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Svetovalni inženiring 
& načrtovanje

Naš kolektiv tvorijo strokovnjaki, ki jih odlikujejo 

bogate izkušnje, delovna vnema in ustvarjalnost. 

Inženirske izzive v infrastrukturi rešujemo s 

pomočjo najnaprednejše in najzmogljivejše 

tehnologije, ki je del našega podjetja že od 

ustanovitve naprej. Pri delu uporabljamo 

vrhunsko programsko opremo, s katero naročniki 

prejmejo najboljše rešitve.

Profesionalno sodelovanje s strokovnjaki v 

industriji in z naročniki je temelj našega dela. Naš 

način dela je ustvarjalen in fleksibilen. Izkušnje, 

strokovno znanje in navdušenje za sodelovanje 

so za naše partnerje priložnost za polno 

uresničenje njihovih ciljev.

Vsakodnevno ustvarjamo 
trajne rešitve za najzahtevnejše 
infrastrukturne projekte doma 
in po svetu.

Svetovalni inženiring 
& načrtovanje

Strokovnjaki za 
infrastrukturo
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Številne izvedbe najzahtevnejših projektov novogradenj in obnov vseh 

vrst cest in železnic doma in v tujini so rezultat vrhunske kadrovske 

in tehnološke usposobljenosti ter dolgoletnih načrtovalskih izkušenj. 

Projektno sodelujemo s širokim krogom kompetentnih partnerjev in 

podizvajalcev, osnovno podporo pa nam ponujajo drugi oddelki podjetja.

Sinergija izkušenj naših strokovnjakov z novimi inovativnimi in okolju 

prijaznimi rešitvami nam zagotavlja neoporečnost vodnih virov tudi za naše 

zanamce. Kakovost, odgovornost in kreativnost zagotavljamo s stalnim 

strokovnim izobraževanjem ter z uporabo najsodobnejših tehnologij in 

specializirane programske opreme.

Dinamičen, tekoč in varen promet je rezultat strokovnih znanj, 

oplemenitenih z dolgoletnimi načrtovalskimi izkušnjami in premišljenimi 

rešitvami. Dejavnost prometa družbe nudi zanesljivo in strokovno podporo 

pri načrtovanju in upravljanju prometnih sistemov.

Izkušnje in znanje nam omogočajo, da Izdelujemo vso potrebno tehnično 

dokumentacijo na področju elektrotehnike v sistemih komunalne 

infrastrukture, na sistemih cest, v industrijskih objektih, poslovnih stavbah, 

stanovanjskih objektih in energetskih objektih.

Bogate izkušnje nam ob uporabi sodobne programske opreme omogočajo 

načrtovanje zahtevnih rešitev, ki zagotavljajo trajno funkcionalnost in 

gospodarnost načrtovanih konstrukcij. Na podlagi bogatega znanja iz 

področja mehanike tal rešujemo geotehnične probleme v gradbeništvu.

Ceste 
in železnice

Komunala, 
hidrotehnika in okoljska 
infrastruktura

Promet

Elektrotehnika

Gradbene konstrukcije 
in geotehnika

Naša področja 
storitev

1500
projektov

60
strokovnjakov

Stavimo na najvišjo kakovost in dolgoročno zanesljivost. Temu so podvrženi 
vsi naši procesi in odločitve. Integriteta, strokovnost in inovativnost.
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BIM predstavlja najnaprednejši način 

načrtovanja, izvedbe in upravljanja 

investicijskih projektov z namenom dviga 

produktivnosti in optimizacije delovnih 

procesov. 

BIM (angl. Building Information 
Modeling) ali informacijsko 
modeliranje objektov spreminja 
svet načrtovanja, oblikovanja, 
gradnje in upravljanja končanih 
zgradb in infrastrukture.
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Management

Podpora/svetovanje  pri pripravi naročnikovih zahtev za implementacijo 

BIM-pristopa na projekt (cilji BIM-pristopa, tehnične in vodstvene zahteve, 

smernice za modeliranje, načine kontrole kakovosti ter izmenjave podatkov).

Projektna naloga za implementacijo BIM-pristopa

BIM izvedbeni načrt (BEP)

Skupno podatkovno okolje

Izdelava načrta za izvedbo BIM-pristopa na projektu na podlagi 

informacijskih zahtev naročnika, ki zajema načrtovanje in vodenje 

udeležencev, procesov in tehnologije.

Za obvladovanje vseh informacij uporabljamo projektni strežnik, ki je 

namenjen sistemsko organiziranemu sodelovanju v procesu izdelave modela 

in koordinaciji med disciplinami ter predaji datotek naročniku. Z uporabo 

strežnika je tako zagotovljeno transparentno in sledljivo beleženje razvoja 

projekta skozi verzije datotek in tudi dopolnjevanje informacij na izdelanih 

modelih.

Najnaprednejši 
BIM proces

Lastna baza gradnikov za 

modeliranje cest in železnic

Polavtomatsko prepoznavanje 

gradnikov iz oblaka točk 

(InfraCloud).

Lastne rešitve za skupno 

podatkovno okolje (CDE).

Nadgrajen »open source« 

projektni portal, ki tvori lasten

 CDE (InproBIM). 

Vodenje projektov v BIM-u 

(informacijska nadgradnja). 

Stalne raziskave in razvoj 

BIM-procesa za infrastrukturo.

V sodelovanju z investitorjem in inženirjem določimo potrebno stopnjo 

razvitosti BIM-modelov in zahtevanih atributnih tabel na osnovi zahtevanih 

informacij o posameznih objektih v fazi uporabe. Nudimo podporo pri izdelavi 

3D-modelov v odprtem BIM-pristopu (Open BIM) in pripravi vizualizacij.

3D modeliranje

4D modeliranje

5D modeliranje

Nudimo podporo pri izdelavi in vizualizaciji terminskih planov predvidene 

gradnje, s čimer se dokaže izvedljivost projekta in časovni okvir za gradnjo. 

Nudimo podporo pri izdelavi 5D BIM-modelov in vrednotenju količin na 

osnovi BIM-modelov.

Nudimo podporo pri izdelavi zbirnega BIM-modela posameznih disciplin in 

preverjanje usklajenosti med modeli ter projektno dokumentacijo v ključnih 

trenutkih projekta.

Koordinacija

Modeliranje

Spremljanje načrtovanja projektnih rešitev

Nadzor nad modeli

Odkrivanje kolizij

Z nadzorom nad izdelanimi 3D-modeli preverjamo geometrijsko usklajenost 

projektnih rešitev in konsistentnost negeometrijskih podatkov modelov.

Z zgodnjim odkrivanjem kolizij med modeli dvigujemo nivo kakovosti 

projektnih rešitev. Nudimo podporo pri odpravljanju zaznanih kolizij.
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