Elea iC in trajnost
V Elei iC smo z očmi uprti v prihodnost grajenega okolja in
na obzorju se vedno jasneje kaže pomembnost trajnostnega
pristopa ne le v gradnji, temveč tudi v poslovanju. V našem
podjetju gradimo prihodnost in pomembno je, da smo v svojih
pristopih trajnostni.
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»Nikoli ne spremeniš stvari z bojem proti
obstoječi resničnosti. Če želite nekaj spremeniti, zgradite nov model, zaradi katerega bo
obstoječi zastarel. "
R. Buckminster Fuller

2

VZTRAJNOST | Elea iC

Trajnostna načela, prakse in pristopi k sodelovanju

V okviru projekta trajnostne poslovne strateške transformacije smo položili temelje trajnostnega razvoja
Elee iC in trajnostni pristop vpletli v sam DNK podjetja. Na podlagi začetne analize stanja in poglobljenih
razmišljanj o svojih trajnostnih ciljih smo začrtali cilj razvoja in stopili na pot trajnostne transformacije.
Znotraj podjetja smo organizirali izobraževanja, ki so povečala nabor naših znanj in kompetenc s področja
trajnostnih vsebin, nadgradili svoj sistem projektnega vodenja za večjo optimiziranost in vzdržnost, integrirali nova IT-orodja za maksimizacijo trajnostnih procesov ter nadgradili svojo interno organizacijsko kulturo
za zagotavljanje visokega zadovoljstva svojih zaposlenih danes in v prihodnje.
Pripravili pa smo priročnik VZTRAJNOST, v katerem so naša trajnostna načela in trajnostne prakse, ki jim
sledimo, predstavljeni našim zunanjim in notranjim sodelavcem.

Projekt so sofinancirali Agencija SPIRIT, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Evropski sklad za regionalni razvoj.

3

VZTRAJNOST | Elea iC

VSEBINA

Elea iC in trajnost
Kaj za nas pomeni trajnost?

6

Kdo smo?

10

Trajnost živimo vsak dan

27

Elea iC kot del širšega ekosistema

30

Naši vplivi in trajnostni pristopi
Elementi trajnosti

38

Trajnostna gradnja

44

Trajnostno certificiranje objektov

54

Daljnosežni vpliv trajnostne gradnje Elee iC

69

Kodeks trajnostnega poslovanja

83

Trajnostni projekti
Snovanje trajnostnih projektov

88

Veščine projektnega vodenja

91

Potek projekta trajnostne gradnje

98

Projektna naloga

104

Z znanjem v prihodnost
Prenos znanja v Elei iC

109

Digitalizacija gradbeništva

128

BIM (Building Information Modelling)

129

Razvijanje tehnologij prihodnosti

133

4

5

VZTRAJNOST | Elea iC

Kaj za nas pomeni trajnost?
Na najsplošnejši ravni je trajnost oblika razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi ogrožala
možnost prihodnjih generacij, da zadovoljujejo svoje potrebe v prihodnje. Koncept trajnosti je sestavljen iz treh stebrov – ekonomskega, družbenega in okoljskega.

OKOLJE

spremenljivo

zanesljivo

TRAJNOST

DRUŽBA

EKONOMIJA
primerno
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Trije stebri trajnostnega koncepta
Trajnostni ekonomski razvoj

Trajnostni družbeni razvoj

Okoljska trajnost

Trajnostni ekonomski razvoj

Trajnostni družbeni razvoj

Okoljska trajnost oz. kar

je zagotavljanje finančne

sestavljajo skrb za zdravje ljudi

varovanje okolja, ki je najpre-

vzdržnosti in zadovoljevanje

(npr. zmanjševanje onesnaže-

poznavnejši steber trajnosti,

potreb kupcev brez ogrožanja

vanja), ohranjanje dostopa do

pa se osredotoča na varovanje

kakovosti življenja ljudi (pred-

osnovnih življenjskih potrebščin

ekosistemov, zniževanje one-

vsem v razvijajočem se svetu)

(npr. stanovanj) in izobraževa-

snaževanja, odgovorno uporabo

ter administrativna/politična

nje ljudi o varovanju okolja.

naravnih virov in zniževanje

podpora za sprejemanje trajno-

okoljskih obremenitev.

stno naravnanih odločitev

V praksi imamo projektanti največji vpliv prav na okoljski vidik
trajnosti – včasih pri izbiri materialov ali uporabi obnovljivih virov
energije in včasih pri zniževanju onesnaževanja ali pametni umestitvi v prostor. V vsakodnevnem delu smo lahko trajnostni, ko minimiziramo količino betona v zgradbi, ko naročnika prepričamo v uporabo črpalke voda-voda, ko pri oblikovanju uporabimo les namesto
plastike, ko projektno dokumentacijo oddamo povsem digitalno in
še in še. Ko začnemo pri projektiranju misliti še na okolje in družbo,
takrat naše delo postane resnično trajnostno.
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Definicija trajnosti v Elei iC
Trajnost je sinergija med pozitivnimi okoljskimi, družbenimi in gospodarskimi učinki našega dela. Z mislijo
na okolje umeščamo objekte v prostor, skrbimo za nižanje emisij in spodbujamo sprejemanje obnovljivih
virov energije. K družbi prispevamo prek skrbi za našo skupno stavbno dediščino, s pretakanjem znanja,
digitalizacijo gradbeništva, interdisciplinarnostjo in skrbno pozornostjo do naših sodelavcev in vseh ljudi,
vpletenih v gradbeni proces. V gospodarstvo vlagamo s projektiranjem finančno vzdržnih objektov, racionalnim upravljanjem tveganj ter v prihodnost zazrtim vplivanjem na gradbeno in prostorsko regulativo. V
Elei iC gradimo prihodnost in pomembno je, da smo v svojih pristopih trajnostni.
Trajnost ozaveščamo vsak dan in z vsakim novim projektom. Vendar je okoljsko, družbeno in gospodarsko
odgovoren pristop zapisan že v naš DNK. Elea iC je že od svojega nastanka podjetje, ki je usmerjeno v prihodnost, skrbi za svoje zaposlene in uteleša odgovorno poslovanje.
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"Trajnost ni več neobvezna. Podjetja, ki takšnih
praks ne bodo sprejela, bodo propadla. Ne bodo
samo izgubili stroškovne osnove: trpeli bodo
tudi pri zaposlovanju in privabljanju strank."
John Replogle,
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Plaza, Portorož
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Mali grad Ptuj

Križišče Kovinastroj

Športni center BTC

Poslovno stanovanjski Kompleks Kapitelj

Prenova Samostana Stična

Grad Žužemberk

Elektrifikacija območja CS 7/8 Nove Poljane

Gospodarska zbornica Slovenije

Pretorska palača Koper

PTT Šmarje Sap

Bencinski servis Voklo

Grad Khieselstein

OŠ Brestanica - plezalna stena

Petrol črpalka za gorivo Lenart

1998
Kolektor komunalnih napeljav po Tivolski cesti

Varovana stanovanja Tolmin

Mestni muzej Ljubljana

Centralni del Narodne galerije

Mestna elektrarna na Slomškovi in Kotnikovi ulici v Ljubljani

Čistilna naprava Murska Sobota

Toncov grad

Župnijska cerkev Sv. Josipa, Obrovac

Bencinski servis Celovška

Prenova objekta Mestni trg 4

Tehniški muzej Bistra, Preužitkarska Hiša

Prvo naročilo iz tujine

DZS adaptacija pritličja

Sinangoga Maribor

Grad Goričane

Prenova gradu Leskovec

Dom Müller Kranj

Ustanovitev in registracija podjetja Elea d.o.o.
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Zgodovina Elee iC na kratko
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Elea se pridruži skupini iC

Predor Markovec

Wellness center Termalia, Terme Olimia

Fakulteta za matematiko Univerze v Ljubljani

Poslovno Trgovski center Portoval

Predor Šentvid

Stanovanjski objekt Gradaška

Poslovno stanovanjska stavba Trnovska vrata

Rezidenca Nizozemskega ambasadorja

Selitev v nove prostore na Dunjaski 21

Športni park Stožice

Vojaško letališče Cerklje ob Krki, kontrolni stolp in infrastruktura

Poslovno stanovanjska stavba S1, Bavarski dvor

Nova stavba sodišča v Ljubljani

Poslovni stolp Emonika

Zasnova ureditve Luke Koper - 3. nagrada na urbanističnem natečaju

Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije

Načrt za sedež Univerze na Primorskem in FHS - nagrada Zlati svinčnik in nagrada

Andrej Pogačnik - nagrada IZS za izjemne inženirske dosežke

Letališče Brnik, objekt kontrole zračnega prometa

Center za ravnanje z odpadki Celje, RCEROC

Nakupovalni center Supernova Rudnik

Zdravstveni dom Koper

Komunalna in prometna ureditev za stanovanjsko naselje Predstruge

Drugo priznanje za najboljšo jekleno konstrukcijo / ECCS

Stolnica Ljubljana

Varstveno delovni center Zagorje ob Savi

Priznanje za najboljšo jekleno konstrukcijo / ECCS

Terme Snovik

AC – Koper Lendava, odsek Klanec – razcep Sermin

Muzejska četrt Metelkova
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Športna dvorana Portovall

javnem arhitekturnem natečaju

Načrt za pasivno bovško hišo - 3. nagrada na

priznanje na javnem arhitekturnem natečaju

Načrt za pasivno kobariško - tolminsko hišo - povišano

Predor Lucan

Avtocestna povezavi Bid Bid–Sur, Sultanat Oman

Mostovi na avtocesti Slivnica–Gruškovje

Tovarna pijač Red Bull, Manaus, Brazilija

D.E.A.R.S – Demokratična Eko Hiša, Versailles – Paris

na javnem arhitekturnem natečaju

Načrt nove brvi čez Ljubljanico - 3. nagrada

Poslovni kompleks Milton Keynes

Plezalni center, Ljubljana

Park San Giusto, Italija

Nakupovalni center center Spar Tacen

Slemenska cesta Jagodje–Šared

Most Karaula

Elea iC se zaveže visokim standardom EN ISO 9001:2008

Vander Hotel

Poslovna stavba Severna vrata (City tower)

Obnova vozišča na AC A1 Šentrupert–Trojane–Vransko

110 kV kabelska povezava med RTP Šiška in RTP Potniški center, Ljubljana

Tobačna tovarna Ljubljana - komunalna infrastruktura

Center za ravnanje z odpadki, RCERO Slovenska Bistrica

Bežigrajski športni park, Ljubljana

Urbani park Šentvid - nagrada Zlati svinčnik

P.A.T.H. Starck

Marko Žibert postane član disciplinskega sodišča IZS

Marko Pavlinjek postane član disciplinske komisije na IZS

IZS in glavni urednik publikacije Evrokod standardov

Andrej Pogačnik postane član upravnega odbora Matične sekcije gradbenikov na

celotnega kompleksa predora Šentvid.

Angelo Žigon - nagrada IZS za enkraten inženirski dosežek za projektiranje

Sanacija jezu v Mosulu

Autodesk univerze v Las Vegasu

projektov na svetu po kriterijih Nagrade odličnosti

uvrstitev med osem najboljših infrastrukturnih

Projektantska skupina za predor Karavanke -

Poslovno-stanovanjski objekt Šumi, Ljubljana

za projektiranje objekta Hotel Intercontinental

Marko Pavlinjek - nagrada IZS za

Angelo Žigon postane predsednik ITA International

Ribogojnica na Tolminki

IVKC - Islamski versko kulturni center

Brv čez reko Vipavo v Mirnu

Angelo Žigon postane predsednik ITA Slovenia

Inundacija v Arclinu

Obnova vozišča na AC A2 Kranj–Brnik–Vodice

Center Bellevue Ljubljana

2017
2018
2019 2020
2021
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Drugi tir - Divača

Logistični center Arja vas

in član upravnega odbora IZS

Andrej Pogačnik postane predsednik Matične sekcije gradbenikov

Elea iC se zaveže standardom EN ISO 9001:2015

Hotel Švicarija, Ljubljana

Cukrarna

Trgovski center Šiška

SIQ Ljubljana

IKEA, Slovenija

Sanacija temeljev objekta Qlandia

Predor Karavanke, druga cev

Andrej Pogačnik postane član skupščine IZS
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Naše vrednote ...



UČINKOVITOST



STROKOVNOST



INTEGRITETA



INTERDISCIPLINARNOST



KONKURENČNOST



KAKOVOST ŽIVLJENJA



KAKOVOST



TEHNOLOŠKI NAPREDEK



ZADOVOLJSTVO NAROČNIKA



INOVATIVNOST



DRUŽBENA ODGOVORNOST



TRAJNOST



KREATIVNOST



SODELOVANJE

in poslanstvo
Z združevanjem strokovnega znanja, kreativnosti in neprecenljivih izkušenj, ustvarjamo trajne rešitve za reševanje globalnih problemov sodobnega časa.
Gradimo zgradbe, ki so temelj življenja, ščitijo

Sodelujemo pri projektih v številnih evropskih

in povezujejo ljudi.

državah, kjer nas naročniki cenijo zaradi naše zane-

Skrbimo, da dobava in odlaganje materialov 		
potekata brez oškodovanja naravnih virov.
Podpiramo komunikacijo in infrastrukturo, ki 		
dajeta osnovo za uspešno in dobro gospodarstvo.

sljivosti, učinkovitosti, strokovnosti, inovativnosti
in pristnega odnosa. Na trg prinašamo inovativne
storitve in ustvarjamo grajeno okolje, ki omogoča
boljša življenja vseh ljudi.
Navezujemo mednarodne stike prek partnerjev in

Naše sodelovanje in organizacija zagotavljata

mednarodnih strokovnih združenj, spodbujamo

nadaljevanje osnovnih prvin človeške civilizacije.

inovacije znotraj podjetja z multidisciplinarnim izmenjevanjem znanja in v svoje delovanje vnašamo
vedno več elementov trajnosti.
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PROJEKT

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
Slovenska gospodarska zbornica je arhitekturno dinamična zgradba z osmimi nadstropji in dvema kletnima
etažama za parkiranje, ki je zaradi svoje razgibanosti zahtevala inovativen konstrukcijski pristop z dvema
sistemoma: osem nadstropij objekta je zgrajenih iz armiranega betona, medtem ko je pet nadstropij Zbornice zasnovanih iz zelo zahtevne jeklene konstrukcije.
Objekt skupno nudi okoli 17.500 m2 površin in ima poleg notranjih prostorov tudi veliko letno banketno
teraso, ki opravlja funkcijo notranjega zimskega vrta. Zasteklitev terase je bila izvedena z jekleno konstrukcijo zunanjih senčil, ki oblikovno sledijo izseku strukture lista ter z dveh zunanjih strani in strehe objamejo
banketni prostor.
V sklopu projekta smo izvedli analizo konstrukcije, pripravili armaturne načrte, izrisali delavniške risbe in
tekom gradnje nadzorovali gradbena dela.
Za naše delo smo dobili tudi priznanje za najboljšo jekleno konstrukcijo Evropskega združenja za jeklene
konstrukcije (European Convention for Constructional Steelwork, ECCS) podeljeno leta 2001 v Benetkah.

“Dinamična jeklena konstrukcija in inovativna
konstrukcijska zasnova sta Elei iC prinesli prestižno
mednarodno nagrado.”
POVEZOVANJE
SODELOVANJE

RAZISKAVE
RAZVOJ
INOVACIJE

ZAGOTAVLJANJE
DOSTOPNOSTI
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Trajnost smo ljudje
Eden, če ne celo prvi, od vidikov trajnosti smo ljudje. Ljudje kot sodelavci, poslovni partnerji, sosedje, prijatelji. Verjetno le malokrat pomislimo, da je vez med ljudmi tudi trajnostna.
Podjetja, v katerih zaposleni ostajajo več let, če ne celo več deset let, so zagotovo trajnostna. Dajejo občutek stabilnosti, zanesljivosti, zadovoljstva,... Vse to je skrb za dobrobit vseh nas.
Zato, če želimo biti trajnostni, moramo poskrbeti za dobrobit ljudi. Ljudje pa bodo nato naprej poskrbeli za
trajnostne odnose, okolje in delo – za trajnost z eksponentnimi učinki.

Trajnost zame primarno pomeni skrb za ljudi:
skrb za naše sodelavce, ki so največje bogastvo
Elee iC, skrb za širšo družbo in skrb za prihodnje generacije, ki bodo za nami podedovale naše
naravno okolje in naše zgradbe.
Andrej Pogačnik

Brez vztrajnosti ni trajnosti.
Angelo Žigon
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PROJEKT

R.A.V.E. SPACE
Projekt trajnostna poslovna strateška transformacija ni naš prvi razmislek o našem širšem vplivu na naše
družbeno okolje. R.A.V.E. SPACE (Raising Awareness of Values of Space through the Process of Education)
je med letoma 2005 in 2008 vnesel nove vsebine v izobraževalne procese osnovnih in srednjih šol na
področju prostorskega planiranja in trajnostnega prostorskega razvoja z namenom dviganja stopnje zavesti
o vrednotah prostora.
Projekt je bil razvit v okviru programske pobude INTERREG IIIB CADSES, katere glavni namen je spodbujanje transnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi oblasti za doseganje
višje ravni skladnega razvoja na ozemlju Evropske unije in boljšo ozemeljsko integracijo pridruženih članic
z ostalimi evropskimi državami v okolju CADSES.
Naša ekipa je skrbela za administrativni in finančni management, kar zajema izvajanje ustreznega koordiniranja in nadzora vseh potrebnih nalog iz vsebinskega in finančnega dela projekta.

“Osnovnošolce in srednješolce smo navduševali
nad prostorom in trajnostno gradnjo.”
POVEZOVANJE
SODELOVANJE

UMESTITEV V
PROSTOR

OHRANJANJE
OBSTOJEČE
KONSTRUKCIJE

Tudi ko smo odlični, dovolimo,
da nas drugi kaj naučijo.
Marko Pavlinjek

Značajsko precej siten, ko ne gre po planu, vzhičen
ob novih priložnostih, nepopustljiv v izzivih, ponosen ob uspehih, zaščitniški do vseh, ki so mi blizu. S
časom si nisva prijatelja, med družbo in družino mi
slednja mnogo bolj diši, čeprav dajem poudarek na
ekipi, sem po naravi individualist.
Marko Žibert

17

VZTRAJNOST | Elea iC

Podjetje ni samo njegovo vodstvo. Podjetje smo ljudje, prav vsak izmed dobre stotnije eleatov, je gradnik
Elee iC. V naše pisarne vsak dan vstopi na desetine posameznikov, ki združujejo svoja znanja in sodelujejo
pri iskanju inovativnih rešitev, doseganju skupnih ciljev, nagovarjanju naročnikovih želja in projektiranju
nekaterih najzahtevnejših projektov v Sloveniji. Vsak posameznik je drugačen, cenjen in spoštovan, a skupaj postanemo nepremagljiva ekipa eleatov!
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Eleati se na delovnem mestu počutijo produktivno, zadovoljno, zagnano, resno, ustvarjalno in fleksibilno.
Eleate najbolj motivirajo zahtevnost in zanimivost dela, želja po dobro opravljenem delu, prispevanje k
projektu in boljšemu svetu, njihovi sodelavci ter občutek strokovnega napredovanja, ki ga imajo zaradi
vsakodnevnih priložnosti za učenje novih stvari.

* Delež članic v imeniku pooblaščenih inženirjev na IZS je 11,59 %, delež članic v matični sekciji gradbenih inženirjev pa 15,61 % – na Elei je
delež žensk nadpovprečno velik za panogo, v kateri delujemo.
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PROJEKT

TPC PORTOVAL, NOVO MESTO
Projekt Portoval predstavlja poskus alternativne obravnave arhitekture nakupovalnih središč. Zasnova
središča temelji na prepričanju, da se je možno izogniti standardnemu modelu izločenega, samozadostnega
objekta in ga spremeniti v strateški projekt, ki dejavno prispeva k oživljanju mesta.
Kinematografski multipleks arhitekturno in konstrukcijsko izstopa od preostanka objekta. Gre za jekleno
konstrukcijo, ki se tlorisno deli na ožji osrednji komunikacijski del in dva stranska dela z dvoranami. Delitev
je v spodnjem preddvernem delu popolnoma zabrisana, kar ustvarja enovit prostor z velikimi razponi medetažne konstrukcije.
Za načrtovanje konstrukcije je izziv predstavljala predvsem zahteva arhitekta, da se v pritličju ustvari vtis
lebdenja velikih kinodvoran s skupno več kot 500 sedeži. Arhitekturno vizijo smo realizirali s poglobljeno
študijo konstrukcije in uporabo inovativnih pristopov pri konstruiranju ključnih detajlov.
“Implementcija novega pristopa k arhitekturnemu
reševanju nakupovalnih središč in uporaba inovativnih konstrukcijskih detajlov.”
UMESTITEV V
PROSTOR

POVEZOVANJE
SODELOVANJE

RAZISKAVE
RAZVOJ
INOVACIJE

VPLIV NA
ŠIRŠE
GOSPODARSTVO
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Naše pisarne
Eleati se vsakodnevno srečujemo v pisarniških prostorih, ki omogočajo tako povezovanje, komuniciranje in
interdisciplinarnost kot osredotočenost, neformalnost in poglobljenost. Najdete nas lahko na Dunajski cesti
21 v Ljubljani, razpršeni pa smo po dveh nadstropjih in pol.

DIREKTORJA

POSVETOVALNICA

TISKALNIK

SEJNA SOBA
video
konference

POČAKAJT

Ko razmišljamo o trajnostnem razvoju,
naj manj pomeni več.
Jurij Rihar
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Zipaj, pdfjaj, arhiviraj, bodi trajen,
digitaliziraj!
Matjaž Vrhkar
GARDEROBA
KUHINJA

SANITARIJE

SANITARIJE

KUHINJA

TE, TRENUTEK
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Želja po odprtosti
Ob razvoju in rasti podjetja smo prenovili več enot

V svoje prostore smo namestili ločene 'govorilnice'

v poslovni stavbi na Dunajski 21, ki je bila zgraje-

za opravljanje telefonskih pogovorov in videokon-

na v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Pri vseh

ferenc, eleati pa imajo dostop tudi do dveh polno

naših prenovah je prevladovala želja po odprtosti

opremljenih kuhinj, ki omogočata pripravo manjših

in komunikaciji – naše delo je timsko in zahteva

obrokov.

nenehno medsebojno komunikacijo.

Celotna oprema naših pisarn je zasnovana enostav-

Odprta organizacija prostorov spodbuja pretok

no in zadržano, uporaba lesa in tekstila daje toplino

kreativnih idej, lažjo interakcijo v fazi projektira-

preprostim linijam, akustičen strop in tekstilna tla

nja ter lažji in hitrejši prenos znanja in izkušenj na

pa so namenjeni dušenju zvoka. Več pozornosti in

mlajše sodelavke in sodelavce. Odprt prostor se

sredstev je bilo namenjenih pisarniškim stolom, saj

uporablja tudi za sestanke vseh zaposlenih, novole-

omogočajo pravilno sedenje eleatov in zagotavljajo

tne proslave in spontana druženja, poleg tega pa je

zdravje naših zaposlenih.

odprta zasnova naših pisarn narekovala tudi manjšo
porabo materiala (za na primer stene in vrata) v
času same postavitve.

Pozornost smo namenili tudi svetlobi, ki motivira in
navdihuje delo naših sodelavcev. Eleati si lahko količino svetlobe z žaluzijami uravnavajo sami in tako

Ločenih pisarn je v naših prostorih zelo malo, le

preprečijo prekomerno sončno sevanje, umetna

pisarne direktorjev, vodij oddelkov, računovodstva

svetloba pa je zagotovljena z indirektnimi lučmi, ki

in sejne sobe so zaprte s stenami. Vseeno pa učinek

v prostoru ustvarjajo učinek lebdenja.

odprtosti povečujejo steklene, transparentne stene,
ki ločijo te prostore.
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Prostor tudi nenehno prezračujemo z rekuperacijo zraka, ki eleatom dovaja svež filtriran zrak (brez prašnih
delcev), preprečuje vdor mrzlega ali toplega zraka v pisarne, zagotavlja optimalno količino vlage ter zmanjšuje vdor hrupa z ulice in porabo energije, potrebne za ogrevanje (pozimi) ali hlajenje (poleti). Zaradi našega
trajnostnega pristopa k razsvetljavi in prezračevanju smo prejeli tudi nepovratna sredstva Eko sklada
Republike Slovenije.
Arhitekturno zasnovo svojih pisarniških prostorov smo izdelali sami, prav tako pa smo poskrbeli za projektiranje, vodenje, koordinacijo in nadzor vseh prenov svojih prostorov.

" Uporabljamo energetsko varčne luči, delno se ogrevamo s toplotno
črpalko zrak-voda, zamenjali smo vsa okna in montirali zunanje
žaluzije. Urejeno je prezračevanje z rekuperacijo zraka. Z akustičnim
stropom, visoko kakovostnimi teksilnimi tlaki in rednim merjenjem

MANJŠE
SVETLOBNO
ONESNAŽEVANJE

MANJŠE
ZVOČNO
ONESNAŽEVANJE

POVEZOVANJE
SODELOVANJE

hrupa zmanjšujemo zvočno onesnaževanje. Odprta zasnova omogoča interakcijo in sodelovanje."

Želja po povezanosti

PROJEKTNO
VODENJE
IN NADZOR

Eleati pripadamo tudi različnim oddelkom. Čeprav je
naše delo interdisciplinarno in na različnih projektih
sodelujemo v različnih fluidnih ekipah, ima vsaka

KONSTRUKCIJE

stroka svoj ‘dom’ in svojega vodjo.
NIZKE GRADNJE

GEOTEHNIKA

ARHITEKTURA

ADMINISTRACIJA

INŽENIRSKE
KONSTRUKCIJE
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Predstavitev oddelkov in trajnosti
Arhitektura in trajnost
Na oddelku za arhitekturo povezujemo arhitekte, strokovnjake za urbanistična
določila, gradbene tehnike, inženirje gradbeništva in študente arhitekture, s
katerimi snujemo energijsko inovativne in varčne rešitve, ozelenjujemo pisarne,
strehe, ravnice in fasade, premišljeno oblikujemo stavbe, upoštevajoč mikrolokacije in orientacije, integriramo lokalne materiale in forme, parametrično
umeščamo grajene strukture v okolje in še in še.

Gradbene konstrukcije in trajnost
Oddelek za konstrukcije se že 30 let spoprijema z vse kompleksnejšim in zahtevnejšim investicijskim okoljem. V sklopu našega trajnostnega razvoja poleg
sprememb na okoljskem in tehničnem področju uvajamo tudi nove modele in
pristope h gradnji objektov. Načrtujemo z manj papirja, ohranjamo obstoječe
zdrave konstrukcije in iščemo rešitve, ki minimizirajo porabljen material in
pospešujejo gradnjo.

Predori, geotehnika, geologija in trajnost
Oddelek za predore, geotehniko in geologijo zaposluje okoli štirideset strokovnjakov, katerih primarna naloga je identifikacija geoloških in geotehničnih
pogojev ter priprava optimalnih tehničnih rešitev. Pri delu nas spodbujajo širši
družbeni učinki našega dela ter lastna odgovornost do prostora, vode, porabe
materialnih virov in energije. Odločitve sprejemamo na podlagi analitičnih rezultatov, razvijamo sodobne tehnologije, sodelujemo z znanstveniki in uspešnimi podjetji ter nova dognanja prelivamo v nastajajoče projekte. Načrtovanje
predorov razumemo kot privilegij ustvarjanja dolgoročnih, vzdržnih in okolju
prijaznejših rešitev.

Nizke gradnje in trajnost
Oddelek nizke gradnje deluje na področju infrastrukture, ki neposredno vpliva
na družbo, prostor, v katerem živimo, in gospodarski razvoj lokalnega okolja.
Pri načrtovanju projektov upoštevamo najvišje standarde stroke, etike, kakovosti in odgovornosti, kar dosegamo z interdisciplinarnim pristopom ter iskanjem
strokovnih in inovativnih rešitev. Z razvojem infrastrukture posredno izboljšujemo kakovost življenja slehernega posameznika.
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Inženirske konstrukcije in trajnost
Projektanti inženirskih konstrukcij smo ključni deležniki pri snovanju trajnostnih rešitev za prihodnost, tako pri gradnji novih objektov kot pri rehabilitaciji
obstoječih. Pri tem se ne oziramo zgolj na zmanjševanje izpustov toplogrednih
plinov, pač pa upoštevamo širše družbene ter okoljske vidike svojega dela.
Stremimo k dostopnosti, varnosti in zanesljivosti svojih rešitev ter h krajšanju
transportnih poti. Prizadevamo si za ekonomsko upravičeno uporabo okolju prijaznih materialov in tehnologij, s katerimi zagotavljamo smotrnost in najmanj
100-letno življenjsko dobo svojih konstrukcij.

Projektno vodenje, nadzor in trajnost
Naša izkušena ekipa sodeluje z naročniki in snovalci gradbenih objektov od
samega začetka procesa vodenja ter se aktivno vključuje v odločitve o trajnostnih rešitvah. Med gradnjo objektov nadziramo izvedbo izbranih rešitev in z
izvajalci iščemo optimalne izvedbene možnosti, ki so prilagojene specifičnim
potrebam naročnika. Vključujemo edinstvene, kompleksne in inovativne trajnostne rešitve. V postopkih pridobivanja uporabnih in obratovalnih dovoljenj pa
izbrane in izvedene rešitve pojasnjujemo ter zagovarjamo njihovo ustreznost s
predpisi pred upravnimi organi.

Administracija in trajnost
Na oddelku za administracijo skrbimo za nemoten potek delovnih procesov,
skladnost poslovanja z zakonodajo in predpisi ter transparentno vodenje financ.
V skrbi za okolje čim bolj uporabljamo elektronsko poslovanje in digitalni sistem shranjevanja dokumentov in projektov. Skušamo poskrbeti tudi za zdravje
zaposlenih, zato zagotavljamo sveže sadje v pisarni in organiziramo cepljenja
proti gripi in klopnemu meningitisu. Skrbimo za dobro počutje v pisarni in za
spodbujanje povezanosti med zaposlenimi organiziramo različna druženja,
team-building dogodke, športne aktivnosti in jezikovne tečaje.

Naj bo situacija še tako prepredena z ovirami,
jo vedno uskladimo in rešimo.
Delamo to, v kar verjamemo.
Darja Sever
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V Elei iC trajnost živimo vsak dan
Trajnost živi v naših prostorih:
Imamo štiri sejne sobe, opremljene z videokonferenčno opremo, ki nadomeščajo sestanke v živo – omogočijo manj transportov, manj porabe časa, manj emisij.
Na razpolago imamo vso zaščitno opremo za obiske gradbišč.
Skrbimo za team-buildinge, novoletna in medletna srečanja, ki jih seveda organizira in financira podjetje.
V svojih pisarnah organiziramo strokovna izobraževanja in jezikovne tečaje za zaposlene.
Vsako leto imamo tudi predstave za otroke zaposlenih, obišče nas Božiček in obdari naše najmlajše.

Trajnost je prisotna tudi v naši organizacija dela:
Imamo fleksibilni delovni čas, ki omogoča prihode in odhode zaposlenih v času izven prometnih konic (in
uporabo vlakov, avtobusov, koles).
S sistemom shranjevanja dokumentov in projektov na računalniškem strežniku porabimo manj pohištva
in papirja.
Imamo tudi lastno plotarnico, kar posledično pomeni manj poti, kurirjev, osebja … in manj emisij.
Trikrat tedensko nam v Eleino kuhinjo dostavijo sadje, ki naše zaposlene ohranja razpoložene in zdrave.
Poleg tega pa jim nudimo tudi zaloge kave, čaja, sokov, mleka …

Tudi snažni prostori pripomorejo k trajnosti,
saj se v čistih prosotorih ljudje dobro počutijo.
In potem tudi lažje delajo.
Zilha
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POVEZOVANJE - Gradimo (medosebne) mostove
Graditi mostove je pogosta metafora, redko pa dobesedno dejanje. Tudi za projektante, ki so sprojektirali
že vrsto mostov je gradnja mostu z lastnimi rokami popolnoma nova izkušnja. Skupina eleatov je dobro
opravila predpripravo, izbrala lokacijo, izdelala načrte, kosovnice, priskrbela hrastov les, spojni material in
ročno orodje ter se v ranem jutru napotila proti lokaciji.
Izziv pokaže na dejstvo, da je vrsta spretnih inženirjev tudi spretnih rokodelcev, poglobljeno znanje pa
omogoča, da se odločitve sprejemajo preudarno a hitro.
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Kljub popolnem poteku in odsotnosti Force majeure (brez uporabe
obliža), pa smo nalogo dokončali tik pred iztekom roka (nočjo). Očitno
imamo to v krvi. Priznamo, garali smo! Že v naslednjih dneh so nas
po uspehu dokončanja razveselile tudi prve novice o odzivih bližnje
živečih krajanov. Naj omenimo, da je most zasnovan na način, ki omogoča prehod gibalno oviranim osebam. Težko si predstavljamo, da bo
ta zasnova v težje dostopnem naravnem okolju dejansko uporabljena,
a zahvala osebe na invalidskem vozičku nam je dala vedeti, da majhne
stvari naredijo popolnost, popolnost pa ni majhna stvar.
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Celotni ekosistem Elee iC
Smo eden največjih interdisciplinarnih ponudnikov inženirskih in avtorskih storitev v Sloveniji, redno projektiramo na področju osrednje in jugozahodne Evrope, priložnostno pa nastopamo tudi na drugih svetovnih trgih.
Izredno smo vpeti v svoje lokalno okolje, a z vsakim projektom vstopamo v nove konstelacije deležnikov.
Ozaveščamo svojo odgovornost do vseh udeležencev v procesu načrtovanja, gradnje in življenjskega cikla
objekta ter se zavedamo svoje vloge kot akterja v širšem ekosistemu.

Elea iC
GLOBALNO OKOLJE
 Trajnostni cilji ZN
 Globalizacija
 Varovanje javnega
interesa
 Inovacije v uporabi
materialov
 Racionalno gospodarjenje
z naravnimi viri
 Gospodarska rast
 Mednarodne konvencije
 Trajnostna gradnja
 Preprečevanje
onesnaževanja

PANOGA
 Zgledovanje po mednarodnih standardih projektive

DELEŽNIKI
 Izvajalci, podizvajalci

 Digitalizacija

 Slovenski podjetniški
partnerji

 Zbornice

 Poslovodstvo

 Mednarodna in lokalna

 Obstoječe stranke

konkurenčnost
 Kodeks poklicne etike

 Potencialne stranke

 Raziskave in razvoj

 Lokalna skupnost, družba
in javnost

 Tehnološke invoacije

 Širša skupina Elea iC

 Investiranje v nadaljnje
izobraževanje

 Zakonodaja

 BIM
 Interdisciplinarnost

 Industrijski organi
 Trenutno zaposleni
 Investitorji
 Državni organi
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Projektni ekosistem
V projekt je vključenih mnogo deležnikov, ki so med seboj povezani in prepleteni. Vsak izmed njih pa vpliva
na rezultat in potek projekta.

Izvajalci

Projektant
zunanje
ureditve

Projektant
električnih
inštalacij

Soglasodajalci

Projektant
arhitekture

Javnost

Projektant
gradbenih
del

Upravna enota

Projektant
Izdelovalci
komunalne
elaboratov
infrastrukture

Vodje oddelkov

Nadzor

Projektant
strojnih
inštalacij

Projektant
kanalizacije

Podizvajalci

Vodja projekta

Vodstvo podjetja

PROJEKT
Investitor

Nemogoče naredim takoj,
na čudeže je treba malo počakati,
po potrebi tudi čaram!
Saša Žagar
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PROJEKT

PREDOR ŠENTVID (AVTOCESTA A2 KARAVANKE–OBREŽJE)
Predor Šentvid predstavlja glavni del cestnega odseka Šentvid–Koseze v Ljubljani, ki je ključni avtocestni
povezovalni člen med severozahodno in jugovzhodno Slovenijo.
Predorski sistem poteka v treh konstrukcijsko ločenih objektih, ki jih zaznamuje veličastna priključna kaverna, kjer se predorski cevi razširita in povežeta z dodatnima predorskima cevema, ki izhajata iz osnovnega predora in se priključita Celovški cesti. Predor se na južnem portalu izteče v razširjenem tropasovnem
profilu.
Bistveni inženirski problem so predstavljali izredno težki geološko-geotehnični pogoji gradnje v permokarbonskih sedimentih z vrhuncem pri izvedbi dveh priključnih kavern z izkopnim profilom 360 m2. Dandanes, zaradi celovitega sodobnega pristopa in poudarka na aktivni in pasivni zaščiti udeležencev, predor
Šentvid predstavlja referenco na področju varnosti.

“Zmanjšali smo izgubljene višine in porabo energije
za obvoz, zazelenili portale in streho pogonskih
central ter ponovno uporabili tehnološke vode.”
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PROJEKT

JEZ YUSUFELI, TURČIJA
Jez Yusufeli je del sistema hidroelektrarn na reki Çoruh, ki se nahaja v provinci Artvin na severovzhodu
Turčije. Ko bo dokončan, bo jez Yusufeli najvišji ločni jez v Turčiji in tretji najvišji na svetu.
Že številke same so dih jemajoče in pričajo o veličini jezu: skoraj 3 milijone kubičnih metrov betona bo
podpiralo betonski lok, ki bo segal 273 metrov visoko (merjeno od temelja). Betonski lok širine 8 metov se
bo raztezal 490 metrov široko in zadrževal vodni rezervar s površino več kot 33 km2, ki bo predvidoma
proizvedel 540 MW oz. 1.827 GWh energije letno.
Kot del mednarodnegakonzultantskega konzorcija so naši strokovnjaki sodelovali pri geološki študiji in nadzoru pred gradnjo objekta. Sama gradnja pa je vključevala tudi vgradnjo izkopnega materiala v nasipe jezu
in bo zagotovila energetsko oskrbo severovzhodne Turčije brez opiranja na fosilna goriva.

“Z našimi digitalnimi geološkimi modeli smo prispevali k prehodu severovzhodne Turčije na bolj zelene
vire energetske oskrbe.”

PONOVNA
UPORABA
MATERIALOV
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PROJEKT

RIBOGOJNICA NA TOLMINKI, TOLMIN
Ribogojnica z bazeni za gojenje rib in servisnim objektom za predelavo se nahaja na desnem bregu Tolminke tik ob lagunski čistilni napravi pred sotočjem Tolminke in Soče. Štirinajst pokritih pretočnih bazenov je
namenjenih gojenju soške postrvi, lipana in šarenke.
Specifika konfiguracije terena nudi pogled na objekt in bazene predvsem iz ptičje perspektive - dovozna
cesta je namreč speljana po dvignjenem naravnem platoju, ki je zaklinjen med omenjenima rekama. Ta
naravna danost je botrovala naši tlorisno-volumenski zasnovi objekta, ki z vrha spominja na ribo, repeticija
lomljenih streh pa na valovanje vode.
Konstrukcijska zasnova je klasična kombinacija armiranobetonskih sten in lesenega dvokapnega ostrešja
nad geometrično nepravilnim podolgovatim tlorisom. Strešni in fasadni ovoj nadstropja sta oblikovno poenotena z ravnim strešnikom iz aluminijaste sive pločevine, ki zagotavlja ustrezno odpornost proti atmosferskim pogojem in hkrati spominja na ribje luskine. Objekt je bil zastavljen tudi z mislijo na trajnost in je
izrazito energetsko varčen.

“Objekt na bregu reke Tolminke je ovit v izolativen fasadni omot,
ogrevan z zračno toplotno črpalko in prek delovanja ribiške družine
Tolmin pozitivno vpliva na lokalno ekonomijo in socialne iniciative
izboljševanja prehranjevanja v javnih institucijah.”

VPLIV NA
ŠIRŠE
GOSPODARSTVO

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

VARSTVO VODE
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PROJEKT

STOCKHOLMSKA OBVOZNICA (FÖRBIFART STOCKHOLM)
Stockholmska obvoznica (Förbifart Stockholm) predstavlja novo traso evropske avtoceste E4, ki teče mimo
švedske prestolnice. Za zmanjšanje vpliva na občutljiva naravna in kulturna okolja, je dobrih 18 kilometrov od skupno 21 kilometrov obvoznice speljanih pod površjem - poleg glavne trase, ki sestoji iz dveh
tro-pasovnih cevi, obvoznico sestavljajo še številna križišča z večimi priključnimi predori. Skupna dolžina
projektiranih predorskih cevi znaša več kot 50 kilometrov s prerezi velikosti 10 - 300 m2 z največji širino
razpona 32 metrov.
Naše naloge so temeljile na BIM tehnologiji in sledile kompleksnim delotokom in dobavnim modelom ter
vključevale koordinacijo prek 600 projektantov iz več kot 10 držav po svetu. Projekt je prejel več nagrad in
številna priznanja za inovacije na področju BIM infrastrukture, med njimi tudi nagrado Bentley BE Inspired
(2015) v konkurenci mednarodnih projektov svetovnega kova.

“Z uporabo inovativnih tehnologij smo
kot del ogromne in kompleksne ekipe
ustvarili rešitev, ki minimizira poseg v
naravna in urbana okolja.”
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Mednarodna sodelovanja
Naše znanje, izkušnje, projekti in sodelovanja sežejo po vsem svetu.
Kot partner mnogim evropskim in svetovnim podjetjem delujemo kot okno v specifiko slovenskega
prostora, tako grajenih danosti in regulativ kot naravnih danosti in predvsem družbenega in sociološkega
karakterja okolja, v katerem živimo in delujemo. V slovenskem prostoru smo intenzivno interdisciplinarni,
izrazito široki, stimulativno kreativni in sinergično inovativni.

• Albanija

• Francija

• Norveška

• Avstralija

• Grčija

• Oman

• Avstrija

• Hrvaška

• Portugalska

• Bolgarija

• Indija

• Rusija

• Bosna in Hercegovina

• Irak

• Slovaška

• Brazilija

• Italija

• Srbija

• Čile

• Izrael

• Švedska

• Črna Gora

• Madžarska

• Texas, ZDA

• Danska

• Nemčija

• Turčija

• Finska

• Nizozemska

• Združeno kraljestvo Velike Britanije
in Severne Irske

Iz analognega v digitalno.
Marcel Kovše
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Vplivi in trajnost
Naše področje delovanja je široko in naročnikom ponujamo projektno specifično interdisciplinarno storitveno verigo. Glede na to, da se ukvarjamo z načrtovanjem in urejanjem prostora in da v vseh fazah vključujemo veliko število deležnikov, ima naše uvajanje trajnostnih principov velik vpliv na vse vpletene, okolje in
končne uporabnike zgradb, ki jih načrtujemo.

SKLOPI TRAJNOSTI

ELEMENTI TRAJNOSTI

OPIS

Umestitev

Objekte premišljeno umeščamo v prostor in druž-

v prostor

bo. Pozorni smo na geografski, biotski, zgodovinski, kulturni in socialni kontekst gradnje.

KONTEKST GRADNJE
Ohranjanje

Ohranjamo obstoječe, zdrave konstrukcije, jih

obstoječe

posodabljamo za večjo nosilnost in strateško vklju-

konstrukcije

čujemo v obnovljene objekte.

Naraven in

V arhitekturno in gradbeno zasnovo objektov vk-

recikliran

ljučujemo sonaravne materiale, reciklirane materi-

material

ale, materiale sposobne reciklaže in predvidevamo
prostore, namenjene reciklaži.

Ponovna

Skrbimo za uporabo izkopanih materialov ob grad-

uporaba

nji, iščemo rešitve za ponovno uporabo iztrošenih

materialov

gradbenih elementov in v projektiranje vključujemo različne reciklirane materiale oz. sisteme.

MATERIALI IN NEPOSREDNO

Varstvo

Skrbimo za odgovorno ravnanje z vodo tako med

vode

samo gradnjo kot v času življenjskega cikla objek-

OKOLJE OBJEKTOV

ta. Varujemo podtalnico in odgovorno uporabljamo
vodo kot vir obnovljive energije. Voda je ključna
za življenje vseh nas, zato z njo ravnamo z mislijo
na okolje in prihodnje generacije.
Zelena strehe

Zgradbe pokrivamo z ozelenjenimi strešinami in

in/ali fasade

fasadami, ki skrbijo za toplotno izolacijo objektov, preprečujejo pregrevanje ozračja, ustvarjajo
ugodno mikroklimo, ponujajo nove kakovostne
ambiente, ohranjajo biotsko raznovrstnost in uvajajo zelenje v grajena okolja.

Energetska

Implementiramo načine za nižjo porabo in maksi-

učinkovitost

mizirano izrabo energije v objektih ter tako poskrbimo za visoko energetsko učinkovitost zgradb.

ENERGIJA

Obnovljivi

V projekte vpeljujemo načine izrabe sončnih

viri energije –

žarkov za ustvarjanje električne (fotovoltaične)

sonce

energije, ki se uporablja za ogrevanje, hlajenje in
električno oskrbo.
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Obnovljivi

Vključujemo rešitve za uporabo vode pri ustvar-

viri energije –

janju električne energije in ogrevanju objektov z

voda

geotermalno energijo.
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Zniževanje

Objekte načrtujemo z mislijo na zniževanje okolju

emisij

škodljivih emisij tako med samo gradnjo kot v času
življenjskega cikla objekta.

ZNIŽEVANJE
ONESNAŽEVANJA

Zmanjševanje

Uporabljamo rešitve za preprečitev neželenih

svetlobnega

svetlobnih emisij ter vključujemo pametne in

onesnaževanja

naravnim frekvencam čim podobnejše sisteme
osvetljevanja objektov.

Zmanjševanje

Skrbimo za omejevanje hrupa in zmanjševanje

zvočnega

zvočnega onesnaževanja tako v zaprtih kot odprtih

onesnaževanja

prostorih svojih projektov, med gradnjo in v času
življenjskega cikla zgradbe.

Spodbujanje

Naši projekti dvigujejo raven splošne fizične

mobilnosti

mobilnosti, zvišujejo pretočnost različnih oblik
prometa in spodbujajo uporabo zelenih oblik

MOBILNOST

transporta.
Elektro

V projekte vključujemo električne polnilnice za

polnilnice

avtomobile, ki širšo družbo spodbujajo k uporabi

za avtomobile

električnih vozil in širijo mrežo lahko dostopnih
napajalnikov.

ŠIRŠI VPLIVI NA DRUŽBO IN

Zagotavljanje

Naši objekti so prilagojeni za ljudi z gibalnimi,

dostopnosti za ljudi

vidnimi, slušnimi in drugimi posebnimi potrebami.

s posebnimi

Ustvarjamo projekte, ki so dostopni za vse člane

potrebami

naše družbe.

Vpliv

Sodelujemo pri projektih, ki spodbujajo ekonomski

na širše

razvoj lokalne skupnosti, prispevajo k materialni

gospodarstvo

blaginji in ustvarjajo nova delovna mesta.

BIM

Uporabljamo napredne tehnologije BIM, ki optimi-

tehnologije

zirajo projektiranje, gradnjo in uporabo objektov,

GOSPODARSTVO

višajo produktivnost, nižajo tveganja ter skrbijo za
visoko kakovost naših projektov.

RAZVOJ STROKE IN SODELO-

Raziskave,

Delamo pri najzahtevnejših projektih, ki od nas

razvoj in

zahtevajo iskanje inovativnih rešitev, razvijanje

inovacije

novih pristopov in uporabo naprednih tehnologij.
Naše delo skrbi za napredek celotne stroke.

VANJE
Povezovanje,

Poudarjamo pomembnost povezovanja in sode-

sodelovanje

lovanja tako med projektiranjem in gradnjo kot
v času uporabe objekta in pri procesu snovanja
njegove zasnove. Verjamemo v odprto družbo in
družbo skupnih znanj, tujim partnerjem pa smo
okno v slovensko okolje.
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PROJEKT

D.E.A.R.S. – DEMOCRATIC ECO ARCHITECTURE
Linijo hiš Starck with Riko je zasnoval priznan francoski oblikovalec Philippe Starck in predstavlja novo
smer v razvoju montažnih trajnostnih hiš. Nov serijski izdelek, Demokratična Eko Hiša, je prefinjeno oblikovan, okolju prijazen, nizko-energijski rezultat plodnega mednarodnega sodelovanja.
Konstrukcija prototipa s svojo enostavno zasnovo sledi osnovni zamisli; jekleni križni stebri in nosilci z
vidnimi spodnjimi pasnicami tvorijo dvosmeren okvirni sistem, ki konstrukciji zagotavlja stabilnost brez
uporabe motečih diagonalnih elementov. Obodnim nosilcem smo na zunanji strani dodali orebričen kanal, ki
podpira fasado, obenem pa skriva mehanizem senčil. Konstrukcija stropov je iz lesenih lepljenih plošč, ki so
na zgornji strani ojačene z rebri, kar omogoča razmeroma enostaven razvod instalacij, medtem ko spodnja
površina lepljenih plošč ostaja vidna.

“Prototipna hiša v Parizu ima na strehi nameščene solarne/
fotovoltaične panele in mini vetrno elektrarno.”
OBNOVLJIVI
VIRI ENERGIJE
-SONCE-

40

RAZISKAVE
RAZVOJ
INOVACIJE
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MATERIAL
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Inženirji in arhitekti smo vizionarji, snujemo prihodnost, izhajajoč iz danes, z mislijo na jutri. Ne le zgolj
snovanje grajenih struktur, naše poslanstvo je načrtovanje in skrb za ekosisteme: ekologije, ekonomije,
energije, kulture, psihologije in še in še.
Vztrajno raziskujemo načine in iščemo poti za zmanjšanje porabe energije za zgradbe, ki so večinski potrošniki energije in vir toplogrednih izpustov. Za določen delež po korakih skrbi regulativa, medtem ko smo
sami zavezani k hitrejšim korakom pri doseganju trajnostno sprejemljive gradnje.
Uspeh projektov je v naši linearni povezanosti s širino strokovnih znanj, pronicljivostjo, interdisciplinarno
povezanostjo ter uspešno komunikacijo z naročniki in vsemi deležniki pri gradnji. Hkratni okoljski in ekonomski uspeh projekta je zagotovilo, da smo na dobri poti razvoja.

Kreativnost je kot voda – vedno najde svojo pot.
Trajnostni razvoj je v izrecni domeni ljudi;
garancija zanj je medsebojno zaupanje in misel
na druge, ne le nase.
Špela Štern
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PROJEKT

KOPALIŠČE ILIRIJA
Skoraj sto let po odprtju kopališča Ilirija Stanka Bloudka nastaja nov, sodoben center plavalnega športa s
pokritima bazenoma olimpijskih dimenzij 50x25m in 25x20m, športnimi dvoranami, wellnessom, kavarno,
‘plažo’, športnim parkom ter podzemno garažo.
Projekt kopališča Ilirija se hkrati spogleduje s preteklostjo in naprednimi ambicijami za prihodnost. Je
skoraj nič-energijski športni kompleks pokritega olimpijskega bazena, naravno osvetljen preko deloma
transparentne strešine in popolnoma transparentnih fasad, ki ohranja Bloudkov vstopni objekt kopališča z
namestitvijo umetniškega dela na mesto izginule ‘plavalke’.
Lattermanov drevored, ki je bil nekoč presekan z železniško progo bo ponovno vzpostavljen preko novega
podhoda do parka Tivoli in stoletna ideja o uporabi odpadne vode pivovarne Union za ogrevanje bazena bo
v novi preobleki udejanjena skozi uporabo podzemne vode, ki ponuja plitvo geotermalno energijo. Vir za
ogrevanje in hlajenje športnega kompleksa Ilirija bo potekalo prek toplotne črpalke voda-voda, izrabljalo
pa se bo tudi ‘odpadno’ toploto iz tušev in odpadne vode bazenov. Za povrh bo na strehi objekta umeščena
sončna elektrarna, ki bo Ilirijo oskrbovala z obnovljivo električno energijo.
Pod streho Ilirije se kreira mnoštvo javnih in dostopnih zaprtih, polodprtih in odprtih ambientov za promocijo zdravega načina življenja in večfunkcijsko rabo v duhu vzpodbude kreativnega mestnega življenja.

“Skoraj ničenergetska stavba s toplotno črpalko voda-voda
in fotovoltaičnimi paneli ustvarja povezovalni prostor med
zelenim in urbanim okoljem na obrobju parka Tivoli.”
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ENERGETSKA
UČINKOVITOST

OBNOVLJIVI
VIRI ENERGIJE
-SONCE-

OBNOVLJIVI
VIRI ENERGIJE
-VODA-

VZPODBUJANJE
MOBILNOSTI
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Življenje na enem planetu
Če bi celoten svet živel, kot živimo v Evropi, bi potrebovali tri Zemlje, da bi zadostili vsem našim potrebam.
To je zato, ker naravne vire izkoriščamo mnogo hitreje, kot jih je narava zmožna obnoviti, in vzdrževanje
našega trenutnega življenjskega standarda v omejitvah zmožnosti našega planeta predstavlja enega ključnih izzivov sedanjosti.
Trajnostno življenje pomeni, da živimo znotraj naravnih zmožnosti Zemlje – ideja, ki sta jo Svetovni sklad
za naravo (WWF) in Bioregional razvila v koncept 'življenja na enem planetu' (One Planet Living).

Življenje na enem planetu povzema deset ključnih načinov za doseganje vzdržnega obstoja
človeštva na našem planetu:

Ničogljična
proizvodnja

Proizvodnja
brez
odpadkov

Trajnostni
transport

Trajnostni
materiali

Lokalna in
trajnostna
hrana

Trajnostna
voda

Naravni
ekosistemi
in živali

Kultura in
dediščina

Pravično in
pošteno
trgovanje

Zdravje in
sreča

Poraba naravnih virov

Stanje okolja

Trajnost

Večja kot sposobnost narave za obnovo

Škodovanje okolju

Netrajnostni razvoj

Enaka kot sposobnost narave za obnovo

Okoljsko ravnovesje

Zmerna trajnost

Manjša kot sposobnost narave za obnovo

Obnova in razcvet okolja

Trajnostni razvoj
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Trajnostna gradnja
Trajnostna gradnja je segment trajnostnega razvoja, ki predstavlja odgovoren in
celovit pristop k načrtovanju prostora in gradnje objektov, ki nadgrajuje ekološko
in energetsko ozaveščeno gradnjo, pri čemer je prostor oz. zgrajeni objekt obravnavan in vrednoten celostno v celotnem življenjskem ciklu od izgradnje do razgradnje
(faza načrtovanja, izvedbe, uporabe in razgradnje).
V procesu sodelujejo in se povezujejo vse zainteresirane skupine: posamezniki, lokalna skupnost, izvajalci, investitorji, strokovne službe, študenti,... Cilj je doseganje
čim višje kakovosti življenja, zmanjševanje osebne in javne porabe s čim manjšim
vplivom na okolje.
Trajnostna gradnja v prvi vrsti pomeni pravilno izbiro materialov in pravilno
izvedbo. Pri tem sta najpomembnejša dva vidika:
Življenjska doba objekta, na katero najbolj vplivajo izbira materialov, izvedba
in vzdrževanje. Trajnostni vidik uvaja v gradbeništvo materiale, ki omenjenim
merilom kar najbolj ustrezajo.

Prilagodljivost, ki se kaže v zmožnosti zadovoljiti različne potrebe uporabnikov.

Trajnostna gradnja implementira načela trajnostnega razvoja v gradbeni sektor ter
vključuje načrtovanje objektov in prostora, ki:
•

maksimira učinkovito izrabo naravnih virov z zmanjšanjem porabe surovin in
energije ter zmanjšanjem onesnaževanja in ustvarjanja odpadkov,

•

izboljšuje kakovost življenja in nudi zadovoljstvo končnim uporabnikom
zgradb,

•

ponuja prilagodljivost in možnost za spremembe konstrukcij v prihodnje,

•

ustvarja in podpira prijetne naravne in družbene prostore in

•

še vedno ustvarja dobiček.

44

VZTRAJNOST | Elea iC

Pomembno je, da so vsi elementi trajnostne gradnje vključeni v odločanje že v začetnih fazah razvoja projekta, saj tako zagotavljajo uporabo trajnostnih rešitev med fazo gradnje in med uporabo zgradbe.
Okoljski, družbeni in gospodarski vplivi objektov so dolgoročni in niso vezani le na fazo gradnje objekta,
zato moramo o pogojih uporabe in vzdrževanja objekta razmišljati že v najzgodnejših fazah načrtovanja in
ustvarjanja projektne naloge. Trajnostni projekti morajo vključevati tehten premislek o načrtovanju, gradnji,
uporabi, vzdrževanju in (končnem) rušenju objekta že v sami idejni zasnovi projekta.
Poleg materialov in tehnik gradnje na trajnost objekta vplivata tudi njegova lokacija in konstrukcija –
posredni vplivi na uporabo zgradbe so enako pomembni kot neposredni in očitni učinki na okolje. Pisarniški objekti, ki so zelo oddaljeni od transportnih poti, spodbujajo uporabo avtomobilov za vsakodnevni
transport zaposlenih; slabo izolirana okna ali okna, ki se jih ne da odpreti, vodijo v prekomerno uporabo
sistemov za ogrevanje in hlajenje ter so energetsko neučinkovita; površno zasnovani prostori slabšajo
zadovoljstvo, zdravje in produktivnost svojih uporabnikov. V procesu načrtovanja zgradbe je zato ključnega
pomena, da vse te različne vidike uporabe objekta identificiramo, skrbno raziščemo in jih strateško razrešimo z uporabo trajnostnih rešitev.

"Trajnost traja večno.
In to je bistvo"
William McDonough
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Energija, onesnaževanje in podnebne spremembe
Gradbeni sektor prispeva k intenzivni porabi energije in ustvarjanju okolju škodljivih emisij tako neposredno, prek gradnje stavb in infrastrukture, kot posredno, med uporabo objektov. Vendar pa ima lahko
premišljeno načrtovanje in projektiranje izjemen vpliv na zniževanje porabe energije in izpuste emisij v
celotnem življenjskem ciklu objekta. Število trajnostnih rešitev, ki so dandanes na voljo projektantom, se
vztrajno veča in številne med njimi poleg okoljskih koristi naročnikom nudijo tudi finančne prihranke. Ti so
še posebej izraziti, ko so trajnostne rešitve vključene v najzgodnejše procese odločanja o projektu in kjer so
dolgoročne koristi trajnostnih pristopov celovito premišljene.

UTELEŠENA IN OBRATOVALNA ENERGIJA
Utelešena energija (embodied energy) je količina energije, ki je potreba za načrtovanje, proizvodnjo in
dostavo izdelka, materiala ali storitve končnemu uporabniku. V gradbeništvu to vključuje celotno projektiranje in gradnjo, kot tudi proizvodnjo vseh gradbenih materialov in elementov ter energijo, ki je bila
porabljena za naprave in transport.
Obratovalna energija (operational energy) pa je energija, ki jo objekt porablja v uporabi in vključuje vsakodnevne aktivnosti za obratovanje in vzdrževanje zgradbe, kot so na primer ogrevanje/hlajenje, osvetljava,
vzdrževanje naprav in sistemov ter sprotne nadgradnje in obnove objekta.

VPLIV BETONA NA OKOLJE
Beton je najbolj razširjen umeten gradbeni material na svetu. Njegova proizvodnja zahteva velike količine
goriva in je pomemben vir emisij ogljikovega monoksida (CO). Obsežna uporaba t.i. deviških agregatov in
peskov (ki niso ponovno uporabljeni ali reciklirani) kot ključnih sestavin pri izdelavi betona ima velikanske
okoljske posledice na pokrajine, iz katerih so te surovine izkopane. Kot alternativa se pojavljajo reciklirani
in umetni agregati, vendar za zdaj predstavljajo le majhen delež betona, uporabljenega v gradnji.
Cement, ki je glavna vezna sestavina betona, ima resne negativne vplive na okolje že od samega začetka
proizvodnega procesa – povzroča zračno onesnaževanje s prašnimi delci, plini, hrupom in vibracijami v
kamnolomih ter je izredno energijsko intenziven.
Sonaravne rešitve, ki nadomeščajo 'deviški beton' v zgradbah, so zato nujne in v Elei iC aktivno razmišljamo, kako v objekte vgraditi manj betona in uporabiti okolju prijazen beton.

Stremimo k ustvarjanju kakovostnih in izkušenih kadrov, ki se lahko spopadajo z načrtovanjem najzahtevnejših infrastrukturnih projektov na način, da projektne rešitve izboljšujejo
prostor v katerem živimo ter hkrati prispevajo k
družbenemu in gospodarskemu razvoju okolja.
Rok Avsec
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CENTER ZA VODENJE IN KONTROLO ZRAČNEGA PROMETA (ATCC) BRNIK
Center za vodenje in kontrolo zračnega prometa je kompleksna in tehnološko visoko zahtevna stavba.
Objekt je v uporabi 24 ur na dan, vse dni v letu in mora ves čas zagotavljati visoko operativnost in udobje
zaposlenih pri napornem delovnem času in stresnem delu.
Stavba je simbol letališčnega kompleksa in kot taka v vseh pogledih drzno zasnovana. Pri projektiranju smo
upoštevali stroge tehnične zahteve po varnosti in energetski učinkovitosti. S pravilno usmerjenostjo, primernim načrtom zaščite pred pregrevanjem in instalacijskimi sistemi za uporabo obnovljivih virov energije
(geotermalna energija), kompaktnost objekta omogoča odlično energetsko učinkovitost.
Centralni del objekta in krili povezuje skupna dvorana v več nivojih, kjer so med drugim kantina, konferenčna dvorana, telovadnica in odprti prostori za neformalno druženje. V objektu so poleg pisarniških
prostorov še prostori uprave letališča, prostori za dnevni in nočni počitek ter učni prostori.
“Optimalno umeščen objekt med vpadnico
in letališče se napaja z geotermalno energijo
in je ovit v odzivni ovoj, ki skrbi za nižanje
svetlobnega onesnaževanja.”

OBNOVLJIVI
VIRI ENERGIJE
-VODA-

UMESTITEV V
PROSTOR

OMEJITEV
SVETLOBNEGA
ONESNAŽEVANJA
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TOPLOGREDNI PLINI
Ogljikov dioksid (CO2). Trenutno najpomembnejši toplogredni plin, ki je odgovoren za kar 60 % nenaravnega segrevanja Zemljinega ozračja in glavni krivec podnebnega segrevanja. CO2 v ozračje izpuščamo
predvsem z uporabo fosilnih goriv (premog, nafta, zemeljski plin), ki jih uporabljamo za transport, ogrevanje ali splošno porabo elektrike, pomemben vir CO2 pa je tudi deforestacija in krčenje gozdov. Brez ukrepov, ki bi zmanjšali količino CO2 v ozračju, bomo kmalu prišli do točke brez povratka, kjer so podnebne
spremembe, pregrevanje ozračja in dvig povprečne svetovne temperature tudi do 5,8 °C neizbežni.
Vodna para (H2O). Čeprav na videz neškodljiva, vodna para oblikuje oblake, ki so glavni mehanizem naravnega zadrževanja Zemljine toplote v ozračju. Para postane problematična, ko višje svetovne temperature vodijo v pospešeno izhlapevanje površinske vode in posledično še hitrejše segrevanje ozračja.
Metan. Del naravnega zemeljskega plina, ki je kar 21-krat močnejši toplogredni plin kot CO2 in je odgovoren za 20 % nenaravnega pregrevanja Zemlje. Metan pa v ozračje ne uhaja le iz uporabe zemeljskega
plina za ogrevanje in energijo, temveč tudi kot posledica nalaganja organskih odpadkov na odlagališča in
intenzivne živinoreje, predvsem goveda, perutnine in prašičev, ki je odgovorna za 37 % metana, ki je v
ozračju kot posledica človekovih dejavnosti.
Nitratov dioksid (NO2). Kmetijstvo je največji proizvajalec tega nevarnega plina, ki je kar 296 krat učinkovitejši pri segrevanju Zemljinega ozračja kot CO2.
Ozon (O3). Sicer koristen v zgornjih plasteh Zemljine atmosfere, vendar zdravju škodljiv plin, ki ga proizvajajo industrijski procesi in izpusti vozil. Škodi tudi kmetijski dejavnosti in v nižjih plasteh atmosfere
deluje kot toplogredni plin, ki še dodatno segreva Zemljino ozračje.
Poleg omenjenih toplogrednih plinov je gradbeništvo posredno ali neposredno odgovorno tudi za druge
oblike onesnaževanja – s kemijskimi elementi, hrupom, toploto, svetlobo in prašnimi delci. Izpusti vseh
omenjenih tipov onesnaževanja so škodljivi za človeško zdravje, druge žive organizme, naravne vire in
ekosisteme. V gradbeništvu so še posebej problematične hlapne organske spojine (ki izhlapijo iz številnih
kemikalij, kot so barve, laki, zaščitna sredstva, elementov gradbenih kemikalij itd.), žveplov dioksid (vir
SO2 je predvsem izgorevanje premoga in drugih fosilnih goriv), različni razlivi (v tovarnah, na gradbiščih,
pri transportu ali kot posledica neprimernega ravnanja z odpadki) in prašni delci (to so različni zdravju
škodljivi delci, ki nastanejo pri gradnji, transportu, proizvodnji ali drugih industrijskih dejavnostih).
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ENERGETSKA UČINKOVITOST
Energetska učinkovitost objektov in zmanjševanje nepotrebne energije je vedno ena glavnih prioritet naših
projektantov. Razmišljanja o energetski učinkovitosti projektov se lotimo s pomočjo energijske hierarhije, ki
je bila razvita za potrebe londonskega magistrata.

Energijo uporabljamo učinkovito. Kot prvi korak zmanjšamo nepotrebno porabo energije (z rešitvami, ki
npr. zmanjšujejo potrebo po ogrevanju/hlajenju zgradbe in uporabljajo pametno razsvetljavo) in nato v
projektu implementiramo energetsko učinkovite tehnologije.
Uporabljamo obnovljive vire energije (OVE). Naročnike spodbujamo k uporabi obnovljivih virov naravne
energije (kot sta sonce in voda) ter rešitve smiselno implementiramo v načrtovane konstrukcije.
Za preostale energijske potrebe uporabljamo energijsko učinkovite tehnologije in pristope.

"Naš največji izziv v tem novem stoletju je
sprejeti idejo, ki se zdi abstraktna - trajnostni
razvoj - in jo spremeniti v resničnost za vse
ljudi na svetu"
Kofi Annan
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OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
Kot nakazuje že samo ime, so obnovljivi vire energije (ali OVE) teoretično neskončni, neizčrpni in naravno
obnovljivi. Njihovo nasprotje so fosilna goriva, ki so neobnovljiva in bodo na neki točki povsem presahnila. Najboljši način za zmanjševanje toplogrednih plinov, ki nastanejo kot posledica uporabe fosilnih goriv,
je izboljšanje učinkovitosti izrabe takšnih goriv in postopno zmanjševanje njihove uporabe, vendar je
izkoriščanje obnovljivih virov energije ekološko veliko boljša izbira. Obnovljivi viri energijo proizvajajo
brez škodljivih emisij in toplogrednih plinov, čeprav niso povsem ničogljični – proizvodnja in vzdrževanje
opreme vseeno povzroči izpuste CO2, a veliko manj kot uporaba neobnovljivih virov.
Čeprav obnovljivi viri energije predstavljajo vedno večji delež celotne porabe energije, pa so tehnologije
'mikroproizvodnje' energije z uporabo OVE še v povojih. Primeri, ko bi objekti sami vključevali tehnologije za proizvodnjo obnovljive energije z uporabo sončnih celic, vetrnih turbin ali drugih inovacij, so redki,
čeprav se na Elei iC lahko pohvalimo s projektoma Kopališče Ilirija in D.E.A.R.S House, kjer smo uporabili
rešitve za ravno takšno 'mikroproizvodnjo' naravno obnovljive energije, ki objekte približajo ničogljičnosti
in skrbijo za razvoj trajnostne gradnje.

Vetrne turbine se lahko uporabljajo za spreminjanje vetrne energije v elektriko. Dostopne so v različnih
velikostih in so lahko nameščene na posameznih objektih ali kot samostoječe enote v obsežnih vetrnih
poljih. Omogočajo finančni prihranek upravnikom objektov in ponekod celo dobiček, saj je vetrno energijo
moč prodati nazaj v električno mrežo.
Sončne (fotovoltaične) celice sončne žarke pretvarjajo v električno energijo, tudi kadar se jih ti ne dotikajo
direktno. Ker so celice negibljive, jih je izredno enostavno vzdrževati, prav tako pa ne povzročajo hrupa ali
proizvajajo škodljivih emisij. Namestimo jih lahko na strehe ali fasade objektov.
Sončni ogrevalni sistemi prav tako uporabljajo sončno energijo, vendar je ne pretvarjajo v elektriko, temveč v toploto, ki se lahko izkoristi za ogrevanje manjših stavb. Takšni sistemi delujejo v sožitju z drugimi
sistemi gretja in lahko zadovoljijo okoli tretjino gospodinjskih potreb po topli vodi.
Hidroelektrični sistemi uporabljajo tekočo vodo, ki poganja turbine in proizvaja elektriko. Namestijo se
lahko tudi ob manjših vodnih tokih in nudijo enakomeren vir električne energije. Zaradi visokih začetnih
stroškov so takšne rešitve smiselne v bolj odročnih predelih, kjer je povezava z električnim omrežjem
otežena.
Toplotne ali geotermalne črpalke so v zemljo zakopane cevne zanke, ki prenašajo toploto podzemlja v
stavbe. Po njih se pretaka mešanica vode in tekočine antifriz, ki – podobno kot v hladilniku – toploto prenese na površje, kjer se porabi za ogrevanje prostorov ali vode. Cevne zanke so lahko zakopane v vertikalnih vrtinah ali jarkih (kjer so lahko položene horizontalno ali v spiralah), vendar pa porabijo kar nekaj
prostora in zahtevajo ustrezno izolacijo objekta. Uporabimo lahko tudi zračne ali vodne črpalke, ki delujejo
podobno.
Bio goriva oz. biomasa iz različnih vrst rastlin se uporablja kot gorivo za ogrevanje, električno oskrbo in
napajanje strojev. Čeprav med izgorevanjem sprošča CO2, ga rastline med svojo rastjo posrkajo nazaj in
zato gre za ogljično nevtralno obliko zagotavljanja energije.
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Življenjski cikel zgradbe in certificiranje objektov
Z razvojem gospodarstva je veliko industrijskih sektorjev začelo prepoznavati (škodljive) učinke svoje dejavnosti na okolje in začelo uvajati spremembe za ublažitev njihovega vpliva. Gradbeništvo in nepremičninski sektor pri tem nista bili izjemi. Ozaveščena javnost je sprožila zahteve po okolju prijaznejših storitvah in
produktih. Ena ključnih zahtev v prizadevanju za zmanjšanje vplivov na okolje je bila vzpostavitev praktičnega merila (oz. metodološkega okvira) s primernimi izhodišči in sistemom za spremljanje oz. merjenje
dosežkov.
Dva pristopa merjenja vpliva na okolje
Merjenje okoljskega vpliva načrtovanja, gradnje in upravljanja nepremičnine
(to je vpliv storitve in industrijsko-proizvodnih procesov.
Merjenje vpliva stavbe na okolje (to pomeni vpliv stavbe kot končnega produkta).

Če želimo pridobiti celosten pregled vplivov stavbe na okolje, potrebujemo kombinacijo obeh vidikov
– torej vpliv procesa gradnje (vključno s proizvodnjo materialov, transportom, ravnanjem z gradbenimi
odpadki itn.) in tudi vpliv same stavbe na določeni lokaciji, njene energijske porabe in možnosti razgradnje
po izteku življenjske dobe.

Življenjski krog stavbe sestoji iz več različnih faz:
•

proizvodnja materialov in proizvodov,

•

gradnja stavbe,

•

faza uporabe ter

•

faza ob koncu življenjskega kroga.

»Lesena stavba je najboljša zato, ker razpade
– ko ji to dovolimo.»
Branko Dujič
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Resnično celovit pristop h gradnji obravnava gradnja z orodji LCA (Life Cycle Assessment) in LCC (Life Cycle
Cost), ki se trenutno izvaja prostovoljno z različnimi do sedaj uveljavljenimi metodami certificiranja. Vrednotenje in certificiranje trajnostne gradnje je za zdaj še prostovoljna odločitev naročnikov, njegov namen pa
je spodbujanje odločitev za to gradnjo, predvsem pa dokumentiranje kakovosti zgrajenega oz. obnovljenega
objekta.
V začetku devetdesetih let se je tako začela razvijati metoda za okoljsko presojo stavb (BEAM – Building
Environmental Assessment Method) in danes je na svetu več kot 50 različnih orodij, ki se uporabljajo za
presojo trajnostnih vidikov stavb. Med najbolj razširjenimi in znanimi so BREEAM (Velika Britanija), LEED
(Združene države Amerike), DGNB (Nemčija), Minergie (Švica) in CASBEE (Japonska).
Merila za vrednotenje so v pomoč vsem udeležencem v procesu nastajanja objekta (investitorjem, urbanistom, projektantom, področnim strokovnjakom, izvajalcem) in ocenjujejo kakovost načrtovanja in izvedbe
novogradenj, prenov objektov in širšega prostora. Merila določajo celovito kakovost stavb, ki niso samo
okolju prijazne in energetsko učinkovite, ampak predvsem zagotavljajo lastniku oz. bodočim uporabnikom
ekonomsko učinkovito naložbo, ki bo ohranjala vrednost skozi celoten življenjski ciklus objekta.

Uživam pri svojem delu, kjer se še vedno učim,
čedalje več pa tudi predajam svoje izkušnje mlajšim
entuziastom. V veselje je delati na večjih projektih z
različnimi strokovnjaki, ko se išče nove rešitve, tako
tehnične in vizualne, kot tudi s stališča okoljske
sprejemljivosti.
Peter Jemec
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PROJEKT

ISKRA MEHANIZMI
Razvojna in tehnološka aktivnost podjetja Iskra Mehanizmi je narekovala posodobitev in širitev proizvodne
dejavnosti, ki jo podjetje združuje v novem objektu v industrijski coni ob letališču Jožeta Pučnika.
Za proizvodno-industrijski objekt je bila izbrana montažna tehnologija gradnje, ki je vključevala pred-izdelane betonske stebre, nosilce in plošče. Takšna tehnologija je omogočila lažje premagovanje večjih konstrukcijskih razponov (do 20 metrov) in hitrejše napredovanje del na proizvodnem objektu, ki je bil prednostno v
gradnji. Konstrukcija poslovnega objekta je bila izvedena klasično, na mestu samem, temeljena na temeljni
plošči ter naknadno napetimi medetažnimi ploščami.
Poseben izziv je predstavljalo ustrezno temeljenje proizvodnega objekta in prostorska umestitev proizvodnih naprav. Tehnološki proces je namreč zahteval umestitev naprav, ki povzročajo velike vibracije, v isti
objekt kot zelo občutljivo merilno opremo, ki jo je potrebno pred omenjenimi vibracijami zaščititi. Prenos
vibracij smo reševali z ločitvijo temeljev naprav od ostale konstrukcije, pri čemer smo uporabili ustrezna
elastomerna ležišča.
Celotno projektiranje obeh objektov je potekalo z uporabo napredne BIM tehnologije.

“Celotno projektno dokumentacijo smo pripravili v BIM okolju
in naročniku ponudili inovativno rešitev temeljenja objekta.”
ENERGETSKA
UČINKOVITOST

RAZISKAVE
RAZVOJ
INOVACIJE

BIM
TEHNOLOGIJE
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Zeleno naročanje
Zeleno javno naročanje je orodje, s katerim se evropski javni sektor usmerja k naročilom okolju prijaznejšega blaga, storitev in gradnje. K zelenemu naročanju so zavezane vse slovenske javne institucije in izvajalci,
ki se na njihove razpise prijavljajo. Namen zelenega naročanja je izboljšanje okoljskih značilnosti obstoječe
ponudbe, spodbujanje okoljskih inovacij in krožnega gospodarstva, pri čemer vsi akterji prispevamo k doseganju ciljev pozitivne okoljske politike.
V Sloveniji so naročniki javnega sektorja z Uredbo o zelenem javnem naročanju zavezani, da naročajo blago, storitve in gradnjo, ki varčuje z naravnimi viri, energijo in materiali v celotni življenjski dobi in imajo ob
tem vsaj enake ali boljše lastnosti. Za novogradnje stavb v lasti javnih organov od 1. januarja 2019 namreč
veljajo predpisi o energetski učinkovitosti, ki določajo naj bodo novogradnje ‘skoraj ničenergijske’.
S tem, ko na lokalni, regionalni in državni ravni naročniki ravnajo skladno z načeli zelenega in trajnostnega
javnega naročanja služijo za zgled potrošnikom in zasebnemu sektorju gospodarstva. S premišljeno uporabo predpisov zelenega naročanja lahko namreč tudi zasebni sektor doseže večjo dodano vrednost svojih
projektov in prispeva k boljšemu okolju in družbenemu napredku. Upoštevanje okoljskih vidikov je še
posebej ključno pri storitvah projektiranja ter gradnje stavb in infrastrukture, za katere je smiselna uporaba
ene od metod ocenjevanja trajnosti (npr. BREEAM, LEED, DGNB,…).

Trajnostni certifikat BREEAM
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
BREEAM je metoda ocenjevanja trajnosti, ki se izvaja pri načrtovanju objektov,
infrastrukture in urbanističnem planiranju. Prepoznava vrednost trajnostnega
načrtovanja tako pri novogradnjah kot tudi obstoječih stavbah in prenovah.
Ocenjevanje in certificiranje grajenega okolja lahko poteka v različnih fazah,
vse od faze načrtovanja, gradnje do obratovanja in prenove.
BREEAM meri trajnostno vrednost v različnih glavnih kategorijah, kot na primer
energija, materiali, onesnaženje, ravnanje z odpadki … Vsaka kategorija je
razdeljena na posamezne teme, znotraj katerih so obravnavani najvplivnejši
dejavniki, kot na primer zmanjšanje ogljičnih emisij, prilagajanje podnebnim
razmeram, ohranjanje biotske raznovrstnosti in podobno.
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BREEAM KATEGORIJE MERITEV

ENERGIJA

7%

6%

ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE

19 %

MATERIALI
UPRAVLJANJE

8%

UPORABA ZEMLJIŠČ IN EKOLOGIJA
ONESNAŽEVANJE

15 %

10 %

TRANSPORT
ODPADKI
VODA

10 %
12 %

12,5 %

Kdaj in kako začeti?
Čim prej, tem bolje. Del ocenjevalnih meril BREEAM je tudi vodenje projekta, izbira lokacije in drugi začetni
koraki, zato je ključno čim prej vključiti akreditiranega svetovalca ali ocenjevalca, ki nam pomaga osvetliti
bistvene zahteve in skupaj z njim postavimo trajnostne cilje. Določene zahteve BREEAM so precej specifične, zato je smiselno, da je želena končna ocena BREEAM vključena že v projektno nalogo.
Pri projektiranju trgovskega objekta Ikea v Ljubljani kot prve stavbe s certifikatom BREEAM v Sloveniji je
tako naročnik prvotno želel doseči stopnjo 'zelo dobro' (≥ 55 %), vendar smo z upoštevanjem slovenskih
gradbenih predpisov in smernic, Ikeinega priročnika za načrtovanje trgovskih centrov ter nekaj izboljšavami projekta lahko merili kar na stopnjo 'odlično' (≥ 70 %).
Kako poteka certificiranje BREEAM?
Ko je investitor odločen, da želi projekt certificirati z metodo BREEAM, v projekt vključi svetovalca, ki skupaj z investitorjem določi nivo želene končne ocene – v proces pa je lahko vključen tudi projektant. Izvede
se registracija projekta in uvodni sestanek, kjer se predstavi strategija želenih točk in razdeli odgovornost
za dosego standardov na posameznem področju. Zaželeno je, da ima vsaka ekipa (ekipa investitorja, projektanta in izvajalca) določeno osebo, ki koordinira dogovarjanje in usklajevanje z zahtevami BREEAM.
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PROJEKT

IKEA, LJUBLJANA
Trgovski objekt IKEA Ljubljana je zasnovan po tipskem vzoru že obstoječih IKEA centrov (tipski IKEA blue-box). Poseben poudarek smo namenili izbiri najustreznejšega konstrukcijskega sistema, saj smo želeli povečati funkcionalnost objekta ter zmanjšati stroške izvedbe in vzdrževanja. Moderna konstrukcija objekta
je tako zasnovana iz prefabriciranih betonskih elementov, post-tensioning medetažne konstrukcije in lahke
jeklene strehe v optimirani rastrski mreži. Za hlajenje, ogrevanje in ventilacijo smo uporabili toploto podzemnih voda in sicer večinoma brez uporabe toplotne črpalke (t.i. free cooling) s sistemom core-heating.
Posebnost projekta IKEA je tudi dejstvo, da je projektiranje objekta potekalo v skladu z visokimi trajnostnimi standardi po sistemu BREEAM in z napredno BIM (3D, 4D in 5D) tehnologijo. Ljubljanska IKEA je tako
postala prvi tovrstni center v celoti projektiran z BIM tehnologijo, najbolj sodobnim in inovativnim pristopom h gradnji.
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“Prva Ikeina zgradba zasnovana z BIM tehologijo, nosilka prestižnega BREEAM certifikata in edinstveno
trajnostna. Poleg tega, da se napaja z geotermalno in sončno energijo, IKEA nudi tudi električne polnilnice
za avtomobile in ima zazelenjeno streho.”

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

OBNOVLJIVI
VIRI ENERGIJE
-VODA-

OBNOVLJIVI
VIRI ENERGIJE
-SONCE-

BIM
TEHNOLOGIJE

ELEKTRO
POLNILNICE
ZA AVTOMOBILE

ZELENA STREHA
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PROJEKT

EHO poslovni objekt - poslovno skladiščni objekt

Podjetje EHO, specializirano za hladilne sisteme, je svojemu proizvodno-skladiščnemu kompleksu znotraj
poslovne cone Arnovski gozd ob Celju priključilo še sodobno poslovno stavbo na samem vstopu na lokacijo.
Ob visokih ambicijah naročnika je bil zasnovan poslovni objekt v dveh etažah nad pritličjem, s svetlimi pisarniški prostori na obodu objekta in komunikacijskim jedrom s servisnim območjem. Nad tlorisno manjšim
pritličjem se razprostira prostorski okvir dveh pisarniških nadstropij, ki ščiti južni del pred pregrevanjem
ter odpira poglede proti vzhodni in zahodni strani. Z mislijo na bodoče prostorske potrebe po pisarniških
prostorih je objekt zasnovan in zgrajen na način, ki omogoča nadgradnjo dodatne etaže.
Sodobno zasnovan objekt s številnimi specifičnimi detajli se je izvajal z individualnimi izvajalci za posamezna področja brez glavnega izvajalca. Takšen pristop h gradnji je od naše ekipe zahteval sprotno in učinkovito koordinacijo med posameznimi izvajalci, arhitektom in naročnikom, predvsem pa dobro poznavanje
projekta ter tekoče usklajevanje in nadziranje izvedenih del.
“Z mislijo na jutri smo konstrukcijsko omogočili
nadgradnjo dodatne etaže in arhitekturno poskrbeli
za energetsko učinkovitost objekta.”
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PROJEKTIRANJE
Sočasno s fazo načrtovanja se pripravljajo tudi poročila, ki dokazujejo skladnost načrtovanega projekta z
zahtevami BREEAM. Ko ocenjevalec BREEAM presodi, da so vsa poročila ustrezna, jih posreduje v proces
preveritve kakovosti in certifikacije. V tem času sta svetovalec in projektant lahko pozvana, da pojasnita
določene lastnosti ali dopolnita manjkajoče dokaze. Po uspešno zaključenem preverjanju kakovosti projekt
dobi 'začasen certifikat za fazo načrtovanja'.

GRADNJA
Pred začetkom gradnje ocenjevalec organizira uvodni sestanek z glavnim izvajalcem in ga seznani z
zahtevami. Podobno kot velja za projektiranje, se sočasno z gradnjo oz. takoj, ko je to mogoče, pripravljajo
poročila o izvedbi, ki dokazujejo skladnost izvedenega projekta z zahtevami BREEAM. Običajno ocenjevalec
v času gradnje tudi večkrat obišče samo gradbišče. Ko ocenjevalec BREEAM presodi, da so vsa predložena
poročila ustrezna, jih posreduje v proces preveritve kakovosti in certifikacije. V tem času sta svetovalec in
izvajalec spet lahko pozvana, da pojasnita določene lastnosti ali dopolnita manjkajoče dokaze. Po uspešno
zaključenem preverjanju kakovosti pa projekt dobi trajen certifikat BREEAM.
PROCES PRIDOBIVANJA BREEAM CERTIFIKATA
S pomočjo
pooblaščenega
ocenjevalca določite,
kateri BREEAM
standard potrebuje
določen projekt



Prek pooblaščenega ocenjevalca prijavite projekt
za ocenjevanje



Pooblaščeni ocenjevalec
vam s svojimi izkušnjami
predhodno okvirno oceni
projekt



Medtem, ko poteka
ocenjevanje zberite vse
potrebne podatke o
projektu in jih posredujte
ocenjevalcu



Na podlagi zbranih
podatkov pooblaščeni
ocenjevalec določi
skladnost s standardom

CERTIFIKAT BREEAM

<30%

NERZAVRŠČENO

Glavni produkt tega procesa je certifikat, ki odraža

≥30%

SPREJEMLJIVO

≥45%

DOBRO

dosežen odstotek: nerazvrščeno (< 30 %), spreje-

≥55%

ZELO DOBRO

mljivo (≥ 30 %), dobro (≥ 45 %), zelo dobro (≥ 55 %),

≥70%

ODLIČNO

odlično (≥ 70 %) in izjemno (≥ 85 %).

≥85%

IZJEMNO

stopnjo načrtovane in dejansko dosežene trajnosti,
skladne z merili BREEAM. Ocena se podeli glede na
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ZAKAJ BREEAM

Osnovna vodila za pridobitev certifikata BREEAM so številne študije izvedljivosti, dolga življenjska doba
vgrajenih materialov in sistemov ter njihova ekološka ustreznost. Študije vodijo k premišljeni izbiri in
vgradnji sistemov, ki so stroškovno ovrednoteni tako v času nakupa kot v celotni življenjski dobi. Prednosti
trajnostne gradnje so varovanje naravnih virov, zmanjšanje emisij, nizka poraba energije in visoka stopnja
povezljivosti sistemov, ki omogoča nadzor nad številnimi parametri in stalno preverjanje porabljene energije, kar dodatno pripomore k zmanjšanju negativnih učinkov gradnje in razvoja na okolje.
Zato število naročnikov, ki želijo, da se za presojo trajnosti stavbe uporabi ena od uveljavljenih metod certificiranja, narašča. To odločitev lahko razumemo kot zavarovanje, da bo stavba dosegla ustrezno delovno oz.
bivanjsko ugodje za uporabnika, nizke obratovalno-vzdrževalne stroške in bo za investitorja predstavljala
'varno' in kakovostno naložbo.
Skladnost s standardi BREEAM zagotavlja prihranke pri vzdrževanju objekta in porabi energentov zaradi
vgradnje varčnejših naprav ter celostnega razmisleka o obratovanju, vzdrževanju in življenjskem ciklu
zgradbe. Zagotavlja upoštevanje specifik lokalnega okolja, spodbuja razvoj javnega prometa, gradnjo na
degradiranih območjih, izvedbo študij o izbiri energentov, lokacije in še česa ter ne nazadnje ponuja trženjsko priložnost za izkazovanje svetovno priznane plakete BREEAM. Veliko slovenskih predpisov in smernic
je pravzaprav že ustreznih za pridobitev točk BREEAM, zato je takšno certificiranje za slovenske objekte še
privlačnejše.
Pridobitev certifikata predstavlja dodatno delo za projektanta in izvajalca, ki morata pripraviti ustrezna
poročila, zato je za proces certificiranja že na začetku projekta treba zagotoviti dodatna finančna sredstva.
Celoten proces je dolgotrajen, kompleksen in zahteva veliko dokumentacije, zaradi skladnosti z zahtevami
BREEAM pa so občasno potrebni drugačni ali dodatni ukrepi, kot bi bili predvideni zgolj z upoštevanjem
slovenske zakonodaje.
A certifikat BREEAM dokazuje, da trajnostne in visoko kakovostne zgradbe niso občutno dražje od objektov,
ki so načrtovani in zgrajeni le po zakonsko določenih predpisih. Z uporabo trajnostnih rešitev, ki dostikrat
niti niso dražje od ustaljenih izbir, se finančni vložek pravzaprav povrne preko nižjih obratovalnih stroškov
in celostnega prihranka pri vzdrževanju objekta. Certificirani objekti BREEAM pa statistično gledano zagotavljajo tudi višjo stopnjo donosnosti investitorjem ter višje najemne oz. prodajne cene za lastnike. Poleg tega
pa zagotovljena trajnost objekta prinaša inovativne projektantske rešitve, viša kakovost življenja končnim
uporabnikom objekta in dodaja vrednost našemu grajenemu okolju.

Z inovativnimi rešitvami pomagamo
zagotavljati trajnostni razvoj v gradbeništvu.
Marijeta Gogala

60

VZTRAJNOST | Elea iC

PRIIHODNOST JE BLIZU - SLOVENSKI SISTEM ZA VREDNOTENJE TRAJNOSTNE GRADNJE

Poleg obvladovanja tujih trajnostnih certifikatov v Elei iC pozdravljamo tudi implementacijo novo nastajajočega nacionalnega sistema vrednotenja trajnostne gradnje, ki je osnovan na sistemu Evropske komisije,
poimenovan Level(s).
Level(s) sedi na stičišču trajnostne mobilnosti, energetske učinkovitosti, trajnostne rabe zemljišč in praks za
prehod v nizkoogljično družbo. Stremi k šestim makro ciljem, z dvanajstimi pod-kazalniki pa se umešča v
slovenski kontekst.

1.

Emisija toplogrednih plinov v življenjskem ciklu stavb

a.

 raba energije v fazi uporabe

b.

 potencial za globalno segrevanje v življenjskem ciklu

2.

Učinkovito ravnanje z viri in krožni življenjski cikel materialov

a.

 oblikovanje pregleda materialov

b.

 scenarij za življenjsko dobo stavbe, prilagodljivost in razgradnjo

c.

 odpadki in materiali pri gradnji in rušenju

d.

 ocena življenjskega cikla od zibelke do groba

3.

Učinkovita raba vodnih virov

a.

 celotna raba vode

4.

Zdravi in udobni bivalni in delovni prostori

a.

 kakovost notranjega zraka

b.

 čas zunaj območja toplotnega ugodja

5.

Prilagodljivost in odpornost na klimatske spremembe

a.

 scenarij za predvidene bodoče klimatske pogoje

6.

Optimizacija stroškov življenjskega cikla in vrednost

a.

 stroški življenjskega cikla (LCC)

Razvoj nacionalnega sistema vrednotenja trajnostne gradnje – od zgodnjih idejnih rešitev do uspešne
implementacije v prakso – je odvisen od širšega strokovnega okvira, nacionalne zakonodaje in številnih
deležnikov. Polno delujoč sistem je tako predviden za leto 2026; v Elei iC ga že z navdušenjem pričakujemo!
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PROJEKT

PREDOR MARKOVEC – PORTALNA OBMOČJA
Predor Markovec je 2,3 kilometra dolg dvocevni predor za motorna vozila, ki povezuje Koper z Izolo. Gre
za dvocevni, dvopasovni predor dolžine 2.230 metrov s konstantno medsebojno razdaljo med predorskima
cevema. Predor poteka pod gosto poseljenim območjem Markovca, deloma v nizkem nadkritju.
Vzhodni portal predora se nahaja v klifu med Žusterno in Izolo, ki ga tvorijo mehke flišne kamnine, močno
porasle z rastjem. Plošča vzhodnega portala ohranja obliko plastnice flišnega sloja, oporni zidovi so obloženi z lokalno pridobljenim peščenjakom, streha portala pa cesto tudi fizično varuje pred morebitnim krušljivim materialom. Zahodni portal ima nežno obliko polmeseca z vstavljenimi horizontalni skladi lokalnega
peščenjaka, ki posnemajo oblike terasastih vinogradov v okolici.
V sklopu projekta smo pripravili zasnovo notranje obloge z vsemi funkcionalnimi elementi predora in
portalov, zasnovo odvodnjavanja, arhitekturnih in krajinskih ureditev. Naše geološke in geotehnične analize
so bile osnova za projektiranje predorskih cevi, ki so bile grajene po novi avstrijski metodi z izkopnim
profilom 92 m2 in vertikalno višino voznega svetlega profila 4,7 metra. V sklopu projekta smo za potrebe
Elektro Primorske zasnovali tudi potek trase 110 kW voda v predoru pod cestiščem.

“Pri projektu smo poskrbeli za vgradnjo izkopnega materiala v nasipe, ponovno uporabo tehnološke vode
in izdelavo digitalnega geološkega modela. Predor izboljšuje dostop do Izole.”

UMESTITEV V
PROSTOR
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PONOVNA
UPORABA
MATERIALOV

ODGOVORNA
UPORABA
VODE

MANJŠA ZVOČNA
POLUCIJA

BIM
TEHNOLOGIJE

ZAGOTAVLJANJE
DOSTOPNOSTI

ŠIRJENJE
GOSPODARSTVA
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LEED sistem ocenjevanja trajnostne gradnje
Vse od pričetka 90-tih, ko je Svet za zeleno gradnjo Združenih držav Amerike (USGBC) predstavil certifikacijski sistem LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), se je le-ta razvil v enega najbolj
uglednih in uporabljanih sistemov za ocenjevanje trajnostne gradnje v svetovnem merilu. LEED vzpostavlja
priložnost za certificiranje raznovrstnih tipov objektov (od individualnih bivalnih do več-stanovanjskih hiš,
od skladišč in distribucijskih centrov do nakupovalnih, storitvenih in pisarniških objektov in podobno) upoštevajoč različne cikle, kot na primer: novogradnje, gradbene faze izgradnje, notranja ureditev ter obratovanje in vzdrževanje stavb.
Sistem LEED zagotavlja štiri ravni certificiranja – certificirano (Certified), srebrno (Silver), zlato (Gold) in
platinasto (Platinum) priznanje – ki izhajajo iz skupne ocene osmih kreditnih kategorij LEED. Zahteve in priporočila LEED kategorij vodijo investitorje in projektante k izboljšanju trajnostih ciljev projekta na področju
energetske učinkovitosti, skrbnega ravnanja z vodo, upravljanja z materiali in viri ter kakovosti notranjih
ambientov za zagotavljanje udobja in ugodja končnih uporabnikov.

Logistični center Lidl Arja vas
V sodelovanju s CES Clean Energy Solutions GesmbH smo v Elei iC zasnovali Logistični center Lidl, ki je prvi
v Sloveniji pridobil zlat certifikat LEED v4 Gold. Ponosni smo na izstopajoče dosežke v kategorijah učinkovite rabe vode, energije in ozračja ter inovativnosti in sodelovanja z lokalno skupnostjo.
Merjenje energetske učinkovitosti, ki je integrirano v energetski sistem, omogoča kar 48 % prihranka
stroškov, povezanih z energijo. Velik prispevek k prihrankom izhaja tudi iz namestitve visokoučinkovitega
kaskadnega hladilnega sistema, ki porabi za 32 % manj energije od povprečja. Sončna elektrarna umeščena
na strešini z močjo 1 mW na leto proizvede 1.000 MWh brezogljične električne energije, kar pomeni zmanjšanje emisij ogljika za približno 450 ton na letni ravni.
Z uporabo nizko pretočne in visoko učinkovite sanitarne in vodovodne napeljave center dosega prihranek v
deležu približno 45 % porabljene vode letno. Sama umestitev objekta v bližino mesta Žalec pa je omogočila
novemu centru Lidl izdatno zmanjšanje svojega parkirnega odtisa za 60 % v korist kolesarnicam in umestitvi mest za alternativne možnosti osebnega prometa za zaposlene.

"Tri pravila dela: V neredu poiščite preprostost.
V razdoru harmonijo. Sredi težavnosti je priložnost."
Albert Einstein
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PROJEKT

LOGISTIČNI CENTER ARJA VAS
Osnovna funkcija logističnega centra je sprejem in skladiščenje blaga v primernih temperaturnih in sanitarnih pogojih glede na vrsto blaga ter priprava blaga na nadaljnjo distribucijo do trgovin. Sestavljajo ga različna skladišča glede na vrsto blaga in hladilnice z raznolikimi temperaturnimi režimi (od -24°C do +18°C).
Sestavni del centra so tudi prostori za zaposlene ter pisarniški prostori za upravo, energetski objekt in
vratarnica. Prostori skladišča so povezani s komunikacijskimi potmi za viličarje in cestno infrastrukturo, ki
zmore podpreti dnevni promet do 432 tovornjakov priklopnikov.
Površinsko in volumsko relativno velik objekt je zahteval visoko raven kompleksnosti tako pri vodenju in
koordiniranju, kakor pri nadzoru gradbeno-obrtniških del, instalacij in tehnologije. Posebnosti skladiščenja
živil in neživil v visokoregalnih skladiščih, hladilnicah in zamrzovalnih komorah pa so narekovale poznavanje specialnih tehnologij, pravil in predpisov.
“Skladiščni objekt s trajnostnim certifikatom LEED vključuje
tudi sončno elektrarno, ki proizvaja 1 mW energije.”
ENERGETSKA
UČINKOVITOST

OBNOVLJIVI
VIRI ENERGIJE
-SONCE-

VPLIV NA
ŠIRŠE
GOSPODARSTVO

UMESTITEV V
PROSTOR
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Sončna elektrarna proizvaja 1 mW energije.
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Mobilnost
Pri projektiranju novih objektov naši strokovnjaki poskušajo elemente mobilnosti čim učinkoviteje vključiti
v prostor. Najpogosteje se to kaže v obliki dostopnosti do zelenih oblik transportov, kot so javni avtobusi,
vlaki, kolesa in souporaba vozil. Kjer je mogoče, vključujemo tudi vidik elektromobilnosti skupaj z električnimi polnilnicami. Veliko pozornost namenjamo omogočanju fizične mobilnost, kar se kaže v obliki načrtovanja zgradb z dostopnimi potmi za ljudi s posebnimi potrebami.
Na drugi strani pa podjetje zavestno in aktivno obvešča svoje zaposlene, da je zmanjševanje izpustov
toplogrednih plinov pomembno. V podporo temu se velik delež zaposlenih v službo vozi z javnim prevozom
ali kolesi, veliko jih pride tudi peš ali uporabi možnost sopotništva. Dodatno je naš delovnik zelo fleksibilen,
kar nam omogoča prihod na delo izven prometnih konic in tako krajši čas poti. Omogočanje dela od doma
pa povsem izniči negativen ekološki vpliv transporta na okolje.
V podjetju nudimo tudi službena 'eleatska' kolesa, ki jih zaposleni uporabljajo za pot na sestanke ali za
obiske naših poslovnih partnerjev – tako eleati še dodatno pripomorejo k trajnostni preobrazbi podjetja.
Podpiramo tudi souporabo vozil in zaposlenim omogočamo premagovanje večjih razdalj za potrebe službenih obveznosti z uporabo t.i. metode 'car sharing'.
Zaposleni lahko tako na delo pridejo s kolesom, dnevne službene poti opravijo z uporabo vozil in se z dela
ponovno odpeljejo s kolesom.
Trajnostne oblike mobilnosti se z jasnim ciljem razvijajo tako znotraj podjetja kot med posameznimi zaposlenimi. Skupaj vidimo v takšnem načinu mobilnosti pozitivno in predvsem odgovorno ravnanje posameznika, ki je nujno potrebno za ohranjanje okolja.
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Daljnosežni vpliv trajnostne gradnje
Elea iC s svojim 30-letnim delovanjem v inženirsko-projektantskem sektorju širi svoj trajnostni vpliv na eni
strani znotraj podjetja in matične skupine iC, predvsem pa v širšem kontekstu preko zgrajenih struktur.
INTROSPEKTIVA kaže:
•

rast podjetja od leta 1991 do danes, ko Elea šteje preko 100 inženirjev in arhitektov,

•

konstantno poglabljanje in rast števila disciplin znotraj podjetja,

•

izrazito odprtost in povezovalnost tako znotraj podjetja kot v širšem kontekstu,

•

razvoj sinergičnih rešitev kot posledica sodelovanja znanj interdisciplinarnih strokovnjakov,

•

vse večji delež kompleksnejših projektov vse večjega merila kot rezultat strokovnosti, uspešne komunikacije z naročniki in vsemi deležniki pri graditvi,

•

uravnoteženje okoljskih in družbenih vidikov v trajnostnih projektih, ki so tudi ekonomsko uspešni, in

•

edinstveno kulturo eleatov, ki temelji na (vz)trajnosti s poslanstvom, ki ni zgolj načrtovanje prostorskih
grajenih struktur, temveč načrtovanje ekosistemov (ekologije, ekonomije, energije, družbe, kulture …).

RETROSPEKTIVA izpeljanih projektov in njihovega vpliva, ki pa je mnogo daljnosežnejši, se kaže skozi
trajnost. Zavedamo se, da so zgradbe veliki potrošniki energije in vir toplogrednih izpustov, in ker bomo
v svetovnem merilu do leta 2060 po napovedih zgradili dodatnih 230 miljard m2 grajenih površin, v Elei
iC vztrajno raziskujemo načine in iščemo poti za uvajanje obnovljivih virov energije, zniževanje škodljivih
emisij, povečevanje energetske učinkovitosti in ogljične nevtralnosti svojih objektov.
Naše besede pa so podprte tudi z dejanji oziroma z izpeljanimi projekti.

Projektiranje v gradbeništvu jemljemo kot naš prispevek v okolje.
Zavedamo se, da marsikdaj gradbeništvo ne spada vedno med
»zelene« panoge, zato se v našem podjetju trudimo, da stremimo
k uporabi obnovljivih virov tudi v naši panogi hkrati pa s skrbnim
projektiranjem in optimiziranjem konstrukcij uspešno zmanjšujemo
vpliv gradenj na okolje.
Mojca Mlakar
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1. Uporaba obnovljivih virov energije

Uporaba OVE za
potrebe ogrevanja,
hlajenja, razsvetljave,
obratovanja naprav,
transporta in podobno

TIP

OPIS

POZITIVNE REFERENCE

VODA

Toplotne črpalke voda-voda
črpajo toploto iz podtalne vode,
katere temperatura je
konstantna

Kopališče Ilirija
IKEA Ljubljana
ATCC Brnik
Iskra Mehanizmi

SONCE

Sončne elektrarne kot lasten vir
električne energije

Kopališče Ilirija
IKEA Ljubljana
Logistični center Lidl
Hotel Mons

VETER,
FOTOSINTEZA,
PLIMOVANJE

BIOMASA

D.E.A.R.S.
Demokratična Eko hiša
Veselimo se izziva v
prihodnje.
Uporaba odpadne surovine

Žaga Kočevje

Premišljena umestitev v prostor, ustrezno oblikovanje objekta in skrbna analiza konteksta pripomore k
optimalno zasnovanemu podpornemu sistemu gradnje. Poraba obnovljivih virov energije (OVE) na sami
lokaciji gradnje ali v neposredni bližini v povezavi z visoko učinkovitimi energetskimi sistemi je ustrezen
recept za približevanje ničenergetskim stavbam.

IZZIVI:

SPODBUDE:

•

•

odloki o prioritetnih porabah energentov
na občinskih nivojih ali podobno,

•

•

daljša povračilna doba,

•

večja začetna investicija,

•

kompleksnejši pristop kot uporaba
okoljsko nevzdržnih sistemov oskrbe
s fosilnimi gorivi.
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(državni nivo, podjetja, evropska
sredstva …),

časovno potratnejše faze predhodnih
raziskav, študij, mnenj, dovoljenj,

mnogotera sofinancerska sredstva

•

ekonomska učinkovitost v času
življenjskega cikla objekta,

•

investicija v prihodnost,

•

trajnostna rešitev.
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2. Minimiziranje škodljivih izpustov

Minimiziranje
škodljivih emisij na ...

OPIS

POZITIVNE REFERENCE

... pogoje za bivanje na območju objekta

Bežigrajski športni park

... naravne vire in ekosisteme

Drugi tir Divača – Koper

... tla, vode

IKEA Ljubljana

... zrak

Ozelenitve

... hrup

Logistični center Lidl

... svetlobno onesnaževanje

Poslovna stavba EHO

... kulturno dediščino

Kopališče Ilirija

Projekti večjega merila in specifičnega programa so podvrženi presoji vplivov na okolje, kar je dobrodošla
interaktivna sinergija projektantov in strokovnjakov s področij varstva ljudi, zdravja, biotske raznovrstnosti, tal, vode, zraka, podnebja, dediščine, krajine in podobno.

IZZIVI:

SPODBUDE:

•

•

dosežek širšega konsenza pri projektu,

•

višja stopnja družbene in ekološke

časovno potratnejše faze priprave projektne
dokumentacije in pridobivanja dovoljenj,

•

investicija v študije, meritve, dodatna
mnenja, soglasja,

•

evidentiranje kompetentnih strokovnjakov,

•

širši krog deležnikov pri načrtovanju

sprejemljivosti projekta,
•

investicija v prihodnost,

•

trajnostna rešitev.

in gradnji,
•

natančna opredelitev gradnje, operativnosti
in razgradnje nameravane gradnje ter

•

več koordinacije med deležniki.
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3. Višanje energetske učinkovitosti sistemov
TIP

OPIS

POZITIVNE REFERENCE

STAVBNI
OVOJ

Ustrezna izolativnost,
transmisivnost

HVAC

Ogrevanje,
prezračevanje,
hlajenje

OSVETLITEV

Naravna in
pametna osvetlitev

OPREMA

Rekuperacija

Visoka
energetska
učinkovitost
sistemov

Kopališče Ilirija
Bežigrajski športni park
Poslovna stavba EHO

S povečevanjem energetske učinkovitosti zmanjšamo porabo energije za samo obratovanje objektov z različnimi pristopi, ki delujejo z roko v roki in manjšajo stroške vzdrževanja objekta, kot tudi pritisk na okolje
in naravne vire.

IZZIVI:

SPODBUDE:

•

višja začetna investicija,

•

•

dvomi o učinkovitosti sistemov,

•

evidentiranje ustreznih materialov,
kompozicij in opreme,

•

usklajevanje množice vhodnih podatkov

sredstev (državni nivo, podjetja, evropska 		
sredstva …),
•

hitri tehnološki razvoj,

•

razvoj sistemov povezljivosti različnih
operativnih aspektov,

oz. zahtev in 'smart decision making'.
•
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4. Ogljična nevtralnost

Ogljična

TIP

OPIS

POZITIVNE REFERENCE

OBNOVE,
REKONSTRUKCIJE

Najustreznejša rešitev za
razogličenje

Kopališče Ilirija
Bežigrajski športni park
Cukrarna

IZBOR
MATERIALA

Les, kamena volna;
materiali, proizvedeni z OVE;
zmanjševanje deleža
cementa v betonih

Stanovanjske in poslovne
zgradbe

ODPORNOST

Načrtovano odpornost mate-

Projekti predorov z

rialov in konstrukcije za vso
življensko dobo objekta

obratovalno življenjsko
dobo več kot 100 let

Izbor gradnikov, materialov
lokalnih virov

MSU Bled

nevtralnost

LOKALNI VIRI

Rušitev obstoječih gradenj in ponovna gradnja novega objekta je z vidika zmanjšanja ogljičnega odtisa
slaba rešitev. Strinjamo se z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije in zagovarjamo pristop, da je
regeneracija obstoječih grajenih struktur vedno boljša rešitev kot rušitve in novogradnje.

IZZIVI:

SPODBUDE:

•

•

višji finančni vložek za obnovo
kot za novogradnjo,

•

slabša odpornost lesa na vplive
atmosferilij in vlage,

•

zagotoviti alternativo 'klasičnim' betonom,

•

večja začetna investicija,

•

materiali z nizkim ogljičnim odtisom so 		

ohranitev stavbne dediščine in tradicije,
njihov prenos na zanamce,

•

sistemi zelenih naročanj,

•

investicija v prihodnost,

•

trajnostna rešitev.

manj prisotni na trgu ali so nekoliko dražji.
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PROJEKT

CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI CELJE RCERO KOMPOSTARNA + MBO
Z regionalnim centrom za ravnanje z odpadki (RCERO) zgrajenim leta 2008 je mestna občina Celje v regiji
povezala in združila 24 občin ter s tem uredila, uskladila in posodobila odlaganje odpadkov za 215.000
prebivalcev.
Novozgrajeni center v skupni bruto površini več kot 2.000 m2 je namenjen sortiranju, mehansko-biološki
obdelavi in kompostiranju odpadkov, čemur smo prilagodili tudi arhitekturo objektov. Arhitekturno zasnovo
centra smo uskladili s funkcionalno shemo objektov ter instalacijske elemente in funkcionalno opremo uporabili kot arhitekturne elemente, ki določajo podobo zgradbe.
Segment za mehansko-biološko obdelavo smo zasnovali z mislijo na delovni proces, ki je prilagojen dodatnemu zorenju oz. sušenju kompostne mase za nadaljnjo uporabo, in ga umestili v objekt skupaj s kompostarno. Predvideli smo tudi odlagališče preostanka odpadkov zgrajeno v skladu z najnovejšimi evropskimi
standardi, uredili pa smo še pralnico vozil in opreme, upravno zgradbo in spremljajočo infrastrukturo.
Ureditev odlaganja odpadkov za 215.000 prebivalcev.
Funkcionalna arhitekturna zasnova nudi optimizacijo procesov,
urejena je infrastruktura, ki prav tako pripomore k izboljšanju
delovnih postopkov.
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PROJEKT

BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK - STADION JOŽETA PLEČNIKA
Na širšem območju športnega stadiona, ki ga je zasnoval arhitekt Jože Plečnik in ki predstavlja dragoceno
arhitekturno dediščino, je v načrtu izgradnja sodobnega športnega parka, ki bo vključeval tudi poslovno in
trgovsko dejavnost.
Območje gradnje se razprostira na tlorisni površini 61.550 m2, na kateri bo za različne programe namenjenih 219.600 m2 bruto površin – 173.000 m2 podzemno in 46.710 m2 nadzemno. Za športne dejavnosti bo
namenjenih 83.000 m2 (med drugim za stadion s tribunami za 12.000 gledalcev), za poslovno in trgovsko
dejavnost pa 48.710 m2. Na južni strani stadiona bo umeščena 77 metrov visoka stolpnica s hotelom, na
severni stani pa trije nižji objekti. Celoten kompleks bo prometno povezan le pod zemljo, kjer bodo urejena
tudi parkirišča na 88.000 m2.
Naša ekipa je izdelala celotno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, pripravila prometno študijo in zahteven projekt varovanja gradbene jame. Nudimo lokalno podporo nemškemu arhitekturnemu biroju gmp
Architekten in samostojno vodimo ostale segmente projekta.

“Projekt je simbol revitalizacije stavbne dediščine
in iskanje sinergije med zapuščino preteklosti in
obljubo prihodnosti.”
SKRB ZA
STAVBNO
DEDIŠČINO

POVEZOVANJE

ŠIRJENJE
GOSPODARSTVA
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BEŽIGRAJSKI ŠPORTNI PARK - STADION JOŽETA PLEČNIKA
Simbol revitalizacije stavbne dediščin.
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PROJEKT

PREDOR KARAVANKE – MEJNI PREDOR MED SLOVENIJO IN AVSTRIJO
Prva cev predora Karavanke, ki deluje kot mejni predor med Slovenijo in Avstrijo, je bila zgrajena že v 80ih letih prejšnjega stoletja. Pri izgradnji prvotne cevi so izziv predstavljali izredno zahtevni geološki pogoji
z več kot 1000-metrskim nadkritjem in visoko gladino podtalnice. Z novo zasnovano drugo predorsko cevjo
bo predor Karavanke zadostil potrebam povečanega prometa, prav tako pa bo povečana varnost uporabnikov predora.
Skupna dolžina predora znaša 7.887 metrov, pri čemer je polovico (3.444,12 metrov) projektirala slovenska
inženirska skupina. Predor prečka gorsko verigo Karavank, katere geološka zgradba je izredno kompleksna
in še vedno ne povsem razložena. Pri projektiranju smo zato uporabili številne nove tehnologije in sicer
napredno 3D geološko modeliranje, numerično modeliranje izkopov predora, kompleksno 3D CFD analizo za
načrt prezračevanja in simulacijo evakuacije ter splošen razvoj BIM-modela.
Poleg predora so naši strokovnjaki hkrati projektirali tudi številne druge gradbene konstrukcije (izgradnjo
portala, cest, mostov, komunalne infrastrukture, zadrževalnih konstrukcij itd.), sodelovali pa smo tudi pri
drugih podpornih študijah, kot so geološko-geotehnični študija, študija zvočnega onesnaževanja, študija
vodenja gradbišča itn.
Kot vodilno podjetje konzorcija, ki je vključevalo šest vodilnih projektantskih pisarn v Sloveniji, smo uspeli
uskladiti več kot 100 sodelavcev pri projektu kot tudi lastnike in njihove svetovalce v Avstriji.

BIM
TEHNOLOGIJE

MANJŠE
ZVOČNO
ONESNAŽEVANJE

MANJŠE
SVETLOBNO
ONESNAŽEVANJE

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

PONOVNA
UPORABA
MATERIALOV

RAZISKAVE
RAZVOJ
INOVACIJE

Prvi infrastrukturni projekt v celotni izdelan v BIM okolju v Sloveniji, skrbi za
nižanje zvočnega onesnaževanja s protihrupnimi dušilci, energetsko učinkovitost z vzpostavitvijo enosmernega prometa in razvoj gospodarstva s višanjem
pretoka prometa skozi slovensko-avstrijsko mejo.
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Ključna področja trajnosti
Poglabljanje in rast števila disciplin znotraj podjetja se kaže kot generativen proces, saj se je skozi tri desetletja izoblikovala enkratna kultura Elee iC. Kultura poglabljanja in širitve znanj, spodbujanja sinergičnih
rešitev, ki se oplajajo z mnogih vidikov, izrazita odprtost in povezovalnost, tako znotraj podjetja kot tudi v
širšem kontekstu, in zdrava mera poguma.
Pojem trajnosti je izredno širok in obsega številne prakse. V Elei iC imamo vedno konkretno vizijo, kaj želimo doseči, in zato smo določili dvanajst ključnih področij trajnosti, ki v našem podjetju zasedajo posebno
mesto. S prioretizacijo dvanajstih področij, kjer je naš potencial za pozitiven prispevek še posebej velik,
želimo svoje delovanje usmeriti tja, kjer bo naš trud dosegel največji mogoč vpliv na okolje, družbo in
gospodarstvo. Izbrana ključna področja trajnosti nam bodo za kažipot, ki bo usmerjal naš razvoj in pričal o
poti, ki smo jo že prehodili.

OKOLJE
1. Umeščanje objektov v prostor in družbo
Premišljena umestitev objekta zahteva pozornost, saj kroji prihodnost prihajajočih desetletij. Sinergično
umeščene in načrtovane zgradbe v geografsko, biotsko, zgodovinsko, kulturno in socialno okolje lahko v
največji mogoči meri ohranjajo naše skupne naravne dobrine in višajo kakovost življenja vseh ljudi. Tehnološki razvoj nas podpira v zmožnostih, da uspemo analizirati mnoštvo vhodnih podatkov, jih ustrezno medsebojno organizirati in skupaj z inženirsko inteligenco in intuicijo, razvito skozi bogate izkušnje, aplicirati v
prostor skozi svoje projekte.
2. Nižanje emisij
Pri projektiranju ustvarjamo rešitve za minimiziranje vplivov na okolje, tako med samo gradnjo objekta
kot v času življenjskega cikla zgradbe. Pri načrtovanju kompleksnih projektov večjega merila in specifičnih programov projektanti še izraziteje preučujemo in integriramo rešitve za zniževanje škodljivih emisij,
zmanjševanje svetlobnega in zvočnega onesnaževanja, skrb za podtalnico, ravnanje z odpadnimi material
itn. Odprtih glav uporabljamo inovativne pristope in pozitivne prakse tako nas samih kot svojih mednarodnih partnerjev, s katerimi razvijamo pametne rešitve.
3. Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije
Naročnike spodbujamo k uporabi virov energije, ki so okolju prijazni in naravno obnovljivi. Naši glavni poudarki ležijo v izrabi sončnih žarkov in fotovoltaične energije za napajanje zgradb ter v stiku z geotermalno
in tekočo vodo za okolju prijazno ogrevanje in hlajenje objektov. Poskrbimo tudi, da objekte načrtujemo
s poudarkom na energetski učinkovitosti, ki manjša pritisk zgradb na naravne vire in ustvarja dolgoročne
pozitivne učinke. Smo neprestano v koraku z regulativo, trgom in politikami na področju energije ter skupaj
z naročniki oblikujemo trajnostne strategije za gradnjo. Vsak kontekst je edinstven, a bogate izkušnje nas
opremljajo z znanji, koristnimi za trajnostne projektne rešitve.
4. Trajnostno certificiranje objektov
Med načrtovanjem objektov, njihovih obnov ali za zgradbe, ki so že v uporabi, vodimo postopke za trajnostno certificiranje po metodah BREEAM in LEED. Skozi temeljito vrednotenje se neprestano nadgrajujemo
na področju trajnostnih objektov in posledično gradnjam dodajamo vrednost, višamo kakovost življenja za
uporabnike svojih zgradb in gradimo boljši jutri. Z veseljem pozdravimo trajnostno zavedne naročnike in z
navdušenjem širimo pozitivne vplive na naročnike, ki se na tem področju še ne znajdejo.
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DRUŽBA
5. Skrb za stavbno dediščino
Veliko naših projektov se ukvarja z ohranitvijo oz. razvojem naše skupne stavbne dediščine. Skozi aktivno
sodelovanje z Zavodom za varovanje kulturne dediščine, ki izdaja smernice pri obnovah in nadgradnjah
zgodovinsko in kulturno pomembnih zgradb, oblikujemo rešitve s spoštovanjem do preteklosti, skrbjo za
sedanjost ter optimizmom za prihodnost. Verjamemo, da človeštvo raste iz generacije v generacijo, če le
uspemo spoznati pozitivne in razvojne prispevke naših predhodnikov. Skrb in občutek odgovornosti do
naših skupnih dobrin nam pomeni vodilo pri snovanju projektov, komunikaciji z investitorji, ohranitvi
kakovostnih konstrukcij, ambientov in objektov. Zgodbe, ki nam jih prišepeta dediščina, se ne da zlahka
nadomestiti, kontinuiteta prostora pa daje uporabnikom neotipljivo, a zaznavno vrednost. Odgovorno pa se
tudi zavedamo, da se danes snuje in gradi dediščina prihodnjih rodov.
6. Pretok znanja in razvoj stroke
Prek vzgoje kadrov, partnerstev z inovativnimi in raziskovalnimi organizacijami, formalnih in neformalnih
mentorstev, razvoja inovativnih rešitev ter javne komunikacije skrbimo za pretok strokovnega znanja in
splošen razvoj stroke. Interdisciplinarnost nas vpenja v nacionalni projektantski prostor in odprta narava našega podjetja hkrati generira kroženje znanja. Zagotavljamo, da naši inženirji, arhitekti, tehniki in
komplementarni strokovnjaki nenehno nadgrajujejo svoja strokovna znanja, in skrbimo za prenos znanja na
mlajše in manj izkušene kolege/kolegice.

7. Digitalizacija gradbeništva
Kot ustanovitelji in člani različnih delovnih skupin s področja BIM tehnologij orjemo ledino digitalizacije
gradbeništva z uporabo specialistične programske opreme, spodbujanjem prehoda na povsem digitalno
dokumentacijo in razvojem novih digitalnih rešitev v gradbeništvu in arhitekturi. Spodbujamo uporabo
digitalnih pristopov, ki izboljšujejo kakovost načrtov, nižajo tveganja gradnje ter omogočajo intenzivna in
mednarodna sodelovanja.

"Trajnostni smo, kadar se do sebe in okolja
obnašamo tako, kot da želimo večno živeti
na tej zemlji."
Arron Wood
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8. Sinergija disciplin
Vedno iščemo sinergične rešitve tako znotraj posameznih projektov kot v svojem splošnem pristopu k
projektiranju. Delujemo povezovalno in interdisciplinarno, z željo po sodelovanju ter ustvarjanju multidisciplinarnih rešitev. Verjamemo, da lahko s skupnimi močmi in z združevanjem našega raznolikega znanja
dosežemo več in zgradimo boljše projekte.
9. Skrb za ljudi
Ljudi vedno postavljamo na prvo mesto. Naši sodelavci so naše bogastvo in njihovo zadovoljstvo, razvoj
in strokovnost so ključnega pomena za naš uspeh. Cenimo svoje zunanje sodelavce in vse akterje, vpletene
v gradbeni proces – naročnike, lokalno skupnost, zakonodajalce, podizvajalce, bodoče uporabnike,... Vedno
ravnamo spoštljivo in zanesljivo.

GOSPODARSTVO
10.		 Projektiranje finančno vzdržnih objektov
Pri načrtovanju objektov nas poleg skrbi za okolje in družbo vodi tudi skrb za finančno vzdržnost svojih
projektov – le finančno vzdržne okoljevarstvene in družbenokoristne rešitve so resnično trajnostne. Skrbimo za ekonomično povezovanje, ki premošča razdalje in manjša porabo časa, v projektiranje vključujemo
izračun stroškov življenjskega cikla svojih zgradb ter omogočamo transparentno finančno vodenje načrtovanja, gradnje in upravljanja objektov.
11.		Racionalno upravljanje tveganj
V času trajanja svojih projektov izvajamo skrbne tehnične, okoljske in ekonomske preglede, analiziramo prisotna tveganja v različnih scenarijih, iščemo preventivne ukrepe za minimiziranje tveganj ter spremljamo in
upravljamo tveganja znotraj vseh faz gradnje. Naša vodila so varnost, ustreznost in zanesljivost grajenega
okolja.
12.		Vpliv na gradbeno in prostorsko zakonodajo
Zavedamo se dolgoročnega in daljnosežnega vpliva svojega dela, zato sodelujemo pri oblikovanju gradbene
in prostorske regulative skozi aktivnosti v Inženirski zbornici Slovenije, Zbornici za arhitekturo in prostor
Slovenije, Centru za energetsko učinkovite rešitve, različnih delovnih skupinah in skozi ozaveščanje širše
javnosti o pomembnosti grajenega okolja.
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PROJEKT

SIQ – SLOVENSKI INSTITUT ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE
Projekt SIQ je vključeval rekonstrukcijo dilatiranih objektov Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, kjer je bila pomembna ohranitev obstoječega tlorisa in višine obeh delov objekta.
Obstoječi objekt je bil projektiran kot montažna armiranobetonska konstrukcija s stebri skozi katere so
bili položeni prednapeti tramovi in montažne plošče. Med rekonstrukcijo smo v obstoječem skladiščnem
prostoru poleg novega jeklenega poda izvedli novo notranje stopnišče ob vzhodni steni fasade, rekonstrukcijo zunanjega stopnišča za severni del zgradbe in povečali strešne ploščadi za instalacije. V upravnem delu
zgradbe smo odstranili osrednje stopnišče in ga zamenjali z novim armiranobetonskim komunikacijskim
jedrom, kjer smo umestili novo stopnišče in jašek za dvigalo. Na južnem delu objekta smo zgradili tudi novo
streho z vhodnim stopniščem.
Potresno odpornost zgradbe smo izboljšali z enakomerno porazdelitvijo betonskih sten po obodu zgradbe.
Z rekonstrukcijskimi posegi se je obremenitev obstoječih konstrukcij povečala le na nekaterih območij, kjer
smo povečano obremenitev rešili z izvedbo novih podpornikov (sten, stebrov in tramov).
“Obstoječo konstrukcijo smo v celoti ohranili, zgradbo
ustrezno opremili za neoviran dostop in rabo za funkcionalno ovirane, v okolico pa umestili tudi električne
polnilnice za avtomobile.”

OHRANJANJE
OBSTOJEČE
KONSTRUKCIJE

ELEKTRIČNE
POLNILNICE
ZA AVTOMOBILE

ZAGOTAVLJANJE
DOSTOPNOSTI

Kot javno zavezo našim trajnostnim načelom – v gradnji,
projektiranju, oblikovanju in poslovanju – pa sprejemamo tudi
Kodeks trajnostnega poslovanja Elee iC.
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Kodeks trajnostnega poslovanja

Gradimo boljši jutri.

V Elei iC se zavedamo daljnosežnih in dolgoročnih vplivov našega dela, zato verjamemo v
pomembnost trajnostnega pristopa pri oblikovanju grajenega okolja. Naši projekti prispevajo
k višanju kakovosti življenja, varovanju okolja in gospodarski rasti, zato prepoznavamo
svojo ključno vlogo pri uresničevanju človeških prizadevanj po oblikovanju bolj trajnostne
prihodnosti.
Trajnost ima preprosto, a vse-obsegajočo definicijo: je zniževanje negativnih in povečevanje
pozitivnih vplivov na okolje, ljudi in gospodarstvo. Je zagotavljanje okoljskega, družbenega in
gospodarskega razvoja planeta, ki bo tudi našim zanamcem omogočal kakovostno življenje.
Trdno verjamemo v načela trajnosti in menimo, da je njihova implementacija ključ do uspeha
ne le našega podjetja temveč tudi človeštva nasploh. Z odgovornostjo do okolja in prihodnjih
generacij zato sprejemamo Kodeks trajnostnega poslovanja Elee iC, kjer se zavezujemo k
spodbujanju trajnostnega razvoja našega podjetja in celotne projektantske stroke. Naša zaveza
trajnosti je korak proti trajnosti Slovenije, Evrope in sveta.
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NAČELA NAŠEGA TRAJNOSTNEGA POSLOVANJA
Trajnost kot sinergija med pozitivnimi okoljskimi, družbenimi in gospodarskimi učinki našega dela.
Stremimo k temu, da načrtujemo okoljsko, družbeno in ekonomsko sprejemljive objekte
Pri načrtovanju objektov naročnike spodbujamo k trajnostnim rešitvam.
Naročnikom predstavljamo koncept trajnosti in jih vzpodbujamo k njegovemu ponotranjenju.

Skrb za okolje
Delamo v skladu z nacionalno in evropsko regula-

Naravne vire uporabljamo racionalno in z mislijo na

tivo, ki ureja področje gradnje, okolja in prostora.

prihodnje generacije. Gradbene materiale izbiramo

Povezovalno vključujemo deležnike, kateri so

glede na njihovo prijaznost okolju in inženirsko

izvedenci na svojih področjih, ter skozi skupno delo

ustreznost – poskušamo integrirati naravne ali re-

vodimo projekte proti sinergičnim rešitvam. Projek-

ciklirane materiale ter ponovno uporabiti gradbene

ti tako presegajo samo skladnost, temveč stremijo k

materiale.

generativnemu učinku gradenj v prostoru.
Pri umeščanju objektov v prostor posebno pozornost namenimo geografskemu, biotskemu, zgodovinskemu, kulturnemu in socialnemu kontekstu
gradnje.
Naročnike spodbujamo k uporabi obnovljivih

Pri načrtovanju zgradb iščemo rešitve, ki zmanjšujejo izpuste škodljivih emisij ter zvočno in svetlobno onesnaževanje že med gradnjo in tekom celotnega življenjskega cikla objekta. Stremimo k uporabi
pristopov, materialov in rešitev, ki zmanjšujejo
negativne vplive gradnje na okolje in povečujejo
naše pozitivne doprinose k naravnemu okolju.

virov energije ter k manjši porabi naravnih virov v

Z misijo na okolje postopamo tudi znotraj naše

gradnji in obratovanju objektov. Cilj je energetska

pisarne – pri načrtovanju prostorov uporabljamo

učinkovitost in samozadostnost stavb v omejitvah,

okoljevarstvene rešitve ter sledimo okoljskim stan-

ki jih narekuje gospodarnost in ekonomičnost kon-

dardom pri vsakodnevni uporabi naravnih virov,

strukcije.

električne energije in materialov v pisarni.
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Skrb za družbo
Objekte načrtujemo za vse ljudi, ne glede na njiho-

Skrbimo za razvoj stroke skozi pretok znanja,

ve fizične omejitve. V naših objektih so dobrodošli

izkušenj in tehnologij. Spodbujamo digitalizacijo

gibalno, slušno ali vidno ovirani, otroci, starejši in

gradbeništva in arhitekture, razvijamo nove in

odrasli vseh gibalnih sposobnosti. Sodelovanje z

inovativne rešitve ter skrbimo za nadgrajevanje

organizacijami, veščimi implementacij standardov

strokovnega znanja prek internih izobraževanj,

v mnogotere grajene situacije, dosegamo rešitve,

mentorstev, praks in komuniciranja s širšo javnostjo

katere pomenijo maksimalno vključenost funkcio-

o pomembnosti grajenega okolja.

nalno oviranih v družbo.
Delujemo interdisciplinarno in sinergično – tako
K projektiranju obnov in nadgradenj pristopamo z

znotraj projektne ekipe in širšega ekosistema po-

občutkom odgovornosti do naše skupne stavbne

sameznega projekta kot znotraj stroke in v sodelo-

dediščine, sledimo smernicam Zavoda za varova-

vanju z zakonodajalci. Prepričani smo, da lahko s

nje kulturne dediščine in do največje možne mere

skupnimi močmi dosežemo več in zgradimo boljše

ohranjamo obstoječe, zdrave konstrukcije objektov.

projekte.

Stavbno kulturno dediščino razumemo kot bogato
izhodišče, kateri s svojimi projekti spoštljivo do-

Verjamemo, da so naši sodelavci naše največje

dajamo vrednost. Hkrati se zavedamo, da se danes

bogastvo, zato za zaposlene skrbimo s čutom za

snuje in gradi dediščina prihodnjih rodov.

njihove družinske obveznosti, z razumevanjem in
vzpodbujanjem raznolikosti posameznikov ter z
vizijo, da zaposlenim omogočimo pozitivno izkušnjo
na njihovem delovnem mestu.

Skrb za gospodarstvo
Pri načrtovanju objektov nas poleg skrbi za okolje

Skrbimo za razvoj, napredek in rast slovenskega go-

in družbo vodi tudi skrb za finančno vzdržnost na-

spodarstva z ustvarjanjem novih tehnologij, novih

ših projektov – le finančno vzdržne okoljevarstvene

delovnih mest in letnega dobička.

in družbeno-koristne reštve so resnično trajnostne.
Poslujemo v skladu s standardi EN ISO 9001:2015
Pri načrtovanju poudarjamo zmanjševanje obrato-

(mednarodni standard za vodenje kakovosti po-

valnih stroškov objektov, ki zagotavljajo ekonom-

slovanja), Compliance Manual skupine iC Group in

sko trajnost tekom celotnega življenjskega cikla

Poslovnikom kakovosti Elee iC. Z upoštevanjem

zgradbe.

visokih etičnih standardov preprečujemo navzkrižje
interesov in preprečujemo korupcijo. Spoštujemo

Zavedamo se pomembnosti varnosti, zanesljivosti

načela pravne države in poslujemo transparentno.

in ustreznosti konstrukcij, zato analiziramo prisotna
tveganja v projektih in z njimi racionalno upravljamo.

TRA

JNO

ST
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PROJEKT

TERME OLIMIA: HOTEL SOTELIA IN WELLNESS CENTER ORHIDELIA, PODČETRTEK
Lega hotela Sotelia v neposredni bližini gozdov je narekovala razgibano strukturo fasade, zelene strehe
in velike svetle površine, ki ustvarijo občutek harmonične povezanosti z okoliško naravo. Poleg 145 sob,
štirih apartmajev in šestih suit je v sklopu štiri-zvezdičnega hotela tudi kuhinja, jedilnica, restavracija,
bar, kongresni center in garaža. Hotelski objekt z bruto površino 13.000 m2 je zasnovan kot štiri etažna
armiranobetonska konstrukcija s pritličjem, tremi nadzemnimi nastropji in zelo razgibano zasnovo; tloris dimenzij 120 × 55 metrov se zajeda v neenakomerno brežino, zaradi česar je bilo temeljenje objekta izjemno
zahtevno. Dodatno so k zahtevnosti objekta prispevale tudi poševne medetažne plošče in poševne fasadne
stene.
Welness center Orhidelia pa je najprestižnejši del termalnega kompleksa Olimia v Podčetrtku. Objekt se
zajeda v pobočje med hotelom Sotelia in že obstoječim termalnim kompleksom Termalia, ki je lociran ob
cesti. Objekt Orhidelia je zasnovan kot monolitna armiranobetonska konstrukcija s pritličjem in dvema
nadzemnima etažama, steklene fasade in vertikalni stebri v območju bazenov pa so zasnovani kot jeklena
konstrukcija. Celotni objekt je iz treh strani vkopan v zemljo, četrta stran objekta pa se odpira proti terenu.
Streha objekta je v celoti zasnovana kot zelena, deloma pohodna deloma nepohodna streha.
“Sonaravna umeščenost objektov v okoliška pobočja
in gozdove je narekovala razgibano arhitekturo, ki se
ponaša z zeleno streho in zahtevno gradnjo.”
ZELENA STREHA
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Snovanje trajnostnih projektov
Že nekaj let v Elei iC razmišljamo in delujemo v smeri trajnosti. Ne gre le za trendovsko besedo, pač pa za
stanje duha, energijo, vloženo v skrb za dobrobit prihodnjih rodov in sodelovanje tako z obstoječimi kot
potencialnimi naročniki. Oboji so namreč tudi sami že kar dobro opremljeni z zavestjo o trajnosti, trajnostni
gradnji, trajnosti in še več.
Pa vendar naj za vse nas opišemo, kje vse je moč pri pripravi projekta in pri samem projektiranju poskrbeti
in vključiti trajnost, ki bo odmevala in imela vpliv tudi v prihodnosti. Takšen projekt ni narejen le za kratek
vek, pač pa bo služil več generacijam. Le zob časa bo tisti, ki bo naredil svoje in zaradi katerega bo projekt/
objekt potreboval nekaj lepotnih popravkov.
Zadali smo si skrb, da bo projekt – in po njem objekt – obstojen.
Naj za začetek nanizamo le nekaj besednih zvez, kot so trajnostne ceste za uporabnike (v vseh vremenskih
pogojih), trajnostna infrastruktura, trajnostne rešitve, trajnostna gradnja in še bi se kaj našlo.
Kot podjetje se pri posameznem projektu povezujemo z drugimi podjetji, pri tem pa je ena od odločitev za
sodelovanje – poleg strokovnosti – tudi sorodnost vrednot, med katere sodi trajnost.
Poglejmo si, kaj vse v našem besednjaku in z našim védenjem sodi k trajnosti. Za to naj si izposodimo
primer pravkar končanega razpisa v Albaniji, za katerega nas je več deležnikov uspešno pripravilo skupen predlog za projekt, ki smo ga tudi uspešno pridobili. Pravzaprav je čisto vseeno, za kateri projekt gre,
želimo le pokazati na vse trenutke, ki jih v Elei iC uvrščamo med trajnostne, pa četudi morda na začetku ne
bi na to niti pomislili.
Preden se lotimo projekta, seveda potrebujemo nekaj vhodnih podatkov, ki jih dobimo ali v samem razpisu
ali pa na sestanku z naročnikom, ki je lahko pravna ali fizična oseba. Zavedamo se namreč, da je začetni
vloženi čas izredno dragocena dobrina, ki v nadaljevanju prispeva h gladkemu poteku projekta oz. minimalnemu številu posegov v obstoječi (predlog) projekt(a).
Pri pripravi projekta si ogledamo teren, pri čemer začnemo že v začetni fazi razmišljati o tem, kako izpeljati
projekt tako, da bo sam poseg v prostor čim manj vplival na okolje, sam projekt pa čim manj vplival na
kakovost zraka, ekologijo, okolje in zemljo, potem ko bo objekt že enkrat stal. V tej fazi razmišljamo tudi o
uporabi izkopanega materiala za gradnjo oz. uporabi materiala tam, kjer je izkopan – in smo že pri reciklaži
oz. življenjskem ciklu zgradbe.

"Edino možno zagotovilo prihodnosti
je odgovorno vedenje v sedanjosti."
Wendell Berry
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Potek dela strokovnjakov – vključeni sodelavci
V grobem se priprave projekta lotimo v naslednjih korakih:






ogled lokacije skupaj s strokovnjaki za posamezno področje; ogled terena
in geoloških posebnosti (če je to potrebno);
študija geoloških in hidrogeoloških pogojev, skupaj z aerofotoanalizo in zbirom
obstoječih tehničnih podatkov;
študija ustreznega objekta glede na želje naročnika, skupaj s prednostmi in slabostmi, upoštevajoč varnostni načrt; ta del vključuje tudi finančni načrt;
ob več različnih objektih (npr. cesta – most – predor – most – cesta) izberemo najustreznejšega,
takega, ki poskrbi za optimizacijo celotnega projekta.

Že na samem začetku izvedbe projekta je treba poskrbeti za t. i. pozitivno vključenost, kar pomeni, da
bomo v projekt vključili vse deležnike, ki jih projekt tako ali drugače zadeva. Govorimo o naročniku na eni
strani in na drugi strani o institucijah, prebivalcih in bodočih uporabnikih. Tu govorimo o družbenem vidiku,
ki je zelo pomemben, saj poskrbi tako za sodelovanje z naročnikom kot potem v naslednjih fazah z občinami, upravnimi enotami, okoljskimi institucijami, institucijami za zaščito živali (skrb za zaščito ogroženih
živalskih vrst), arheološkimi in kulturnimi institucijam, lokalnimi prebivalci … – skratka z vsemi, na katere
bo projekt vplival.
Kot omenjeno, se projektov lotevamo holistično oz. celostno in s tem trajnostno pristopamo do okoljskih
vidikov (npr. voda, svetloba, prostor, zrak, erozija …) in družbenih aspektov projekta.
Dokumentacijo pa na koncu v soglasju z naročnikom skušamo predati v izključno digitalni obliki.
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Projektno vodenje in komunikacja
Noben projekt ni enak drugemu in pri vsakem projektu naletimo na druge posebnosti in druge omejitve, ki
kreirajo edinstvene razmere za organizacijo projekta. Izredno pomembno vlogo v poteku projekta ima projektni vodja, ki je lahko zadolžen za celoten projekt (npr. če Elea iC projektira in vodi vse segmente projekta) ali za le enega izmed delov (npr. če Elea iC projektira le eno fazo projekta, recimo projekt za gradbeno
dovoljenje).
Vsekakor mora vodja projekta poznati vse potankosti projektne naloge, slediti razvoju del vseh članov v
svoji ekipi, koordinirati delo svoje ekipe z drugimi deležniki v projektantskem procesu in skrbeti za ustrezno časovno, finančno in kakovostno oddajo naročila.

Projektni parametri
V vsakem projektu pa je nekaj skupnih točk, na katere se projektni vodje opirajo pri vodenju dela pri projektu. Glavni parametri, ki narekujejo organizacijo dela in vplivajo na končno kakovost produkta, so trije:

1

obseg del, ki zajema vse značilnosti in funkcionalnosti projekta oz. končnega objekta,

2

časovni obseg projekta, ki narekuje razporeditev nalog, in

3

razpoložljiva finančna sredstva, ki vplivajo na število strokovnjakov in delovnih ur, ki jih projektni vodja lahko nameni določenemu projektu.

Posamezni projektni parametri so v času izvajanja projekta med seboj neločljivo povezani. Sprememba
enega parametra neposredno vpliva na druga dva parametra in na končno kakovost projekta.
Če na primer rok za oddajo in razpoložljiva sredstva ostanejo enaki, poveča pa se obseg del z dodatno
zahtevo (npr. povečanjem površine, dodajanjem nadstropij ...), bo trpela kvaliteta. Na drugi strani pa lahko
z enakim obsegom del, a z več finančnimi sredstvi ali podaljšanim rokom oddaje, dosežemo višjo raven
kakovosti celotnega projekta.

01
OBSEG DEL
• lastnosti
• funkcionalnost

03
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Veščine projektnih vodij
Vodenje projekta zahteva širok nabor znanj in veščin, ki so jih naši strokovnjaki pridobili s številnimi leti
delovnih izkušenj in sodelovanja na različnih tipih projektov. V Elei iC menimo, da morajo naši projektni
vodje obvladovati deset ključnih področij znanj skozi vse faze projektiranja in jih deliti s člani svoje projektne ekipe:

1.

Integracija. Prvo in ključno področje je koordinacija vseh elementov projekta in njihovo usklajevanje, ki razrešuje morebitne konflikte med parametri projekta in zagotavlja nemoten pretok komunikacije.

2.

Obseg. Projektni vodja se mora vedno zavedati obsega del posamezne faze projekta in jih po potrebi
prilagoditi zahtevam celotnega projekta.

3.

Čas. Upravljanje časa je ena najkompleksnejših nalog in obsega razporeditev dela v manjše naloge, ocena časovnega obsega posameznih nalog, dodeljevanje teh nalog članom ekipe, vzpostavitev
časovnega razporeda poteka projekta, določitev rokov za končanje posameznih nalog in za oddajo
posameznih izdelkov. Vzporedno s časovnim razporedom pa poteka tudi finančno načrtovanje.

4.

Stroški. To področje vključuje jasno definirana razpoložljiva finančna sredstva, razdelan finančni
načrt z ocenami potrebnih (človeških, materialnih in strojnih) virov, konstanten nadzor porabljenih
sredstev ter nenehno prilagajanje razporejanja virov glede na potek projekta.

5.

Kakovost. Kakovost končnega projekta je vedno naše vodilo in naš končni cilj. Za zagotavljanje
kakovosti znotraj Elee iC uporabljamo princip štirih oči, zavezani pa smo tudi različnim zakonsko
določenim standardom, ki jim zvesto sledimo.

DELEŽNIKI V PROJEKTU
Ostali
deležniki

Vodja
portfelja

Programski
vodja

Operativni
vodja

NAROČNIK

PROJEKTNA SKUPINA
Skupina
projektnih
vodij

Projektni
vodja

Delovodje

Ostali člani
skupine
Komercialisti
Poslovni
partnerji

Pisarna
projektnega

Stranke
Uporabniki

vodje
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6.

Človeški viri. Potem, ko določimo obseg projekta, ugotovimo, kateri strokovnjaki so potrebni v projektni ekipi in jih glede na razpoložljive finančne vire vpeljemo v projekt. V Elei iC delamo v fluidnih,
interdisciplinarnih ekipah, po potrebi pa vključimo tudi zunanje sodelavce in strokovnjake. V času
trajanja projekta nadziramo potek njihovega dela, ga po potrebi korigiramo in zagotavljamo pravočasen in kakovosten rezultat našega skupnega truda.

7.

Komunikacija. Učinkovita in jasna komunikacija je ključna za uspešen projekt. Zagotavljamo nemoten pretok informacij z organizacijo rednih koordinacijskih sestankov, rednim poročanjem vpletenim
deležnikom in komuniciramo s širšo zainteresirano javnostjo o poteku projekta.

8.

Tveganje. Zavedamo se, da noben projekt ni izveden brez tveganj. Zato tveganja identificiramo, analiziramo, kategoriziramo, prioritiziramo in jih racionalno upravljamo. Ob nastopu zapletov smo nanje
pripravljeni in jih učinkovito odpravljamo.

9.

Oskrbovanje. V sodelovanju z naročniki izberemo izvajalce in podizvajalce za izvedbo gradnje ali
določenih delov projekta. Začnemo z identifikacijo potrebe in oblikovanjem delovne naloge, nato pa
(pod)izvajalce gospodarno izberemo na podlagi več ponudb. Delo izvajalcev vodimo in nadzorujemo,
ob končanem sodelovanju pa zagotovimo, da je bilo delo opravljeno po visokih standardih, ki jih
narekujejo naročnik, zakonodaja in Elea iC.

10.

Deležniki. Vsak objekt ima končne uporabnike in akterje, ki jim je mar, da je projekt izveden kakovostno in v skladu z njihovimi potrebami. Z deležniki zato aktivno sodelujemo in poslušamo njihove
želje pri snovanju projekta.

01
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Potek projekta
Čeprav smo v gradbeništvu in načrtovalni dejavnosti navajeni projektnih faz (ki jih najdete na naslednjih
straneh) pa je vsak projekt – ne glede na to, ali je projektantski ali kakšen drugačen – sestavljen iz petih
osnovnih stopenj: zagona, načrtovanja, izvedbe, nadzora in končanja.
Projekt začnemo s fazo zagona, kjer določimo osnovna sredstva, svoja tveganja in izvedljivost celotnega
projekta. Po navadi se zagon projekta v Elei iC začne že pred podpisom pogodbe, saj priprava ponudbe in
iskanje idejnih rešitev vzame kar nekaj časa in sredstev.
Ko smo projekt pridobili in je pogodba podpisana, je čas za načrtovanje projekta. V tem stadiju v sodelovanju z naročnikom definiramo projektno nalogo, obseg del, časovni potek dela, posamezne naloge, okvirne
stroške, projektno ekipo, organizacijo dela, komunikacijske kanale, potencialna tveganja in po potrebi
različne (pod)izvajalce.
Potem, ko zadovoljivo artikuliramo celoten načrt izvajanja projekta, pride na vrsto dejanska izvedba. Projektanti začnejo opravljati svoje delo, vodja projekta skrbi za izvedbo zadanega načrta in administrativno
osebje nudi podporo za nemoten potek projekta.
Po zagonu izvedbe pride do koraka nadzora projekta in zagotavljanja zastavljenega nivoja kakovosti. V Elei
iC nenehno preverjamo skladnost svoje izvedbe projekta z zastavljenimi finančnimi, časovnimi in vsebinskimi okvirji. Hkrati uporabljamo sisteme za zagotavljanje zastavljene kvalitete ter za pravočasno odkrivanje in upravljanje tveganj.
V praksi so procesi načrtovanja, izvedbe in nadzora velikokrat prepleteni in se izvajajo vzporedno – med
samo izvedbo že kontroliramo potek dela in načrtujemo naslednje korake. Vsak manjši korak ima podobne
stopnje načrtovanja, izvedbe in nadzora. Gre za nenehen iterativni proces, kjer smo globoko vpeti v sam
projekt in se meje med načrtovanjem, projektiranjem in kontroliranjem velikokrat zabrišejo.
Na neki točki pa projektanti predamo dokumentacijo naročniku, uredimo vse administrativne zahteve in
projekt se zaključi. Ob zaključku projekta izvedemo še interno analizo poteka projekta in pri naročniku
preverimo zadovoljstvo. Čeprav se projekt zaključi, pa upamo, da se naše sodelovanje z naročnikom tam ne
konča in da se bodo naše poslovne poti še kdaj prekrižale.

PROCESI SPREMLJANJA IN NADZORA

01

Procesi zagona
in priprave

02

Procesi planiranja

03

Procesi izvajanja

04

Procesi zaključevanja
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Tipičen potek gradbenega projekta
Gradbeni projekti imajo svoje posebnosti – zaradi njihove kompleksnosti in pomembnosti je veliko elementov gradbenih projektov zakonsko reguliranih in pri svojem delu moramo slediti določenim smernicam in
korakom.
Vsak korak je v našem, projektantskem žargonu poimenovan faza in za vsako fazo je treba pripraviti dokumentacijo, ki ji rečemo projekt kot krajšava za projektno dokumentacijo. Malo zapleteno, kajne? Da pa bi
zadeve še bolj zapletli, pa radi o projektih govorimo v kraticah – IDZ, IDP, DGD, PZI, PID ...
A ker želimo v Elei iC ne le sodelovali z naročniki, temveč z njimi deliti tudi svoje znanje, smo vam pripravili Zgodbo o nastanku hiše, ki vas bo popeljala čez vse faze, razložila vse kratice in vam dala svež vpogled v
potek gradnje objekta.

Investitor

Projektant

Soglasodajalec

Izvajalci

Nadzor

Upravna enota/MOP

Zemljišče
Izbor projektanta (razpis, ponudba, pogodba)
Projektna naloga
Različne idejne zasnove (IDZ)
Končni idejni projekt (IDP)
Idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP)
Določitev projektnih pogojev
Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD, PGD)
Izdaja mnenj in pogojev
Oddaja vloge za gradbeno dovoljenje na upravni enoti oz. Ministrstvu za okolje in prostor
Izdaja gradbenega dovoljenja (GD)
Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI)
Projekt za razpis (PZR)
Izbor izvajalca in nadzornika gradbeno-obrtniških in inštalacijskih (GOI) del
Prijava gradnje
Gradnja objekta

Projektantski nadzor
Projekt izvedenih del (PID)
Tehnični pregled
Uporabno dovoljenje
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PROJEKT

ALEJA - TRGOVSKI CENTER ŠIŠKA, LJUBLJANA

Ob Celovški cesti v Ljubljani stoji eden najsodobnejših trgovskih centrov v tem delu Evrope. Nad dvema
nivojema podzemnih garaž se razprostira preko 55.000 m2 površin za trgovsko in gostinsko dejavnost ter
spremljajoče programe, ki so urejeni tudi na aktivni strehi.
Novogradnja obsega dve kleti, pritličje in dve nadstropji, sega 18 metrov nad nivojem terena ter obsega tlorisne dimenzije 243 x 149 metrov. Nosilna konstrukcija trgovskega centra je monolitna armiranobetonska z
mešanim konstrukcijskim sistemom: po obodu kleti in v armiranobetonskih jedrih konstrukcijo tvorijo stene, armiranobetonski stebri pa segajo od temeljev do plošče nad prvim nadstropjem oz. do jeklene strehe
nad drugim nadstropjem.
Projektant arhitekture in instalacij je bilo avstrijsko projektantsko podjetje ATP Innsbruck Planungs GmbH,
za katerega smo kot lokalni partner nostrificirali vso projektno dokumentacijo. Vodili, koordinirali in usklajevali smo vse postopke glede skladnosti projektne dokumentacije in gradnje s slovenskimi predpisi, zakoni
in standardi, izvajali nadzor gradbeno-obrtniških del in instalacij skladno z Gradbenim zakonom ter izpeljali
celoten postopek zbiranja dokumentacije in oddaje vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja. V celoti smo
prevzeli tudi varovanje gradbene jame.
“Eden najsodobnejših trgovskih centrov se ponaša z aktivno,
ozelenjeno streho in moderno opremljenostjo za neoviran
dostop in rabo za funkcionalno ovirane.”

ZELENA STREHA

ZAGOTAVLJANJE
DOSTOPNOSTI

POVEZOVANJE
SODELOVANJE
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DRUGI TIR NOVE ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA–KOPER, SLOVENIJA
Med Divačo in Koprom je načrtovana izgradnja nove železniške proge. Skupna dolžina je približno 28
kilometrov, 20 kilometrov proge poteka v skupno osmih predorih. Povezava Divača – Koper je sestavni
del železniške proge intermodalnega koridorja v območju Jonskega/Jadranskega morja in del vseevropske
transportne mreže (Trans-European Transport Network, TEN). V prvi fazi gradnje bo zgrajena nova enotirna
proga, ki bo razbremenila dosedanjo, v daljni prihodnosti pa bo možna tudi izgradnja dvotirne proge.
Naši strokovnjaki so sodelovali pri raziskavah za predora T1 in T2 ter opravili raziskave za predora T4 in
T6. Izdelali smo projektno dokumentacijo za gradbeno dovoljenje, načrte arhitekture in gradbenih konstrukcij za predore T2 s servisno cevjo, T4, T6 in T7 vključno s servisno in tremi izstopnimi cevmi, sedmimi pogonskimi centralami, ventilatorsko zgradbo, ureditvami portalov in portalnih območij ter tremi vodohrani.

“Strateška trasa namenjena povečanju obsega Luke Koper je uskladila do danes
najširši konzorcij projektantskih podjetij na enem podjetju v Sloveniji.
Z umeščanjem trase v podzemlje smo zmanjšali negativne vplive na okolje, z
uporabo BIM tehnologije pa povečali inovativnost slovenskega gradbeništva.”

BIM
TEHNOLOGIJE
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UMESTITEV V
PROSTOR

VPLIV NA
ŠIRŠE
GOSPODARSTVO

VARSTVO VODE

PONOVNA
UPORABA
MATERIALOV

POVEZOVANJE
SODELOVANJE
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Kako poteka projektiranje objekta?
Vsaka zgodba ima svojo glavno zasedbo in v naši zgodbi so glavni akterji: investitor, projektant, izvajalec,
nadzornik, soglasodajalec in upravna enota (oziroma Ministrstvo za okolje in prostor). Vsak od njih ima v
projektu svojo vlogo in svoje odgovornosti. Občasno se lahko vloge prepletajo (na primer podjetje, ki projektira objekt, je lahko hkrati tudi njegov investitor), vendar so vloge večinoma ločene.

1. LOKACIJA, LOKACIJA, LOKACIJA
Prvi korak do kakršne koli zgradbe je lokacija. Naročnik mora pridobiti zazidljivo zemljišče, ki je primerno
za predviden program (npr. stanovanjski, trgovski, športni,...) in izbrati projektanta. Izbor projektanta seveda
obsega več korakov (razpis, pridobitev različnih ponudb, izbor najugodnejše ponudbe in podpis pogodbe
za projektiranje), vendar na tej točki Elea iC kot projektant stopi na oder le v omejenem obsegu pošiljanja
ponudbe – in končnega podpisa pogodbe.
2. JASNA VIZIJA - ŽIVA DEBATA
Po prvem dejanju, kjer na odrskih deskah projekt poganja le investitor s svojo vizijo, se mu v drugem dejanju
pridruži projektant, s katerim se začne živahna in plodna razprava. Nastopi faza intenzivnega sodelovanja
med investitorjem in projektantom v kateri se oblikuje projektna naloga. Jasno razdelana projektna naloga je
recept za uspešen projekt ter je prvi in ključen korak do kakovostne zgradbe. Skozi podrobno razlago svoje
vizije, zahtev in omejitev naročnik projektantu da jasen seznam nalog, ki jih potem ta izvede.
3. KREATIVNI PROCESI
Pod žarometi zdaj zasijejo projektanti, saj ko projektanti vedo, kakšen je končni cilj, ki jim ga naročnik zastavi v projektni nalogi, se nemudoma in z vnemo lotijo projektiranja. Pripravimo več grobih različic idejne
zasnove objekta (čemur v projektantskem žargonu rečemo IDZ), in ko eno izmed njih naročnik potrdi kot
ustrezno in končno, pripravimo podrobneje razdelan idejni projekt (IDP), ki ga naročnik še enkrat pregleda in
odobri.
4. ZAKONI IN PREDPISI
Nad projektnim odrom začne bdeti senca državnih zakonov, predpisov in pravil, ki jim moramo pri gradnji
slediti. Ker je vsaka zgradba dolgotrajen poseg v okolje, ki lahko vpliva na varnost in zdravje številnih ljudi,
je pomembno, da jo zgradimo trdno in kakovostno. Skladnost naših načrtov z regulativo preverjajo državne
institucije, ki zahtevajo oddajo različnih tipov projektnih dokumentacij za različne namene. Projektne faze
(in njihove kratice) izvirajo iz različnih stopenj preverjanja skladnosti in vodijo k skupnemu cilju – zgrajeni
stavbi.
5. IDEJNA ZASNOVA
Prva pošiljka, ki jo morajo projektanti odposlati soglasodajalcem, je idejna zasnova za pridobitev projektnih
in drugih pogojev (IZP). Kot pove že ime samo, je IZP namenjen pridobitvi različnih pogojev, ki bodo determinirali nadaljnji potek načrtovanja. Na projektni oder torej vstopi soglasodajalec (to je lahko Zavod za varovanje kulturne dediščine, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Agencija RS za vode, različne
občine, operaterji distribucijskih omrežij in tako naprej) in določi pogoje za izdelavo projektnih dokumentacij,
ki sledijo (DGD, PZI in PID).
6. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Na podlagi pridobljenih pogojev začnejo projektanti pripravljati projektno dokumentacijo za pridobitev
mnenj in gradbenega dovoljenja, ki ji največkrat rečemo kar dokumentacija za gradbeno dovoljenje (DGD).
Ta dokumentacija ali 'vloga za mnenje' vsebuje različne podatke, ki soglasodajalcu omogočajo preverjanje
skladnosti načrtov z obstoječimi predpisi. Soglasodajalec (ki je spet sestavljen iz iste množice akterjev kot pri
prejšnji fazi) poda svoje mnenje in določi pogoje za naslednje faze (PZI in PID). Na odru pa se zopet pojavi
naročnik, ki s ponosom zakoraka do upravne enote ali Ministrstva za okolje in prostor, kjer odda vlogo za
gradbeno dovoljenje in pridobi gradbeno dovoljenje za svoj objekt.
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7. PROJEKT ZA IZVEDBO
Pridobitev gradbenega dovoljenja (ali na kratko GD) je velik mejnik v naši zgodbi in trenutek, vreden proslavljanja. A delo še zdaleč ni končano in naši projektanti že pripravljajo projektno dokumentacijo za izvedbo
gradnje ali na kratko projekt za izvedbo. PZI izvajalcu gradnje poda napotke za zakoličenje objekta in samo
izvedbo gradnje. Dokumentacija mora biti skladna z gradbenim dovoljenjem, po potrebi pa mora vsebovati
tudi poročilo o vplivih na okolje, konservatorski načrt (za objekte stavbne dediščine) in druge strokovne
podlage, ki so odvisne od objekta samega. Ta paket je sestavljen iz vodilnega načrta ter podpisanih načrtov
arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih inštalacij, električnih inštalacij, krajinske arhitekture in načrtov
drugih področij.
8. PROJEKT ZA IZBIRO IZVAJALCEV
Del faze PZI je tudi projekt za razpis (ali PZR), ki je osnova za pripravo razpisa za izbiro izvajalca del. Vsa
dela projektanti radi povzamemo s kratico GOI – gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela. Razpis za izvajalca
in nadzornika del GOI izvede naročnik ali z njegove strani izbran zunanji izvajalec, ki na podlagi prispelih
ponudb izbere najustreznejšo/najustreznejše ter z izvajalci in nadzorniki podpiše pogodbo. Pri razpisu mu
projektanti seveda z veseljem pomagamo.
9. IZVEDBA - GNEČA NA PRIZORIŠČU
Pa smo že skoraj pri koncu. Naročnik prijavi gradnjo na upravni enoti ali Ministrstvu za okolje in prostor in
že smo na vrhuncu aktivnosti. Na našem projektnem odru se začne drenjati igralcev: izvajalci pridno gradijo
objekt, projektanti bdijo nad njimi in skrbijo, da gradnja poteka v skladu z njihovimi načrti, nadzorniki pa
kontrolirajo celotno izvedbo gradnje ter poskrbijo, da ne pride do napak. Odvisno od velikosti in kompleksnosti objekta trije igralci sodelujejo več mesecev ali celo več let in naročniku redno poročajo o poteku
izvedbe.
10. PO UPORABNO DOVOLJENJE
Naša zgodba doseže vrhunec s samo gradnjo, po njej pa je potreben le še zaključek. Izvajalci in nadzorniki skupaj s projektantom poskrbijo še za zadnje regulativne zahteve, pripravijo projektno dokumentacijo
izvedbenih del (PID), ki je namenjena pridobitvi uporabnega dovoljenja, evidentiranju objekta ter uporabi
in vzdrževanju zgradbe. Vanjo vključijo morebitna odstopanja od prejšnjih projektnih faz (DGD in PZI) in
vse potrebne načrte. V sodelovanju z upravno enoto oziroma Ministrstvom za okolje in prostor poskrbijo za
tehnični pregled objekta in pridobitev uporabnega dovoljenja. Celoten projekt je tako dokončan in objekt
pripravljen za uporabo.

Kratek slovarček projektantskih kratic
IDZ = idejna zasnova
IDP = idejni projekt
IZP = idejna zasnova za pridobitev projektnih in drugih pogojev
DGD = projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
PGD = projekt za gradbeno dovoljenje
GD = gradbeno dovoljenje
UE = upravna enota
MOP = Ministrstvo za okolje in prostor
PZI = projektna dokumentacija za izvedbo gradnje
PZR = projekt za razpis
GOI = gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela
PID = projektna dokumentacija izvedenih del
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PROJEKT

CENTER URBANE KULTURE KINO ŠIŠKA
Leta 1961 je arhitekt Božidar Gvardjančič zasnoval za tiste čase izredno sodoben kinematograf v ljubljanski
četrti Šiška. Na prelomu tisočletja je ’Kino Šiška’ bolj kot ne sameval, zato je Mestna občina Ljubljana objektu namenila nove kulturne vsebine.
Nova podoba Kina Šiška kot centra urbane kulture v arhitekturnem smislu predstavlja predvsem funkcionalne izboljšave povezane z novo namembnostjo objekta. Z notranjimi arhitekturnimi in tehnološkimi
inovacijami na kar 2.468 m2 pa se Center urbane kulture Kino Šiška uvršča med večje in tehnično najsodobnejše objekte svoje vrste v Evropi. Velika dvorana ‘Katedrala’ na 743 m2 ponuja 800 stojišč oz. 450 sedišč in možnost prilagajanja prostora posameznim glasbenim in gledališkim dogodkom, medtem ko manjša
dvorana ‘Komuna’ nudi 205 m2 in 200 stojišč oz. 120 sedišč za intimnejše, pretežno eksperimentalne in
debatne dogodke.

“Objekt zgodovinskega pomena je dobil novo preobleko,
ki je pripravljena na prihodnost kulture in družbe.”

SKRB ZA
STAVBNO
DEDIŠČINO

ENERGETSKA
UČINKOVITOST

ZAGOTAVLJANJE
DOSTOPNOSTI

POVEZOVANJE
SODELOVANJE
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ISLAMSKI VERSKO-KULTURNI CENTER V LJUBLJANI
V neposredni bližine centra Ljubljane stoji sodoben verski in kulturni center. Zgrajen za potrebe Islamske
skupnosti v Sloveniji, center pokriva okoli 12.000 m2 in vključuje džamijo z abdesthano in minaretom, izobraževalni, upravni in stanovanjski objekt, podzemno garažo, restavracijo, športno dvorano in park.
Zgradba je sestavljena iz vidnih belih betonov, jekla in stekla ter ima številne unikatne detajle. Njena kompleksnost je predstavljala velik izziv za izvajalca in nam posledično narekovala visoko stopnjo zahtevnosti
za nadzor in inženiring. Naši strokovnjaki so poskrbeli za pravilen in nemoten potek gradnje do predaje
ključa v roke, kot tudi za vse upravne postopke do pridobitve uporabnega dovoljenja. Odgovorni so bili tudi
za redno komunikacijo in tolmačenje poteka del ter porabe sredstev donatorju v Katarju.
“Mednarodno razpet projekt kulturnega pomena za Ljubljano in Slovenijo je prijazen tudi do okolja.”

ENERGETSKA
UČINKOVITOST
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OBNOVLJIVI
VIRI ENERGIJE
-VODA-

MANJŠA ZVOČNA
POLUCIJA

POVEZOVANJE
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Predloga projektne naloge
Tako kot se vsaka pot začne s prvim korakom, se vsak projekt začne s projektno nalogo. V projektni nalogi
je pojasnjen kontekst in namen gradnje, razjasnjena so izhodišča in morebitne omejitve projekta, specificirane zahteve naročnika in naloge projektantov.
Detajlno sestavljena in jasna projektna naloga je ključ do kakovostnega projekta brez časovnih zamikov
in kasnejših radikalnih sprememb osnovnih parametrov gradnje. Za projektante je projektna naloga kot
zemljevid, ki označuje ciljno točko, topografske značilnosti konteksta in omejitve, ki usmerjajo našo pot.
Na podlagi dobro zastavljene projektne naloge lahko projektanti nato poiščemo najbolj optimalne rešitve in
sprojektiramo vrhunski projekt.

Dobra projektna naloga vsebuje naslednje elemente:

1.

Uvod oz. namen gradnje

V tem delu je vključen kratek opis in namen predvidene gradnje.

2.

Podatki o naročniku

Sem spadajo naziv, naslov in kontaktna oseba naročnika

3.

Podatki o zemljišču in

Tukaj vključimo vse relevantne podatke, kot so parcelne številke ze-

obstoječih objektih

mljišč, status zemljišč, lastništva zemljišč in geodetske načrte

Izhodišča in omejitve za

Občinski podrobni prostorski načrt – na kratko OPPN, kamor spada

izdelavo projektne

povzetek prostorskih aktov za obravnavano območje.

4.

dokumentacije
Omrežje gospodarske infrastrukture – sem vključimo povzetek opremljenosti zemljišč s komunalno infrastrukturo.
Programska zasnova objekta – tu opišemo predvidene vsebine in
programe v objektu (npr. gostinska dejavnost, poslovni prostori, hotel,
skladišče, stanovanjska hiša ...).
Programska zasnova objekta – tu opišemo predvidene vsebine in
programe v objektu (npr. gostinska dejavnost, poslovni prostori, hotel,
skladišče, stanovanjska hiša ...).
Zunanja ureditev –sem spadajo smernice za oblikovanje zunanje
ureditve.
5.

Zahteve naročnika

Oblikovanje stavbe – v tem delu začrtamo smernice arhitekturne
zasnove in konstrukcije.
Zaščita stavbe – napišemo smernice glede toplotne, zvočne, požarne
ali kakšne druge zaščite stavbe.
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Dve besedi spremenita vse - začnimo takoj!
Helena Stojanovski

Učinkovita poraba energije – definiramo razred energijske učinkovitosti objekta in vključimo smernice za toplotno izolacijo, stavbno
pohištvo, prezračevanje ipd.
Tehnične zahteve – sem vključimo smernice za namestitve strojnih
naprav, posebne opreme, inštalacij ali drugih tehničnih elementov.
Ekonomski parametri – ocenimo bruto etažno površino in višino
investicije.
6.

Vsebina projektne

Specificiramo potrebe po storitvah glede na izvedbene faze projek-

dokumentacije

ta (idejna zasnova oz. IDZ, idejni projekt oz. IDP, dokumentacija za
gradbeno dovoljenje oz. DGD, projekt za izvedbo del oz. PZI, projekt
za razpis oz. PZR, projekt izvedbenih del oz. PID, projektantski nadzor,
elaborati in študije).

7.

Recenzija

Začrtamo obseg in namen previdene recenzije projektne dokumentacije.

8.

Zaključek

Na koncu še povzamemo projektno nalogo in splošne določbe ter
določimo roke in pogoje za oddajo ponudb (npr. zahtevane reference
ali druge pogoje).

9.

Priloge

Po potrebi vključimo še različne priloge, npr. situacije področja, geodetske načrte, občinske podrobne prostorske načrte (OPPN), geološko-geomehanska in hidrološka poročila, tehnične zahteve ipd.

Šele ko je objekt jasno začrtan v razdelani projektni nalogi, se projekt resnično začne!
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ŠPORTNI PARK STOŽICE - NAKUPOVALNI CENTER
Športni park Stožice je kompleks ob severni ljubljanski obvoznici, ki obsega večnamensko športno dvorano,
stadion in podzemni trgovski del z garažami.
Trgovski in garažni del kompleksa sta v celoti vkopana, z več etažami razdeljenimi na več dilatacijskih enot.
Na površju je zelena streha objekta s parkovno ureditvijo, pod njo leži trgovski center s transportnimi potmi za dostavo in delom parkirišč, eno etažo nižje so parkirišča za osebna vozila, v najnižjem nadstropju pa
parkirna mesta za avtobuse in osebna vozila.
Trgovsko-garažni objekt je zasnovan kot delno montažna okvirna konstrukcija, ki je zaradi velikih potresnih sil ojačana z betonskimi stenami, temeljna plitvo na točkovnih in pasovnih temeljih, stopniščna jedra in
dvigalni jaški pa slonijo na temeljnih ploščah. Montažni armiranobetonski stebri so postavljeni v rastru 8 ×
12 metrov, krovna plošča debline 40 centimetrov pa je monolitna in naknadno napeta s kabli.

“Objekt, potopljen v zelenem parku, je v neposredno bližini prometnih poti. Ima ozelenjeno streho tribun in
garaže, uporabljene pa so bile tudi tehnologije za omejevanje svetlobnega in zvočnega onesnaževanja.”

ZELENA STREHA
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QM, kontrola kvalitete
V Elei iC vedno stremimo k odličnosti – ne le strokovni odličnosti, temveč tudi odličnosti v poslovanju.
Zato smo poslovanje podjetja nadgradili z dvema ključnima protokoloma.

Standard EN ISO 9001:2015
ISO 9001 je globalni standard za sistem vodenja

Program za usklajenost poslovanja s predpisi in
standardi – Compliance Management skupine iC

kakovosti. Določa zahteve za vzpostavitev, izva-

Program zagotavlja, da podjetje in zaposleni poslu-

janje in nenehno izboljševanje procesov, ki izpol-

jejo v skladu z veljavnimi zakoni, pravili, predpisi in

njujejo zahteve kupcev ter veljavne zakonske in

standardi, upoštevajo vse etične prakse ter spoš-

regulativne zahteve. Z upoštevanje pravil standarda

tujejo korporativne politike, ki veljajo za skupino

ISO 9001 podjetje dokazuje zavezanost kakovosti

iC. Uveljavljanje teh protokolov pomaga našemu

in merilom lastne uspešnosti, z uvajanjem nenehnih

podjetju preprečevati in odkrivati kršitve pravil in

izboljšav pa doseganje čedalje boljših rezultatov

nas posledično varuje pred morebitnimi globami in

poslovanja. Standardu EN ISO 9001 smo se prvič

tožbami.

zavezali že v letu 2012 (takrat smo sprejeli EN ISO
9001:2008), leta 2018 pa smo obstoječi standard
nadgradili z EN ISO 9001:2015.

Compliance Management
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PLEZALNI CENTER ŠTEPANJSKO NASELJE, LJUBLJANA

Plezalni center s tremi plezalnimi dvoranami in zunanjo plezalno steno predstavlja največji in najsodobnejši
slovenski plezalni center in je del športnega parka Štepanjsko naselje.
Največji izziv pri snovanju tako velikega objekta je bil organizirati vse prostore (plezalne, servisne in
tehnične) ob eni komunikacijski vertikali in hkrati omogočiti notranjo povezanost plezalnih dvoran. Plezalni
center Štepansko naselje plezalcem namreč ponuja kar 1.580 m2 plezalnih površin, ki segajo do 17 metrov
visoko, in različne nizke balvanske stene s smermi raznolikih težavnostnih stopenj. Na voljo je tudi hitrostna stena in 300 m2 zunanjih plezalnih površin visokih do 15,5 metrov.
V objektu se nahaja tudi gostinski lokal in trgovina s športno opremo, v neposredni okolici pa najdemo
otroška igrala z igralno plezalno steno in Slackline park.
Plezalni center Štepansko naselje je namenjen vsem generacijam: otrokom, mladini, študentom in odraslim,
vsem mladim po srcu.
“Začetni objekt športnega preporoda Štepanskega naselja je
toplotno neodvisna zgradba s toplotno črpalko, premišljeno
izolacijo in rekuperacijskimi sistemi. Velika plezalna dvorana je
dostopna brez ovir, za vse ostale je umeščeno dvigalo.”
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Znanje je naša največja dobrina
V Elei iC se izobražujemo vsak dan. Znanje je visoko na lestvici naših prioritet in visoko na lestvici naših
prednosti pri zagotavljanju storitev najvišjega tehnološkega in kakovostnega razreda. Izobražujemo se
interno, skozi delo, skozi predstavitve pilotnih projektov in novih praks. Izobražujemo se z raziskovalnim
delom, z udejstvovanjem na strokovnih in znanstvenih konferencah. Izobražujemo z interdisciplinarnim
sodelovanjem. Prenosi znanja in veščin skozi delo so že desetletja del naše prakse.
Zavedamo se, da je v današnji globalni družbi uspeh v podjetju neposredno odvisen od dejavnikov, kot so
znanje zaposlenih, njihove sposobnosti in zagnanost ter sposobnost podjetja, da unovči najširše potenciale
sodelavcev. Z mislijo na vse zaposlene zato izobraževalne dejavnosti znotraj in zunaj podjetja negujemo in
spodbujamo. Leta uspešnega poslovanja nas učijo, da je naložba časa in sredstev v znanje najrentabilnejša
investicija za posameznika, podjetje in celotno družbo.
V inženirsko-svetovalnem podjetju Elea iC znanje predstavlja moč, konkurenčno prednost in naš vsakdanji
kruh. Elea iC je eden največjih interdisciplinarnih ponudnikov inženirskih storitev v Sloveniji in v njej si
preko 100 strokovnjakov vsakodnevno izmenjuje znanja, ki jih nudimo naročnikom.
Znanje je produkt zaznave, spomina, zavesti in razuma. Za njegovo nadgradnjo izkoristimo vsak nov projekt, srečanje, sodelovanje, strokovni posvet, strokovno ali akademsko publikacijo, namensko učenje
ali raziskovalni projekt.

Elea je laboratorij, področje raziskovanja.
Je prostor spodbude, razumevanja in sprejemanja.
Eleatski duh goji odgovornost do sočloveka,
projekta, narave. Posameznik je izzvan, da v sebi
poišče koščke mozaika, ki pripomorejo k napredku
podjetja in družbe.
David Rajšter
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Pogosto se izkaže, da čeprav intenzivno raziskovanje le enega področja morda ne pripelje do želenih rezultatov, pa so stranski učinki multiplikativno učinkoviti. Zavedamo se, da je učenje naša prioritetna naloga in
prvi pogoj za zagotavljanje okoljske, poslovne in družbene trajnosti.

S tem namenom pri nas:




Gojimo kulturo kakovostne

Omogočamo študijske prakse, študentsko delo, diplomska in

inženirske prakse

podiplomska mentorstva.

Spodbujamo raziskovalni duh

Vodimo akademske in aplikativne raziskovalne projekte, samo-financirane raziskave, natečaje, objave v strokovnih revijah in
nastope na konferencah.



Skrbimo za interni prenos znanja

Organiziramo interno Eleatsko akademijo, novo zaposlenim nudimo pa nudimo strokovna mentorstva



Redno izobražujemo sodelavce

Nudimo vabljena predavanja, tečaje, zunanja izobraževanja, udeležbo na konferencah in strokovnih posvetih, tečaje in delavnice.





Skrbimo za implementacijo

Novo pridoblejno znanje integriramo v projektne rešitve in tako

novega znanja

poskrbimo, da znanje "živi".

Smo pro-aktivni

Sodelujemo pri snovanju zakonodajnih okvirov ter smo aktivni v
inženirski in arhitekturni zbornici.



Ozaveščamo

Strokovno in širšo javnost seznanjamo o napredku inženirskih
strok.



Izobražujemo in usmerjamo

V procesu iskanja najboljših rešitev naše naročnike usmerjamo in
izobražujemo. Svetujemo tudi ministrstvom in vladam.
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RIBJI STEZI LAVAMÜND IN SCHWABEGG, AVSTRIJA
Namen obeh ribjih steza ob elektrarni Labot (Lavamünd) na Dravi je bila ponovna vzpostavitev vodnega
kontinuuma na Koroškem in na reki Dravi.
Skupna dolžina obeh labirintu podobnih stez znaša več kot 900 metrov (300 + 635 metrov), premagujeta pa
višinsko razliko 9,6 (steza Lavamünd) oziroma 20,5 metrov (steza Schwabegg). Izgradnja ribjih steza je bila
narejena iz armiranega betona na ozkem levem bregu Drave in poteka skozi obstoječo ribjo stezo elektrarn,
stene konstrukcije pa so tudi del predvidene protipoplavne stene.
“Omogočili smo prehod rib po reki navzgor, kar do
izgranje ribjih steza ni bilo možno zaradi hidroelektrarn. Stezi omogočata tudi avtomatsko spremljanje

UMESTITEV V
PROSTOR

številčnosti ribjih vrst.”

VARSTVO VODE

RAZISKAVE
RAZVOJ
INOVACIJE

Iščemo ravnotežje in simbiozo
med novim in obstoječim.
Povezujemo stare in nove materiale
v trajnostne konstrukcije.
Tomaž Strmole

111

VZTRAJNOST | Elea iC

PROJEKT

RAZBIJALEC PLAZOV TIMMELBACH
Razbijalec plazov Timmelbach je s 70 metri širine in 23 metri višine ena največjih pregrad svoje vrste. Gre
za sidrano armiranobetonsko pregrado, ki varuje avstrijsko vas Prägraten am Großvenediger pred plazovi
in blatnimi tokovi.
Razbijalez plazov deluje po principu preoblikovanja toka snega ali blata in disipacije njune energije ter
prenese obtežbe tudi do 200 kN/m2. Poleg velike obtežbe je za nas dodaten izziv predstavljalo zahtevno
temeljenje, saj je pregrada umeščena v iztek doline prek katere poteka tektonska prelomnica, pobočja pa so
nestabilna in ne omogočajo vpetja dolgih krilnih zidov. Stabilnost pregrade tako med drugim zagotavlja 37
geotehničnih sider s po 12 prameni.
V objekt so vgrajene velikanske količine materiala: 3.900 m3 betona in 438 ton armature. Vodoravni rebri
sta prednapeti s po 8 in 6 sovprežnimi kabli, konstrukcija pa tehta več kot 10.000 ton.

Z varovanjem prebivalstva pred plazovi razbijalec
plazov omogoča boljšo rabo prostora in varuje pred
izgubo življenj in materialno škodo.
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Interni prenos znanja
Na mesečni spored redno umeščamo serijo internih predavanj pod imenom
Eleatska akademija, kjer s predavanji in debato ob prijetnem druženju spoznavamo določene strokovne tematike. S tem v prvi vrsti razširjamo zavedanje o
širini svojih znanj, spodbujamo radovednost in širimo znanje.

KA

A K AD

E

Na Eleatski akademiji se kot predavatelji izmenjujejo naši kolegi, ki z nami
podelijo dognanja, ki so jih pridobili v procesu dela pri projektih, različnih
sodelovanjih ali zunanjih izobraževanjih. Teme izobraževanj so osredotočene
na sodobne inženirske prakse, kot so na primer uporaba umetne inteligence in
evolucijskih algoritmov, parametrično modeliranje, vrednotenje in interpretacija
podatkov, parametrična optimizacija v programih za statične analize, uporaba
fotogrametrije in podobno.
Elatska akademija občasno gosti tudi druge predavatelje. Pogosto so to znanstvenoraziskovalni sodelavci in predavatelji iz sorodnih področij, občasno pa

I•
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IZOBRAŽE
V
JA • TEČA
J
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•
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tudi strokovnjaki za gradbene materiale ali programsko opremo.

NAMENSKA IZOBRAŽEVANJA IN TEČAJI
Organiziramo tudi namenska izobraževanja in tečaje, kjer se večje število
zainteresiranih udeleži serije predavanj in vaj. Namen teh predavanj ni le
spoznavanje področij, temveč konkretno opolnomočenje z določenim znanjem,

BR
IZO AŽEV

ki v nadaljnjem procesu prehaja v proces dela posameznika. Tako se je izkazalo
veliko zanimanje za tečaj programiranja v programskem jeziku Python, delo s
podatkovnimi bazami in orodji za statistično obdelavo podatkov.
Izobražuje se tudi vodstvo podjetja, vodje timov in vodje projektov. V teh
primerih je izobraževanje ozko ciljno usmerjeno na vodstvene veščine, komunikacijo, projektno vodenje in razvoj korporativne kulture. S temi aktivnostmi
področij.
OV • T EČ A

IK

TUJIH JEZ

JI

JI
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se identificirajo in prevprašujejo ter izboljšujejo ustaljene prakse z omenjenih

JEZIKOVNI TEČAJI
Že vrsto let pa organiziramo tudi jezikovne tečaje za svoje zaposlene. Smo
izrazito mednarodno podjetje s tesnimi partnerji na Dunaju in drugod v Avstriji
in lahko bi rekli, da živimo v treh jezikih – slovenskem, angleškem in nemškem.
Predvsem v zadnjih petnajstih letih, odkar smo se pridružili skupini iC, v naši
vsakdanji načrtovalni dejavnosti pomembno mesto zaseda nemščina in zato zaposlenim omogočamo tečaje nemščine kar v svoji pisarni. Tako si eleati nabirajo
uporabna jezikovna znanja, širijo obzorja in sklepajo bolj pristne poslovne vezi
z našimi nemško govorečimi sodelavci.
Vsa predavanja se odvijajo v živo, sodelovanje je mogoče tudi na daljavo v
videokonferenčni obliki, pri večini predavanj pa je za tiste, ki se v določenem
terminu ne uspejo udeležiti predavanja, na voljo posnetek predavanj. S tem se
poleg že bogate tekstualne knjižnice bogati tudi naša avdiovizualna knjižnica
znanja.
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GALERIJA CUKRARNA, LJUBLJANA

Objekt Cukrarna je bil zgrajen leta 1828 in je večino 19. stoletja deloval kot rafinerija sladkorja, kasneje je
bila v njem kasarna, danes pa predstavlja pomemben arhitekturni spomenik industrijske arhitekture 19.
stoletja.
Obstoječi objekt je zasnovan kot opečna zidana konstrukcija. Naročnik je želel ohraniti zunanji opečnat
obod objekta, znotraj pa ustvariti odprt večnadstropni prostor, kar je pred nas postavilo poseben izziv.
Zunanje stene smo zato podprli, notranjost skoraj povsem porušili in znotraj Cukrarne zgradili novo jekleno
konstrukcijo, ki podpira streho in viseče jeklene medetaže. Poleg tega pa smo objekt še podkletili.
Nova nosilna konstrukcija objekta je zasnovana kot kombinacija armiranobetonskih sten, jeklene medetažne konstrukcije in ostrešja. Ohranjene opečne obodne stene smo obbetonirali v debelini od 30 do 80
centimetrov, medetažne jeklene konstrukcije pa smo prek jeklenih vešal obesili na nosilne strešne okvirje
in jih vpeli v obstoječe opečne stene ojačane z armiranobetonsko oblogo.

Pri revitalizaciji arhitekturnega spomenika Cukrarna smo ohranili
obodno konstrukcijo objekta, opeko porušenih sten uporabili pri
pozidavi in poiskali inovativno rešitev za novo jekleno konstrukcijo.
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Trajnostne kompetence zaposlenih na Elei iC
Trajnost ni le nekaj 'tam zunaj' – v Elei iC verjamemo, da se trajnost začne pri nas samih ter jo kot takšno
v podjetju in pri naših zaposlenih tudi gojimo. Želimo, da niso trajnostne le naše projektantske rešitve,
temveč da je tudi kader, ki ga pri nas vzgajamo, vešč trajnostnih pristopov in ima kar največ trajnostnih
kompetenc.
Trajnostne kompetence, kot smo si jih zadali v Elei iC, niso le strokovne sposobnosti naših sodelavcev, temveč so tudi njihove osebnostne lastnosti in značilnosti njihovega pristopa k delu. Te želimo spodbujati pri
obstoječih zaposlenih in poiskati pri naših novih kolegih.

STROKOVNOST:
1.

visoka raven znanja in strokovnosti na specifičnem področju (npr. statika, arhitektura,
projektno vodenje, administracija),

2.

splošno poznavanje računalniških in informacijskih tehnologij,

3.

poznavanje digitalnih tehnologij v projektiranju (npr. BIM),

4.

poznavanje programskih orodij, ki se uporabljajo v projektiranju (npr. BricsCAD, ArchiCAD, Plateia,
Grasshopper),

5.

poznavanje programskih jezikov (npr. Python, R),

6.

komunikacijske veščine in poznavanje komunikacijskih orodij.

PRISTOP K DELU:
1.

interdisciplinarna naravnanost,

2.

usmerjenost k uporabi trajnostnih in inovativnih rešitev pri projektiranju,

3.

sposobnost za delo v timu,

4.

odgovoren odnos do dela,

5.

učinkovitost in produktivnost.

OSEBNE LASTNOSTI:
1.

samostojnost pri delu,

2.

visoka motivacija za vseživljenjsko učenje,

3.

odzivnost na spremembe,

4.

kreativno razmišljanje,

5.

skrb za dobre medosebne odnose – med sodelavci in s ključnimi zunanjimi deležniki.
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FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO, LJUBLJANA

Stara stavba Fakultete za matematiko in fiziko iz leta 1970 prostorsko ni več zadovoljevala vseh potreb,
zato je pred nekaj leti dobila povsem novo podobo. Objekt je bil rekonstruiran, potresno ojačan in nadzidan
s kar tremi novimi etažami.
Nadzidava obstoječe tri-etažne stavbe je pomenila večje konstrukcijske posege v temelje in v obe spodnji
etaži, saj je bila okvirna konstrukcija s stebri in nosilci brez nosilnih sten neprimerna za prevzem predvidenih potresnih sil.
Potem ko se je drugo nadstropje s streho v celoti odstranilo, so bili najprej na vrsti temelji. Obstoječi piloti
so bili ojačani z novimi, za razbremenitev obstoječe okvirne skeletne konstrukcije v pritličju pa so bile
dodane nove armiranobetonske stene, stebri in nosilci. Tako protipotresno ojačana obstoječa armiranobetonska konstrukcija se je nato nadgradila z jekleno konstrukcijo v štirih etažah.
V prenovljenem objektu s šestimi etažami je danes dodatnih 5.600 m2 neto površin namenjenih akademskim in raziskovalnim procesom.
"Kompleksna in zahtevna izvedba nadzidka Fakultete za
matematiko in fiziko v Ljubljani omogoča več prostora za
pedagoške in raziskovalne aktivnosti."

UMESTITEV V
PROSTOR

OHRANJANJE
OBSTOJEČE
KONSTRUKCIJE

BIM
TEHNOLOGIJE

Naša trajnost je sledenje spremembam
in potrebam okolice. Ponosni smo na naše
dosežke in bodoče izzive.
Miha Hafner
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POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT ŠUMI, LJUBLJANA
Poslovno-stanovanjski objekt Šumi se nahaja v osrčju gosto naseljenega centra Ljubljane v neposredni bližini Slovenskega narodnega gledališča Drama. Prostor v objektu Šumi je namenjen garažni hiši, trgovinam,
hotelu in luksuznim stanovanjem.
Objekt ima enajst etaž (od tega štiri kletne, eno pritličje in šest nadstropij) ter dva atrija - enega v stanovanjskem delu in drugega v hotelu. Okrog stanovanjskega atrija, ki je ozelenjen z zelenico in drevesi, pa so
nanizana luksuzna stanovanja. Za zagotavljanje boljše zvočne izolacije smo stanovanja med seboj ločili z
nenosilnimi visečimi armiranobetonskimi stenami.
Ker se Ljubljana nahaja na področju zmerne potresne nevarnosti, smo konstrukcijo razporedili na sedem
močnih armiranobetonskih jeder. Vertikalno obtežbo prenašajo armiranobetonski stebri, ki so razporejeni na razponu 8 metrov v obeh smereh. Gradnja je potekala po inovativni metodi ’top-down’ oz. od vrha
navzdol, kjer je izkop segal skoraj 16 metrov globoko tik ob obstoječih sosednjih objektih, kar je zahtevalo
posebno previdnost.

Strateška novogradnja v samem središču Ljubljane vključuje ozelenjeno streho in električne polnilnice za
avtomobile v kletni garažni hiši. Poleg tega smo celotno dokumentacijo pripravili z inovativnimi tehnikami
v BIM okolju.

ZELENA STREHA

BIM
TEHNOLOGIJE

ELEKTRO
POLNILNICE
ZA AVTOMOBILE
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POSLOVNO-STANOVANJSKI OBJEKT ŠUMI, LJUBLJANA
Novogradnja vključuje ozelenjeno streho in električne polnilnice za avtomobile.
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MOST M11 NA CESTI M18 ŠIČKI BROD - SARJEVO, BOSNA IN HERCEGOVINA
Cestna povezava med Sarajevom in Tuzlo v Bosni in Hercegovini zaradi morfoloških danosti predstavlja
precejšen časovni zalogaj. Zaradi omejenih finančnih zmožnosti naročnika je predvideno postopno izboljšanje karakteristik povezave in prvi odsek z izboljšanimi voznimi karakteristikami je odsek Kladanj - Podpaklenik, kjer je bil zgrajen predor Karaula in dva pripadajoča mostova M11 in M13.
Most M11 s skupno dolžino 122 metrov premošča globoko dolino na trasi ceste. Most ima tripasovno
prekladno konstrukcijo, kjer v vsako smer vodi en pas, dodaten pas pa je namenjen počasnim vozilom
v vzponu. Geološke razmere na pobočjih doline so razmeroma dobre, zato sta dva stebra v obliki črke Y
temeljna na točkovnih temeljih, krajna opornika pa na pilotih.
Most M13 pa smo zasnovali kot premostitveno konstrukcijo z devetimi razponi v skupni dolžini 284 metrov. Prekladna konstrukcija je monolitna prednapeta betonska plošča, razširjena s stranskimi konzolami do
skupne širine 12,25 metrov, most pa je temeljen na armiranobetonskih pilotih premera 150 centimetrov,
globine 11 do 15 metrov.

“Mostova sta del cestne povezave, ki omogoča boljšo
mobilnost prebivalstva, krajša poti in s tem zmanjšuje
obremenitev okolja.”
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BRV ČEZ KAJAKAŠKO PROGO V TACNU ZA POTREBE SLOKA 2010
Lesena brv za pešce je pomožni objekt, ki je kot začasna konstrukcija služila za nemoteno organizacijo v
času svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju na divjih vodah leta 2010 v Tacnu (Sloka 2010).
22-metrska brv premošča kajakaško progo, povezuje oba bregova kajakaške proge in omogoča dostop do
umetno narejenega otoka, ki se nahaja med progo in obstoječo strugo reke Save.
Nosilna konstrukcija pohodne površine je jeklena palična konstrukcija, ki hkrati bočno zavetruje glavno
nosilno konstrukcijo brvi sestavljeno iz dveh lepljenih nosilcev višine 1,1 metra. Enostavna montaža in
demontaža objekta omogočata večkratno uporabo brvi.

“Konstrukcija iz lepljenih lesenih nosilcev omogoča reciklažo prav tako pa je
možna večkratna uporaba brvi, ki se lahko po potrebi demontira in kasneje
ponovno uporabi.”

NARAVEN IN
RECIKLIRAN
MATERIAL

PONOVNA
UPORABA
MATERIALOV
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LUKA KOPER, ŽERJAVNA PROGA
Luka Koper je v svoj arsenal vključila nova RMG dvigala, ki omogočajo dvig produktivnosti na kontejnerskem terminalu. Za potrebe premikanja novih dvigal smo sodelovali pri izgradnji 750 metrov dolgih tirov
žerjavne proge, ki so temeljeni na jeklenih pilotih dolžine 42–60 metrov.
Območje Luke Koper sestoji predvsem iz visoko plastične gline in meljne gline, ki sega do globine 28 do 30
metrov pod terenom. Flišna podlaga se nahaja na globini od 46 do 60 metrov pod terenom, med glinenim
slojem in flišno podlago pa se nahaja še 15–20 metrov debel prodnat sloj z lečami gline in melja.
Izračunati ustrezno temeljenje za tire v tako mehkih tleh je bil izjemen izziv, predvsem glede na to, da se
deformacijske zahteve za obratovanje žerjavne proge gibljejo v milimetrih. Po uspešno predanem objektu v
obratovanje smo vključeni tudi v redno spremljanje objekta med obratovanjem.
“Le trdni temelji in premišljena umestitev v prostor
zagotavljajo celostne in natančne rešitve.
Izčrpno poznavanje lokalne geologije je vodilo v obstojno
in trajnostno rešitev za Luko Koper.”
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OSREDNJI DEL NARODNE GALERIJE, LJUBLJANA
Jeklena konstrukcija ovita v stekleno fasado povezuje obstoječa objekta Narodne galerije in sicer neoklasicistično zgradbo iz konca 19. stoletja ter njen prizidek iz konca 20. stoletja.
Osrednji del je bil oblikovan predvsem za namestitev originalnega baročnega Robbovega vodnjaka, hkrati
pa služi tudi kot ločen prostor za muzejske javne prireditve kot so otvoritve in srečanja. Objekt je oblikovan
kot mono-volumen, uokvirjen s tremi vrstami jeklenih okvirjev v medsebojni filmski strukturi, ki zagotavljajo pogled na stalno spreminjajoče se vedute, bodisi od znotraj ali od zunaj.

“Projekt je zajemal delno rekonstrukcijo obstoječih
objektov in gradnjo osrednjega dela, ki je optimalno
umeščen med obstoječi zgradbi Narodne galerije.”
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HOTEL INTERCONTINENTAL, LJUBLJANA
Na območju ljubljanskega Bavarskega dvora se dviguje ponosna 80-metrska stolpnica s tremi kletnimi
etažami in kar 21 nadstropji. Na tlorisno razgibanih ploščah, ki se prilagajajo poteku fasade, hotel Intercontinental nudi približno 23.000 m2 uporabnih površin.
Objekt je armiranobetonska konstrukcija, ki jo sestavljajo sredinsko umeščen dvigalni in stopniščni jašek,
stene ob sosednjem objektu in na zaledni strani stolpnice ter stebri po obodu konstrukcije, ki prenašajo
vertikalno obtežbo na temelje.
Večji del potresne obtežbe se prenaša na armiranobetonsko jedro, kjer je duktilnost zagotovljena v prvih
dveh etažah. Zaradi zahteve po čim večji zračnosti pritličja ki jo zagotavlja velika konzolna plošča, smo
uporabili rešitev s petimi poševnimi stebri, ki se dvigajo iz notranjosti pritličja do četrtega oziroma sedmega nadstropja. Ker je razpon med stebri velik, smo posebno pozornost namenili tudi dimenzijam stebrov in
njihovem preboju etažnih plošč.
“Novo zgrajeni hotel je nizko energijska stavba za katero smo
celotno projektno dokumentacijo izdelali v BIM okolju.”

ENERGETSKA
UČINKOVITOST
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FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO IN
FAKULTETA ZA RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO
Kompleks sestavljajo trije samostojni objekti: objekt FRI, kjer so prostori Fakultete za računalništvo in
informatiko, v objektu FKKT so prostori Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, v objektu X pa se
nahajajo skupni prostori obeh fakultet. Z objektom X sta obe fakulteti v prvem nadstropju preko mostovžev
povezani tudi med seboj.
Objekta FRI in FKKT sta zasnovana kot monolitni armirano betonski konstrukciji, medtem ko je objekt X
zaradi svoje arhitekturne zasnove in geometrije zasnovan kot skeletna jeklena konstrukcija. Vsi objekti
so zaradi slabe nosilnosti temeljnih tal in velikih pričakovanih diferenčnih posedkov temeljeni globoko na
benoto pilotih.

“Razgibana konstrukcija na slabo nosilnih tleh je zahtevala kompleksno rešitev.
Poskrbeli smo za funkcionalnost, udobje in dostopnost.”
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Prihodnost je digitalna
V današnji družbi človek vsakodnevno ustvari in izmenja enormne količine podatkov. Prav tako se število podatkovnih poizvedb eksponentno povečuje in je na najpogosteje uporabljenem svetovnem iskalniku
Google doseglo že preko 40.000 poizvedb na sekundo. Z razmahom mobilne telefonije in tehnologije 4G
in 5G se večina teh poizvedb niti ne izvede več na računalnikih, temveč na pametnih telefonih. To pomeni,
da inženirji za doseganje poslovnega uspeha potrebujemo aktualne in kakovostne informacije kjer koli na
svetu in ob katerem koli času. Obvladovanje velike količine podatkov in ustrezno filtriranje kakovostnih
informacij na njihovi podlagi ni več mogoče brez digitalne tehnologije in digitalizacije delotokov.
Podobno kot informacije na svetovnem spletu so za uspešne ekipne projekte, s katerimi se dokazuje Elea
iC, nujno potrebne tudi zaupne informacije in datoteke, dostopne samo zaposlenim, odložene na mrežni
strežnik ali spletni oblak. Zaposleni v Elei iC imamo ob upoštevanju ustreznih varnostnih protokolov na
voljo dostop do vseh informacij, potrebnih za delo, ne glede na našo lokacijo – naj bomo doma, v oddaljeni
pisarni v Avstraliji ali na gradbišču v Turčiji.
V podjetju Elea iC smo pripravljeni na elektronsko oz. brezpapirno poslovanje in digitalne oddaje projektne dokumentacije, ki jo večina razvitejših držav že zahteva ali omogoča. Tudi v Sloveniji se skupaj z
novim gradbenim zakonom in projektoma eProstor oz. eGraditev pristojne institucije približujejo delovnim
procesom v digitalno naprednejših okoljih. V podjetju Elea iC si prizadevamo, da bi učinkovite digitalizirane
procese čim hitreje zaokrožili v smiselno celoto pri pripravi projektne dokumentacije tudi v Sloveniji.
Zaposleni v podjetju Elea iC aktivno oblikujemo smer digitalizacije gradbene panoge in nenehno vključujemo inovacije v vse faze projektov, na katerih sodelujemo.

Kadar ne klikam po BIM modelih in se utapljam v
podatkih, obrabljam gumo svojih pohodnih čevljev
v slovenskih in tujih mestih, gorah, naravi. Vedno
je najboljše spoznat tuje kraje peš ali s kolesom in
več tujine vidim, vedno bolj začenjam cenit tudi vse
skrite kotičke Slovenije in njene okolice. :-)
Jure Česnik
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BIM (Building Information Modelling) – korak proti digitalizaciji gradbeništva
Gradbeništvo še vedno spada med najmanj digitalizirane gospodarske panoge, kar pa se je z razvojem metodologije BIM (Building Information Modeling) ter specializiranih programskih okolij in standardov začelo
v zadnjih nekaj letih spreminjati. Lahko bi rekli, da gradbena panoga doživlja svoj digitalni preporod zlasti
zaradi BIM metodologije in njenih podpornih tehnologij.
Koncept BIM metodologije temelji na 3D modelu, sestavljenem iz inteligentnih gradnikov, ki so jim pripisane informacije. Zaradi velike količine informacij, ki so povezane s projekti v gradbeni panogi, je smiselno
BIM model uporabiti kot osnovni urejeni vir informacij oz. bazo podatkov. Kakovosten BIM model vsebuje
ustrezen nivo obdelave geometrije ter pravilne in strukturirano urejene informacije.
V podjetju Elea iC se lahko pohvalimo z znanji s področij projektiranja, modeliranja, programiranja,
upravljanja baz podatkov in informacij ter analitike in avtomatizacije. Le z ustrezno akumulacijo in nenehnim nadgrajevanjem znanja z omenjenih področij smo lahko postali in ostajamo podjetje, ki vedno znova
dviguje mejnike mogočega na področju BIM metodologije v gradbeništvu
Glede na željene uporabe v Elei iC nudimo BIM projektiranje, modeliranje, zagotavljanje kakovosti in analitiko v do šestih dimenzijah. BIM modeli tako so lahko:

•

3D geometrijski načrti oz. modeli,

•

4D modeli, kjer je 3D načrt nadgrajen in povezan s terminskim planom,

•

5D modeli so dodatno povezani še s stroški oz. popisom del in

•

6D modeli združujejo vse omenjene modele ter dodatno vključujejo še informacije za upravljanje
in vzdrževanje dokončanega objekta.

Zaradi uporabe BIM metodologije (ki nam omogoča avtomatizacijo ponovljivih procesov) in računalniškega
programiranja podprtega z inženirskim znanjem prihranimo čas pri zamudnejših in dolgočasnejših nalogah.
Na ta način lahko naši zaposleni več svojega dragocenega časa namenijo preučevanju inovativnih rešitev na
projektu ter tako naročniku dostavijo kakovostnejše izdelke in storitve.
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Open BIM
V Elei iC uporabljamo pristop open BIM, ki ni odvisen od enega samega ponudnika programske opreme ali
enega samega programskega okolja. Ta pristop nam omogoča sodelovanje s širokim spektrom partnerjev in
naročnikov.
Pogoj za vključitev programskega okolja v delotok je certifikat, ki ga izda builidngSMART International –
organizacija, ki zagotavlja kakovostno izmenjavo modelov preko formata IFC ter komunikacijo v fazi BIM
koordinacije preko formata BCF.
Pristop open BIM nam skupaj z nenehnim testiranjem novih programskih okolij in dodatkov ter nadgrajevanjem poznavanja programov omogoča, da lahko izberemo najprimernejša programska okolja glede na
posamezen projekt oz. želje naročnika.
Zaradi primerno zastavljenega koncepta in pristopa open BIM, smo lahko do sedaj v svojih delotokih uporabili modelirnike, kot so Revit, ArchiCAD, Allplan, BricsCAD BIM, Rhinoceros, Sewer+, DDS CAD, Leapfrog,
orodja za grafično programiranje Dynamo in Grasshopper, pregledovalnike BIM modelov kot so Navisworks,
Solibri, BIM Vision, Trimble Connect, programska okolja za izmenjavo BCF datotek BIMCollab in Revizto ter
mnoga druga specializirana programska okolja, kot npr. RIB iTWO.
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Transparentno načrtovanje optimalnih podzemnih povezav za pametna mesta
s tehnologijami umetne inteligence (TOPP)
Odločitev o najboljši trasi predora predstavlja velik izziv za projektante in deležnike v procesu odločanja,
saj so posledice gradnje in obratovanja predorov kompleksne in dolgoročne. Na izbiro trase vplivajo stroški
izvedbe, vplivi na podzemno vodo, ranljiva območja in obstoječo infrastrukturo, stroški blaženja posledic in
podobni kompleksni kriteriji.

S projektom TOPP zato skupaj s podjetjem XLAB in Institutom Jožef Stefan razvijamo oblačno platformo v
kateri vsak odločevalec določi pogoje in omejitve sprejemljivosti trase predora, rezultat orodja pa je optimalna trasa predora. S tem rezultatom pridobimo predlog, ki temelji na matematično preverljivih predpostavkah in ustreza vsem interdisciplinarno in transparentno definiranim pogojem.
Naš visokotehnološki pristop združuje evolucijske algoritme, parametrične modele, sisteme za podporo
odločanju (to so hierarhični, večparameterski odločitveni modeli) in oblačne informacijske tehnologije, ki
vhodne podatke in podatke o rešitvi zapišejo v BIM model s katerim nato razpolagajo odločevalci v procesu
odločanja.
“Parametrično odločanje o umeščanju podzemnih objektov omogoča transparentno odločanje po vnaprej določenih kriterij in predstavlja pomemben korak
v digitalizaciji gradbeništva.”
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Naložbo sofinancirata Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS in Evropski sklad za regionalni razvoj.
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Razvijanje novih tehnologij
Tehnološki razvoj, ki smo mu priča v zadnjih letih, nam inženirjem predstavlja priložnost, da mnoge tradicionalne procese nagradimo in razširimo z novimi tehnologijami. Tehnologij, ki se v mnogih področjih družbe
kažejo kot zelo koristne, ponekod pa tudi revolucionarne, je zelo veliko, zato smo se v podjetju Elea iC
odločili za tehnološki razvoj treh glavnih storitev.

1. Optimizacija lastnosti infrastrukture z evolucijskimi algoritmi

Evolucijski algoritmi so algoritmi, ki s posnemanjem procesov v naravi pomagajo iskati optimalno rešitev.
Moč algoritma sloni na inženirskih parametričnih modelih, ki omogočajo generiranje nekaj tisoč rešitev,
ki so za naročnika sprejemljive. Evolucijski algoritem pa nato s sposobnostjo iskanja v množici mogočih
rešitev prepoznajo tisto rešitev, ki je najboljša glede na želje naročnika. Uporabljeni algoritmi sodijo v
področje umetne inteligence.

2. Podpora odločanju z modeli za podporo odločanju

Sistemi za podporo odločanju temeljijo na modelih odločanja in sodijo v področje odločitvene znanosti.
Model odločanja je strukturiran zapis naročnikovih preferenc oz. meril pomembnosti v povezavi s projektirano infrastrukturo. Na ta način se lahko v model vključi mnoga merila, parametre in spremenljivke, ki
so za naročnika pomembne. Cilj tako definiranega modela je sistematično vrednotenje različnih rešitev na
enak način, z istim modelom in predpostavkami, kar vodi v transparenten in nazoren pregled vseh možnosti, ki jih ima naročnik na izbiro. Ta rezultat pomaga naročniku pri odločanju (t.i. podpora odločanju) ali
pa je v pomoč kot orodje za komunikacijo s skupinami, ki so povezane s procesom odločanja.

3.Pregled in analiza stanja s tehnologijami podatkovnega rudarjenja

Podatkovno rudarjenje in pridobivanje znanja iz podatkov je znanost, ki se ukvarja z vedenjem, ki ga lahko pridobimo iz velikega števila podatkov. Ta dejavnost je omejena na področja in naloge, kjer je dostop
do velikega števila podatkov mogoč. To je v gradbeništvu poseben izziv, saj so si objekti med seboj zelo
različni. Aplikacije so tako zasnovane kot dve vrsti nalog:

a.

obravnava pojavov na objektih in/ali na gradbišču, npr. napake, razpoke, značilnosti elementov, različni dogodki ipd.,

b.

ali kot obravnava pojavov, ki so pomembni za objekt ali gradnjo, npr. okolje, družbeni vplivi,
frekvenca pomembnih dogodkov ipd.
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Značilnost vseh uporabljenih tehnologij je strojno učenje, ki je pomemben gradnik storitev in sodi v področje
umetne inteligence. Informacijsko-komunikacijske tehnologije uporabljamo za upravljanje in obdelavo podatkov, v sklopu razvojnih aktivnosti pa smo razvili aplikacije na večih področjih:

•

parametrični modeli za generiranje mnogih rešitev v inženirskem okolju,

•

podatkovne baze, ki so povezane z inženirskimi modeli, in

•

grafični vmesnik za vnos informacij naročnika v inženirske modele in upravljanje modela s strani
naročnika.

Navedene storitve smo razvili za vse vrste gradbenih dejavnosti, s katerimi se v podjetju Elea iC ukvarjamo:
konstrukcije, predori in geotehnika, arhitektura, nizke gradnje, geologija in hidrogeologija, projektno vodenje
in nadzor. Za razvoj storitev in tehnologij pa smo se povezali tudi s tujimi in domačimi strokovnjaki.

V življenju se trudim ujeti ravnotežje med delom
in prostim časom, a hkrati skrbim, da pozitivno
izstopam iz sivega povprečja.
Sivino najraje zamenjam z zeleno in trajnostno
naravnano idejo.
Matic Skalja
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Optimizacija geometrije stropnih lamel trgovskega centra Vič in podpora odločanju
S prenovo trgovskega centra Vič smo izboljšali notranjo promenado, ki zdaj ponuja še bolj udoben prostor
za srečevanje kupcev. Optimizacija geometrije stropnih lamel je bila izvedena z naprednim parametričnim
algoritemskim projektiranjem s pomočjo programa Grasshopper (dodatek za program Rhinoceros).
Parametrični model je bil uporabljen za optimizacijo in podporo odločanju, ki sta bili izvedeni na podlagi kriterijev naročnika in arhitekta. Parametri geometrije so bili zgoščenost lamel, ki se vzdolž glavnega
hodnika zvezno nelinearno spreminja, ter pozicija, razpršenost in velikost valov geometrije lamel. Poleg
tega je bilo treba doseči prilagajanje obstoječi konstrukciji ter zahtevam in omejitvam tehnologije izvedbe
in montaže lamel.
S pristopom smo zlahka generirali in analizirali 25 vmesnih in 4 končne variante rešitev z večkriterijsko
analizo za podporo odločanju, na podlagi katere sta naročnik in arhitekt sprejela odločitev glede optimalne
oblike in gostote lamel.
Uporabljeno parametrično algoritemsko modeliranje je zelo fleksibilno, kar arhitektu omogoča svobodno
oblikovanje, hkrati pa nudi učinkovit način za obvladovanje najpomembnejših učinkov, ciljev in zahtev
(kriterijev odločanja).

“Z uporabo parametričnega modela v podporo odločanju
smo zagotovili optimalno arhitekturno rešitev in uvedli
inovativne pristope v slovensko gradbeništvo.”
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PLAZA, PORTOROŽ
Privilegirana lokacija ob obalni liniji z neposrednim vizualnim kontaktom z morjem ter obširnim odprtim
prostorom ponuja optimalen potencial za umestitev atraktivnega objekta z notranjimi in zunanjimi ambienti.
V prvo klet, pritličje in mezanin smo zato umestili nakupovalni program, ki se zaradi svoje odprte arhitekturne zasnove neposredno povezuje in prepleta s parterjem zgradbe. Spodnji del objekta je zasnovan tako,
da se v čim večji meri povezuje z zunanjostjo; dostop do prve kleti se preko amfiteatralnih stopnic poveže
s trgom pred hišo, medtem ko je nakupovalni program pritličja in nadstropja zasnovan okoli krožne poti, ki
ustvarja notranjo nakupovalno ulico.
Zgornje etaže in streha so namenjene aparthotelu, ki ustvarja ambient mediteranskih vil nanizanih okoli
centralnega odprtega atrija v štirih etažah. Na strehi so umeščeni še skupni prostori s spajem, plažo in bazenom, ki gostom ponuja edinstven razgled na Piranski zaliv.

“Z uporabo centralne lokacije ob portoroški rivieri smo
aktivirali do sedaj neustrezno rabljeni prostor in v urbano
okolje vpeljali trajnostne arhitekturne pristope.”
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UMESTITEV V
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Pogled v prihodnost
V svetu polnem sprememb, negotovosti in izzivov je pomembno, da se držimo osnovnih vodil, ki zagotavljajo, da nas viharni vetrovi ne prevrnejo v temno morje in da naša barka vztrajno pluje v začrtani smeri.
Naše globoko vodilo in zanesljiva stalnica pri krmarjenju Elee iC je trajnostni napredek.
Že od same ustanovitve Elee iC nas vodi želja po ustvarjanju boljšega sveta. V prostoru puščamo pozitivne
odtise prek svojih projektov, izboljšujemo življenja ljudi v podjetju in širši družbi ter skrbimo za vzdržno in
zanesljivo rast podjetja.
Multiplikativni in daljnosežni učinki našega dela nam ponujajo edinstveno priložnost, da prispevamo k
izgradnji boljšega jutri, pa naj bo to prek implementiranja trajnostnih rešitev v vsak naš projekt, širjenja
nabora znanj naših strokovnjakov, brezhibnega vodenja naših projektov, digitalizacije celotne projektantske
stroke ali pa s preprosto pobudo bralcu našega priročnika - nas vas v življenju in delu vodi vzTRAJNOST!

"Trajnost pomeni živeti na račun
naravinega prihodka in ne na račun
njenega kapitala"
Murray Gell-Mann
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