
 

POROČILO o Generalni skupščini EU BIM Task Group  

15. December, 2020, online srečanje 

1. Uvod 

 

Generalne skupščine EU BIM Task Group, ki je letos potekala z videokonferenco, se je udeležilo 

več kot 50 predstavnikov iz 27 držav članic. Sodelovala sta tudi ga. Fulvia Raffaelli, vodja enote 

DG GROW Clean Technologies and Products pri Evropski komisiji, ter g. Richard Petrie, 

predsednik buildingSMART International. 

 

 

2. Predstavitev  ge. Fulvie Raffaelli, Head of Unit Clean Technologies and Products, DG GROW  

Znotraj iniciative Renovation Wave za obnove obstoječih objektov je predstavila tri pomembne 

točke: 

 

 



 

 

 

• Digital  Building  Logbook – digitalna baza podatkov o objektih 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cacf9ee6-06ba-11eb-a511-

01aa75ed71a1 

Digitalni baza podatkov je skupno skladišče vseh ustreznih podatkov o zgradbah. Omogoča 

preglednost, zaupanje, odločanje in izmenjavo informacij znotraj gradbenega sektorja med lastniki in 

stanovalci stavb, finančnimi institucijami in javnimi organi.  

Digitalna baza podatkov je dinamično orodje, ki omogoča zapis različnih podatkov, informacij in 

dokumentov, ki so dostopni, obogateni in organizirani v določenih kategorijah. Predstavlja zapis večjih 

dogodkov in sprememb v življenjskem ciklu stavbe, kot so sprememba lastništva ali uporabe, 

vzdrževanje, obnova in drugi posegi. Kot taka lahko vključuje upravne dokumente, načrte, opis 

zemljišča, stavbe in okolice, tehnične sisteme, sledljivost in značilnosti gradbenih materialov, podatke 

o zmogljivosti, kot so obratovalna raba energije, kakovost notranjega okolja, potencial pametne 

zgradbe in emisije v življenjskem ciklu, pa tudi povezave do ocen in certifikatov stavbe. Posledično 

podpira tudi krožno gospodarjenje v grajenem okolju.  

Nekatere vrste podatkov shranjenih v digitalni bazi so bolj statične, druge, na primer podatki, ki 

prihajajo s pametnih števcev in inteligentnih naprav, pa so dinamične in jih je treba samodejno in redno 

posodabljati. Digitalna baza podatkov je varen instrument, ki upravljavcem hrani njihove podatke in 

dostop tretjih strani ob spoštovanju temeljne pravice do varstva osebnih podatkov. Podatki se lahko 

hranijo v digitalni bazi podatkov in/ali gostijo na drugem mestu, do katerega ima baza podatkov 

povezavo. 

Cilj je digitalizirati celotno grajeno okolje. 

• BIM v javnem naročanju   

Pripravlja se metodologija, kako izvajati Cost Benefit analizo za javna naročila ob upoštevanju BIM. 

Model bo pripravljen do maja 2022 za vse javne naročnike v EU, vse v cilju povečati in spodbuditi 

uvedbo BIM in digitalizacije v javni sektor.  

Pri tem bo DG GROW posebej veliko podporo nudil malim in srednjim podjetjem (SME) v letih 2022 in 

2023. 

• Digitalizacija gradbenih dovoljenj   

Države trenutno pripravljajo različne plane za prenove, med njimi tudi reformo v smislu digitalizacije – 

pomembno področje je digitalizacija gradbenih dovoljenj. 

Obstaja tudi združenje European Network for Digital Building Permits.  

https://3d.bk.tudelft.nl/projects/eunet4dbp/ 

 

3. Metodologija za Analizo stroškov in koristi za BIM (CBA za BIM) 

Približno 250.000 javnih naročnikov v EU mora naročati investicije, vzdrževati in upravljati zgradbe, 

bolnišnice, šole, ceste, mostove ali predore za svoje regije ali občine, centralne vlade in centralne javne 

inštitucije. Zaenkrat se ne da povsem jasno zagotavljati pregleda o stroških in koristih, ki jih imajo z 



uporabo BlM. Zato bi bilo treba razviti jasno in pregledno metodologijo in na njeni podlagi izdelati 

orodje za merjenje koristi BIM ter opredelitev stroškov, kolikor je le mogoče.  

Trenutno je v izvajanju pogodba, financira jo prej omenjeni DG GROW, namenjena razvoju 

metodologije in orodja za izračun stroškov in koristi uporabe BIM pri javnih gradbenih projektih. 

Oceniti mora izdatke, prihodke in nedenarne koristi za družbo in okolje. To orodje bo preizkušeno v 

šestih izbranih študijah primerov, ki bodo služile kot primeri uporabe orodja in kakšne rezultate lahko 

pričakujemo pri njegovi uporabi. Razvita metodologija bi morala veljati za izračune CBA v vseh državah 

članicah EU. 

Z izdelano metodologijo za CBA analizo bodo javni naročniki lažje prešli v tehnologijo BIM. 

 

4. Predstavitev iniciative o klasifikaciji CCI 

EU BIM TG bo morala poiskati primeren sistem klasifikacije, ki omogoča strojno branje podatkov. 

Ponovno se je izkazalo, da podobno kot IFC potrebujemo odprt format za klasifikacijo, ki pokriva 

celotno grajeno okolje (tako stavbe kot infrastrukturo) ter podpora informacije skozi celotni življenjski 

cikel. Hkrati mora biti format brezplačen in prosto dostopen za uporabnike.   

Vzpostavilo se je sodelovanje med nekaterimi nordijskimi in vzhodnoevropskimi državami.  Ustanovili 

so neprofitno organizacijo s sedežem v Bruslju, ki ima nalogo da zagotovi brezplačno klasifikacijo – CCI 

(Construction Clasification International).  

https://cci-collaboration.org/ 

 

Na evropskem nivoju bi radi poenotili vsaj osnovne tabele, principe, metodologijo za opisovanje 

postavk, sistem za  določevanje dimenzij za opis…  Format za klasifikacijo deluje na podobni osnovi kot 

IFC.   

Richard Petrie iz buildingSMART International je povedal, da bo CCI postal del bS Data Dictionary. 

 

 

 



5. Predstavitev projekta DigiPLACE  

Ta projekt smo v Sloveniji spoznali na letošnji siBIM konferenci, ki smo jo organizirali skupaj. O tem 

sem poročala tudi udeležencem skupščine in jim posredovala povezavo na zbornik konference.  

http://sibim.si/f/docs/siBIM2020_dokumenti/Proceedings_siBIM_2020_ebook.pdf  

 

 

6. Plan dela EU BIM Task Group za 2021 

 

• Nadaljevati delo pri novem priročniku (Roadmap), ki bo podal tudi usmeritve za opisane Cost 

Benefit analize.  

• Podpirati EU komisijo pri njihovih priporočilih za promocijo BIM v javnih naročilih.  

• Začeti bi bilo dobro iniciativo za uveljavljati BIM tudi pri projektih rekonstrukcij in obnov 

objektoiv. Obstaja že nov projekt Digital Deconstruction. Vse te iniciative bodo zelo pomembne 

pri krožnem gospodarstvu. 

 

V marcu bo organizirano online srečanje za javne naročnike: Global BIM Summit, 17. marec 2021. 

Prijave so možne na tej povezavi: 

www.globalbimsummit.org  

 

 

 

Poročilo pripravila: 

Ksenija Marc, 

Predstavnica Slovenije v EU BIM Task Group 

 

 

 

 

 

 

 


