 5) in na področju 
infrastrukture, na primer na projektu druge cevi predora Karavanke (DARS). 

 

 

 

Slika 5: Primer uporabe BEXEL Managerja pri kontroli kakovosti 

BIM modela plinske elektrarne v TE-TOL [31]. 

 

Na sliki 6 je prikazan 3D model projekta »Dubai Metro Main Power Stations«, kjer so kot BIM svetovalci 

sodelovali slovenski strokovnjaki (BEXEL Consulting) – objekt vsebuje transformatorsko postajo in GIS postroj. 
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Slika 6: Primer uporabe BEXEL Managerja pri kontroli kakovosti BIM modela 

»Dubai Metro Main Power Stations« [31]. 

S povezovanjem standardov na področju upravljanja s sredstvi in BIM lahko dosegamo odlične sinergije učinkov 
teh danes zelo pomembnih procesov v vseh fazah (Slika 7 in 8). 

 

 
 

Slika 7: Primer uporabe BEXEL Manager-ja pri procesu spremljanja gradnje v 4D/5D BIM okolju. 
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Slika 8: Primer uporabe BEXEL Manager FM orodja v procesu vzdrževanja objekta. 

 

Ko BIM model zaključimo z zadnjo fazo 6D, ustvarimo pogoje za upravljanje s sredstvi, saj na enem mestu 

združimo vse potrebne informacije za vzdrževanje v celotnem življenjskem ciklu sredstev. Zato je v oblikovanje 
poslovnega procesa potrebno vključiti še standarde s področja vzdrževanja, še posebej standard SIST EN 

16646:2015 Vzdrževanje znotraj obvladovanja premoženja. Celotno sliko lahko dopolnimo še z laserskim 
skeniranjem npr. daljnovodnega polja v RTP (Slika 9). ELES je vključil laserske posnetke številnih daljnovodov 
in RTP v programski opremi PSA MOBILE, ki omogoča mobilno brezpapirno vzdrževanje oz. dokumentiranje. 

    
 

Slika 9: Primer laserskega posnetka DV polja (ELES) [17]. 

 

Kot zanimivost je treba omeniti, da posamezne organizacije (npr. siBIM, IZS, GZS, ZVZD) aktivno promovirajo 

učinke BIM na posameznih akademijah, konferencah in posvetovanjih. Skrbijo za organizirano povezovanje in 
izobraževanje, strokovno izpopolnjevanje ter izmenjava izkušenj na področju informacijskega modeliranja 
gradenj [24,25,32-34]. 

Podani so poudarki konteksta kakovosti grajenega okolja ob upoštevanju priporočil [32]: 
 BIM-pristop (single source of truth) je (digitalni) pogoj za kakovostno grajeno okolje, 

 kakovostno grajeno okolje je predpogoj za pametna mesta, 

 pametna (organizirana) mesta so predpogoj za e-mobilnost, avtonomna vozila, 

 tehnologije e-mobilnosti prehitevajo infrastrukturo mest in okolja. 

Projektanti električnih inštalacij že uporabljajo BIM orodja [33] čeprav imajo arhitekti in gradbeniki trenutno 

več izkušenj na tem področju. Zanimivo je, da je gradbeni izvajalec pri gradnji poslovne stavbe ELES-a v 

Beričevem kot pomoč pri izvedbi oblikoval lasten BIM model [34], ki mu je omogočil skrbno pripravo del in 
oskrbe z materiali ter učinkovito in uspešno izvedbo projekta. 
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BIM model že posega tudi na področje varnosti in zdravja pri delu (VZD), saj vpeljava 3D modeliranja omogoča 
pripravo načrtov ureditve gradbišča (varnostni načrt) in izvedbo varnostnih ukrepov v fazi izvedbe projektov 

[34]. 

4 ZAKLJUČKI 

Številna podjetja investirajo sredstva in vire ter uvajajo nove tehnike, da bi izboljšala učinkovitost in uspešnost 
poslovanja. Sodobni dinamični tržni trendi marsikateremu podjetju narekujejo ponovno vrednotenje poslovnega 

modela, kar običajno vodi k spremembam vizije in strateških ciljev. To lahko zahteva prenovo ali razširitve 
obstoječih sistemov ter vključevanje novih konceptov, kot je upravljanje s sredstvi (AM – Asset Management) in 

BIM modelov. Z združevanjem dveh sodobnih procesov, upravljanja s sredstvi in BIM modela investitorji 
kratkoročno in dolgoročno dosegajo večjo učinkovitost in uspešnost pri vodenju podjetja. 
Učinkovito upravljanje s sredstvi zajema kakovost, tveganja, koristi in stroške v celotnem življenjskem ciklu 
sredstev. Sistem je usmerjen v varno, zanesljivo, trajnostno, okolju prijazno in učinkovito zadovoljevanje zahtev 
uporabnikov omrežja (npr. ELES). 
Priporočilo je, da podjetja v elektrogospodarstvu v svoje načrtovanje infrastrukturnih investicij vključijo BIM 
model. Pri tem je smiselno, da se gradnja BIM-a prične ob sami zasnovi gradnje nekega objekta z zbiranjem 

vseh potrebnih informacij, nadaljuje pri projektiranju z izdelavo 3D gradnikov, katerim se kasneje dodajo še 
dimenzije časa izvedbe 4D in stroškov 5D, v času vzdrževanja in uporabe objekta pa še 6D, ki se uporablja vse 

do konca življenjske dobe oziroma razgradnje objekta. Pri tem je potrebno upoštevati: 
 da se izplača naročati projekte v BIM, kljub nekoliko višjim začetnim stroškom, ker se pravočasno 

rešijo konflikti in ti potem niso vzrok za dodatna dela in podražitve, 

 da so predizmere natančne (neposredno iz 3D) in pomenijo manj možnosti za naknadna odstopanja od 
pogodbene vrednosti, 

 da je s predhodno simulacijo terminske izvedbe del mogoče optimizirati gradnjo, 

 možnost boljšega nadzora gradnje (izvedbe, količin, plana), 

 model s posnetkom izvedenih del omogoča boljše obvladovanje vzdrževanja. 

 

BIM v povezavi z novimi prebojnimi tehnologijami digitalne preobrazbe sveta okoli nas (internet stvari, 

mikroprocesorji povsod, brezžična omrežja, strojni vid, strojno učenje, umetna inteligenca, avtonomna vozila in 

roboti ipd.) in integracijo z ERP (Enterprise Resource Planning) sistemi namreč močno racionalizira porabo 
resursov zaradi bolj učinkovitega izvajanja integriranih procesov, dviga kakovosti in boljšega obvladovanja 
tveganj [35]. 
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