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Spremenite dokumente 
v uporabne podatke. 
Skrajšajte čas zajema in distribucije podatkov v poslovne sisteme 
podjetja ter prihranite denar z orodji za zajem dokumentov, ki 
samodejno pretvarjajo fizične dokumente v digitalne. 

Za pametno upravljanje z dokumenti.
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Platforme za upravljanje 
gradbenih informacij in 
postopkov, dokumentni 
sistemi in tudi tiskalniki 
so del digitalizacije v grad-
beništvu, kjer so največ-
je možnosti za povečanje 
učinkovitosti v omenjeni 
panogi.

Zanimiv je zapis na spletni stra
ni kolektor.com, kjer je navede
no, da je »gradbena panoga z vi
dika digitalizacije globalno na 
predzadnjem mestu in le pešči
ca gradbenih podjetij že izko
rišča prednosti novih tehnolo
ških rešitev«. Prav zato sta bili 
podjetji Kolektor Koling in Ko
lektor CPG med prvimi sloven
skimi gradbenimi podjetji, ki 
sta ugriznili v jabolko digitali
zacije, ker sta prepoznali njen 
izjemen potencial.

Megatrend Gradbeništvo 
4.0
Kako pa je megatrend, po
imenovan Gradbeništvo 4.0, 
videti v praksi? Digitalizacija 
v gradbeništvu prinaša izje

mne novosti, ki »zaživijo« s po
vezavo celotne vrednostne ve
rige. Arhitekti in inženirji lah
ko bolj učinkovito načrtujejo 
zgradbe, gradbeniki jih gra
dijo, lastniki in vzdrževalci pa 
upravljajo.

Pred kratkim je razpis s 
področja digitalne preobrazbe 
podjetij pridobil Projekt Grad
beništvo 4.0, ki temelji na glav
nih izzivih gradbene panoge 
v Sloveniji in širše. Konzorcij
ski partnerji GIC gradnje (vo
dilni partner), SRC, Roboti
na in Sunesis, bodo razvili na
menski informacijski sistem 
za spremljanje delovnih pro
cesov na gradbiščih, ki bo ze
lo poenostavil spremljanje po
sameznih gradbenih primerov 
pri konkretnem projektu. Tako 
se bo izboljšal tudi nadzor izve
denih del na gradbišču – spro
ten nadzor kakovosti izvedbe 
posameznih gradbenih del in 
stroškov gradnje –, prav tako pa 
bodo gradbena podjetja lažje 
upravljala časovni načrt grad
nje in projekt izvedla v dogo
vorjenih rokih.

Dokumentacija je v 
gradbeništvu sveta
Če naj digitalizacija doseže 
svoj cilj izjemne učinkovitosti, 
mora poskrbeti, da so podatki 
in procesi na skupnem imeno
valcu. Sodobna gradbena pod
jetja so tako že vpeljala skup
no podatkovno okolje, ki služi 
za zbiranje in izmenjavo vseh 
datotek in podatkov, ki imajo 
kakršnokoli zvezo s posame
znim gradbenim projektom, 
ne glede na to, kako preprost 
ali obsežen je.

Ministrstvo za okolje in 
prostor je že pred dvema leto
ma pripravilo novelo gradbe
nega zakona, v kateri je zapi
salo določilo o obvezni upora
bi digitalnih platform pri pro
jektih državnega pomena. Ta 
praksa bo vsekakor pospeši
la uvajanje digitalnih platform 
v vse segmente gradbeništva, 
ne le v načrtovanje, temveč tu
di samo operativo.

Podatkovna platforma in 
dokumentni sistem v gradbe
ništvu omogočata optimizacijo 
in avtomatizacijo procesov, to 

pa prinaša velike časovne pri
hranke in boljšo sledljivost – ta
ko dokumentacije kot izvajanja 
nalog. Tehnologija v gradbeni
štvu se veliko zanaša na stori
tve računalništva v oblaku, za
znati je povečano uporabo ta
blic in mobilnih telefonov, ta
ko za pregled kot tudi vnos po
datkov. A to še ne pomeni, da 
bo gradbeništvo postalo brez
papirno. Na terenu so papirni 
dokumenti še vedno prisotni 
in tudi zaželeni.

Tiskalniki so (še vedno) 
nepogrešljivi
»Na gradbiščih je treba načrte 
oziroma posamezne dele na
črtov hitro spraviti do delav
cev in nadzornikov. Tablice so 
sicer privlačne naprave, a se ne 
morejo primerjati z na A3list 
izpisanim načrtom, ki je bolj 
pregleden in tudi 'bliže' delav
cem na gradbišču,« pravi Ciril 

Kraševec, direktor podjetja Xe
non forte, in dodaja: »V digitali
zacijo gradbeništva so zato tes
no vpeti tudi tiskalniki. Ti so 
eden izmed glavnih delov grad
benega okolja, saj jih gradbena 
podjetja ne uporabljajo le za ti
skanje dokumentacije, temveč 
tudi zajem dokumentacije, di
gitalizacijo in arhiviranje.«

Praktične potrebe operativ
nega dela dajejo vedeti, da bo
do tiskalniki še dolgo prisotni 
na gradbiščih. Gradbena pod
jetja namreč tudi na gradbišču 
potrebujejo pisarniško okolje v 
malem, saj morajo poskrbeti za 
hiter prenos informacij in do
kumentov v obe smeri – grad
bene načrte do delavcev ter 
morebitna odstopanja in po
pravke nazaj do vodij, arhitek
tov in načrtovalcev.

Gradbena podjetja 2TDK, 
DRI, IMP Gradnje, Kolektor 
Koling in Kolektor CPG ter Ya

pi Markezi uporabljajo doku
mentno okolje, ki ga je vpeljalo 
podjetje Xenon forte, ter viso
ko zanesljive tiskalnike in več
funkcijske naprave japonskega 
proizvajalca Kyocera. Zadnje 
so tudi temeljni kamen okolja 
za zajem vhodne dokumenta
cije na gradbišču.

»Z uporabo napredne pro
gramske opreme in sodobnih 
večfunkcijskih naprav smo 
izboljšali kontrolo nad kako
vostjo in varstvom pri delu, 
predvsem pa smo gradbenim 
podjetjem prihranili čas, saj 
podatke zajamemo na lokaciji 
in jih ni treba še enkrat prepi
sovati. Natančne in ustrezno 
predstavljene informacije in 
njihov hiter pretok ter dober 
nadzor bodo še povišali kako
vost gradbenih del, zmanjšali 
število reklamacij in izboljša
li varstvo pri delu v gradbeni
štvu,« je sklenil Kraševec.

Ko digitalno 
potrka na vrata 
gradbeništva
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 " Gradbena podjetja tudi na gradbišču 
potrebujejo pisarniško okolje v malem, 

saj morajo poskrbeti za hiter prenos 
informacij in dokumentov.

ARISA naj bi zmanjšala pomanjkanje znanj s področja umetne 
inteligence v Evropi

Dvajset evropskih organizacij, med njimi tudi Združenje za informatiko in telekomu-
nikacije pri GZS in ljubljanska fakulteta za računalništvo, je zasnovalo projekt ARI-
SA (Artificial Intelligence Skills Alliance), katerega cilj je pospešiti izpopolnjevanje in 
prekvalifikacijo zaposlenih, iskalcev zaposlitev, vodij podjetij in oblikovalcev politik 
v poklice, ki so povezani z umetno inteligenco (UI).

EU ponuja 176,5 milijona evrov za krepitev kibernetske varnosti
V okviru programa Digitalna Evropa je bilo objav
ljenih sedem novih pozivov za krepitev kibernet
ske varnosti. Nanje se lahko prijavite do 15. febru
arja 2023. Na voljo je 176,5 milijona evrov sredstev 
za krepitev odpornosti na naslednjih področjih:

 5Ginfrastruktura in tehnologije,
 krepitev odpornosti, koordinacija in poligoni za 

kibernetsko varnost,
 uvajanje mreže nacionalnih koordinacijskih 

centrov v državah članicah,

 podpora uvedbi direktive evropskega parla
menta in sveta o ukrepih za visoko skupno raven, 
kibernetska varnost v Uniji in podpora nacional
nim strategijam za kibernetsko varnost,

 krepitev testiranj in certifikacijskih  
zmogljivosti,

 krepitev zmogljivosti v varnostnooperativnih 
centrih,

 uporabo inovativnih rešitev za kibernetsko  
varnost.
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Po zadnjih podatkih evropske komisije v Evrop
ski uniji tehnologijo umetne inteligence uporablja 
osem odstotkov podjetij. Ena izmed največjih ovir 
za širšo uporabo je pomanjkanje znanja in spret
nosti. Projekt ARISA namerava zmanjšati vrzel v 
znanju in spretnostih na področju umetne inteli
gence ter s tem povečati njeno razširjenost in ko
risti za družbo.
Najprej nameravajo ugotoviti trenutne in nastaja
joče vrzeli v znanju in spretnostih za posamezna 
poklicna področja – vključeni bodo tudi poslovni 
in tehnični vodstveni kader, strokovnjaki s področ
ja tehnologije in oblikovalci politik. Poročilo o ana
lizi potreb, ki ga bodo izdali februarja, bo razkrilo 
nove tržne zahteve glede vlog in znanj za poklice, 
povezane z umetno inteligenco.
V štirih letih (2022–2026) bodo nato razvili evrop
sko strategijo za razvoj znanj in spretnosti na 
področju umetne inteligence, ki bo opredeli
la konkretne strateške cilje in ukrepe za odpravo 
ugotovljenih vrzeli v znanju in spretnostih. Izde
lali bodo tudi učne načrte in programe, ki bodo za
poslenim, iskalcem zaposlitve, vodjem podjetij in 
oblikovalcem politik omogočili pridobivanje znanj 

in spretnosti, ki jih potrebujejo za podporo vključu
joči in na človeka usmerjeni umetni inteligenci.
Projekt ARISA je zasnovan tako, da bodo v njem 
sodelovali tudi javni in zasebni deležniki na lokal
ni in evropski ravni. Vključuje široko mrežo delež
nikov iz različnih okolij, tudi ponudnike izobra 
ževanj in usposabljanj ter organe za akreditacijo 
in kvalifikacijo izobraževalnih programov in zdru
ženja, ki predstavljajo industrijo in digitalni ekosi
stem.

 " Razvili bodo evropsko strategijo za razvoj 
znanj in spretnosti ter izdelali učne načrte 
in programe za podporo razvoju umetne 
inteligence.


