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UREDITEV PODROČJA REKONSTRUKCIJ Z VIDIKA MEHANSKE 
ODPORNOSTI IN STABILNOSTI GRADBENIH OBJEKTOV 

Povzetek 

Regulacija področja rekonstrukcij z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti gradbenih objektov je 
pomanjkljiva, zato omogoča različna tolmačenja. To v praksi povzroča zmedo in spore ter je eden 
od generatorjev nelojalne konkurence na področju projektiranja in gradnje rekonstrukcij. 
Problematična je določitev, kdaj sploh gre za rekonstrukcijo, nadalje pa je nejasno, kako pri 
rekonstrukcijah sploh postopati. Inženirska zbornica Slovenije je za ureditev področja ustanovila 
delovno skupino s ciljem ureditve področja v smernici. 

Ključne besede: rekonstrukcije, mehanska odpornost in stabilnost, zakonodaja  

Reconstructions arrangement from the perspective of mechanical resistance and 
stability of construction objects 

Summary 

From the perspective of mechanical resistance and stability of construction objects reconstruction 
regulation is inadequate, which is reason for different interpretations in practice. It is causing 
confusions and conflicts and is one of main unfair competition generators when designing and 
building objects. Problematic is reconstruction definition as well as how to proceed in case of 
reconstruction. Slovenian chamber of Engineers established working group with a goal to arrange 
an area in a guideline. 
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1. UVOD   

Smo v času spremembe gradbene zakonodaje, ko še ni povsem jasno, kaj bo ta v prihodnosti 
prinesla. Od 17.11.2017 je v veljavi nov Gradbeni zakon [1], ki je v večjem delu nadomestil Zakon 
o graditvi objektov [2]. Uporabljati se prične 1.6.2018. Z nekaterimi spremembami je gradbena 
stroka lahko zadovoljna, pri drugih je očitno, da naša opozorila in predlogi niso bili upoštevani. Ta 
določila se bodo v prihodnosti v praksi zagotovo izkazala kot problematična. Do začetka uporabe 
Gradbenega zakona bo treba sprejeti še potrebne podzakonske akte, ki bodo ključni za končno 
oceno primernosti prenove zakonodaje in bodo tako kot sam zakon pomembno vplivali na naše 
delo, poleg tega pa tudi na varnost gradbenega okolja in druge pomembne vidike pri graditvi 
objektov. 

Zakonska regulacija področja rekonstrukcij je za sedaj ostala nekje na podobni ravni kot v 
prejšnjem zakonu. Glede na kompleksnost problematike niti ni bilo pričakovati, da jo bo mogoče 
zadovoljivo urediti le z zakonskimi določili. Pomembna bo dodatna ureditev področja v novem 
Pravilniku o projektni dokumentaciji, ki ga bo treba še sprejeti do uveljavitve Gradbenega zakona. 
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti [3] se predvidoma pomembneje ne bo spremenil. 



Kljub manevrskem prostoru, ki še ostaja za pripravo Pravilnika o projektni dokumentaciji, je 
področje rekonstrukcij tako kompleksno, da ga po vsej verjetnosti ne bo mogoče zadovoljivo urediti 
niti v tem pravilniku. Gradbena stroka zato predlaga ureditev v samostojnem pravilniku ali smernici 
[4]. Ker se glede na pretekle izkušnje pri tem ne moremo zanašati na aktivno vlogo države oz. 
pristojnih ministrstev, se je gradbena stroka v okviru Inženirske zbornice Slovenije (IZS) odločila, 
da smernico pripravi sama [5]. 
 

2. ZAKONSKA UREDITEV PODROČJA REKONSTRUKCIJ V NOVEM 
GRADBENEM ZAKONU 

V novem Gradbenem zakonu je rekonstrukcija v 3. členu definirana kot: »spreminjanje tehničnih 
značilnosti obstoječega objekta, pri čemer se delno ali v celoti spreminjajo njegovi konstrukcijski 
elementi, zmogljivost ali izvedejo druge njegove izboljšave, pri čemer se morajo ohraniti najmanj 
temelji ali kletni zidovi obstoječega objekta, in se gabariti objekta praviloma ne povečajo, lahko pa 
se zmanjšajo; povečanje gabaritov je v okviru rekonstrukcije mogoče le zaradi usklajevanja z 
bistvenimi zahtevami, kot jih za objekte določajo predpisi, ki urejajo graditev.« 

Tako kot dosedanji Zakon o graditvi objektov, tudi nov Gradbeni zakon za rekonstrukcijo 
predpisuje pridobitev gradbenega dovoljenja (4. člen). Dodatno pa je tako za novogradnje kot tudi 
za rekonstrukcije predvidena prijava začetka gradnje (63. člen). Prijavi bo treba priložiti tudi 
dokumentacijo za izvedbo, ki bo morala vsebovati podatke, ki bodo navedeni v Pravilniku o 
projektni dokumentaciji. Navedeno je, da bosta morala projektant in vodja projekta podpisati izjavo, 
da so v dokumentaciji v celoti izpolnjene bistvene in druge zahteve, ki jih določa Gradbeni zakon v 
15. členu. V tem členu je zapisano tudi, da se bodo morali objekti rekonstruirati tako, da bodo 
izpolnjene bistvene in druge zahteve, veljavne v času spreminjanja objekta, pri čemer se bo 
preverjanje izpolnjevanja teh zahtev omejilo na tiste bistvene in druge zahteve, ki bodo predmet 
spreminjanja objekta. Ta zahteva pa se ne bo uporabljala, če bo to tehnično neizvedljivo ali 
povezano z nesorazmernimi stroški, upoštevati pa bo treba, da se pri spreminjanju objektov 
gradbenotehnično stanje objekta ne sme poslabšati. V objektih, varovanih na podlagi predpisov s 
področja varstva kulturne dediščine, bodo lahko projektirane ali izvedene rešitve odstopale ali ne 
dosegale predpisanih bistvenih in drugih zahtev, če bo to izhajalo iz mnenja ali pogojev pristojnega 
mnenjedajalca za področje kulturne dediščine, pri čemer z odstopanjem ne bodo smeli biti 
neposredno ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, sosednje nepremičnine ali okolje. 

V 16. členu je na kratko in na splošno opisana bistvena zahteva mehanske odpornosti in stabilnosti 
objekta. Člen je kljub opozorilom stroke vsebinsko in terminološko slabo in nestrokovno zapisan, 
sicer pa ne uvaja nekih bistvenih novosti glede na ureditev v dosedanjem zakonu, saj bodo 
podrobnosti, razen enega člena, predvidoma ostale urejene s starim Pravilnikom o mehanski 
odpornosti in stabilnosti. Prenehal bo veljati le 10. člen pravilnika, ki se nanaša na inšpekcijski 
nadzor. 

Za vzdrževanje objektov gradbeno dovoljenje in prijava začetka gradnje nista predvidena (5. člen), 
pri čemer se za vzdrževanje objekta štejejo dela, namenjena ohranjanju uporabnosti in vrednosti 
objekta ter izboljšave, ki upoštevajo napredek tehnike, zamenjava posameznih dotrajanih 
konstrukcijskih in drugih elementov ter inštalacijski preboji (3. člen). 
 

3. POTREBE PO DOPOLNITVI ZAKONSKE UREDITVE V PODZAKONSKIH AKTIH 
IN SMERNICAH 

V podzakonskih aktih in smernicah bi bilo treba nekatera določila zakona podrobneje urediti. 
Dodatna pojasnila zahteva že definicija pojma rekonstrukcije. Zakon namreč daje zgolj grobo 



definicijo rekonstrukcije, iz katere ni povsem jasno, kdaj gre za rekonstrukcijo in kdaj ne. Dodatno 
je treba pojasniti, kdaj se »spreminjajo konstrukcijski elementi«, kdaj se »spreminjajo zmogljivosti« 
ali kaj pomeni, da se »izvedejo izboljšave«. Za kakšne zmogljivosti sploh gre? Ali se pod 
zmogljivosti šteje tudi nosilnost objekta? Pri rekonstrukcijah gre v nekem smislu vedno za 
izboljšave, saj v nasprotnem verjetno investicija ne bi bila smiselna. Omejiti bi bilo treba tudi 
primere, ko je v okviru rekonstrukcije mogoče »povečanje gabaritov zaradi usklajevanja z 
bistvenimi zahtevami«. 

Zakon navaja, da bo treba ob rekonstrukciji postopati tako, da bodo izpolnjene bistvene in druge 
zahteve, veljavne v času spreminjanja objekta. To pomeni, da bi morali objekti, ki so sicer zgrajeni 
v skladu z zakoni in standardi, ki danes niso več veljavni, po rekonstrukciji v celoti zadoščati 
zahtevam aktualne zakonodaje in aktualnim standardom. To ni vedno smiselno, saj lahko z gledišča 
nosilnosti konstrukcije že manj pomemben lokalen poseg privede do tega, da je treba močno 
ojačevati celoten objekt, na katerega v večjem delu ta poseg sploh ne vpliva. Danes veljavni 
standardi Evrokod, s katerimi dokazujemo bistveno zahtevo mehanske odpornosti in stabilnosti, so 
namreč v splošnem bistveno strožji od starejših predpisov. Aktualnim standardom za zagotavljanje 
mehanske odpornosti in stabilnosti zato ne bo treba zadostiti, če bo to »tehnično neizvedljivo« ali 
»povezano z nesorazmernimi stroški«, pri čemer se »gradbenotehnično stanje objekta ne sme 
poslabšati«. Treba pa bo še podrobneje pojasniti, kdaj so stroški »nesorazmerni«. Ne bi se namreč 
smelo dopustiti, da bi investitorji stroške tolmačili za nesorazmerne prav ob vsaki rekonstrukciji, saj 
bi se s tem izgubil del motivacije za celovitejše dvigovanje nivoja varnosti grajenega okolja, s tem 
pa prelaganje sicer potrebnih ojačitvenih posegov v konstrukcije v prihodnost. To bi lahko bilo za 
družbo izredno nevarno, saj bi se lahko izkazalo za usodno ob nastanku izrednih dogodkov, kot je 
na primer močnejši potres. Nekateri starejši objekti so namreč predvsem potresno izredno slabo 
odporni, saj je bilo znanje o potresno odporni gradnji v času njihove izgradnje na bistveno nižji 
ravni, kot je danes. Poleg tega tudi materiali skozi čas propadajo in izgubljajo svoje prvotne 
lastnosti. 

Dodatna pojasnila bo treba podati tudi o tem, kdaj se »poslabša gradbenotehnično stanje objekta«, 
in na vprašanje, kdaj so »neposredno ogroženi« varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, sosednje 
nepremičnine ali okolje. S stališča gradbenega strokovnjaka je varnost neposredno ogrožena vedno, 
ko ni skladna z danes sprejetim nivojem varnosti, ki ga določajo aktualni standardi Evrokod. Iz 
nekaterih drugih določil Gradbenega zakona lahko sklepamo, da je naš pogled drugačen od 
zakonodajalčevega, zato bi bilo treba tudi to še podrobneje razdelati. 

V nadaljevanju bi bilo treba podrobneje pojasniti tudi definicijo vzdrževalnih del. Kot je zapisana v 
gradbenem zakonu, je razumeti, da se lahko izvedba inštalacijskih prebojev brez omejitev izvaja kar 
brez gradbenega dovoljenja in brez zagotovitve vključitve gradbenega strokovnjaka, ki bi preveril 
oz. potrdil ustreznost konstrukcije po izvedbi inštalacijskih prebojev. Zavedati se je treba, da 
inštalacijski preboji v mnogih primerih lahko kritično oslabijo nosilnost konstrukcije, zato bi bilo 
tako tolmačenje zakona s konstrukcijskega vidika nedopustno. Pri vzdrževalnih delih bi bilo treba 
ustrezno omejiti tudi »zamenjavo posameznih dotrajanih konstrukcijskih in drugih elementov«. 

Naj na tem mestu povemo še, da zakon kljub opozorilom gradbene stroke za rekonstrukcijo ne šteje 
sprememb namembnosti oz. sprememb namena objektov, kjer se predvidene obtežbe lahko 
povečajo in bi bilo treba zato konstrukcijo ponovno preveriti pod novimi predpostavkami. Za 
nekatere take objekte Gradbeni zakon sploh ne predvideva pridobitve gradbenega dovoljenja. Naj 
za primer podamo spremembe namembnosti znotraj skupine industrijskih stavb (tovarne, delavnice, 
klavnice, pekarne, pivovarne, montažne hale, tiskarne, avtomehanične, mizarske in podobne 
delavnice). 

V pravilniku bi bilo treba zapisati, da mora biti pri rekonstrukciji obvezno vključen gradbeni 



strokovnjak – projektant gradbenih konstrukcij, saj je za preverbe mehanske odpornosti in 
stabilnosti gradbenih konstrukcij edino zadovoljivo usposobljen. Prav tako je edini kompetenten za 
vse pomembnejše odločitve v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo, vključno s tem ali 
določen poseg v konstrukcijo ali sprememba obtežbe na nosilnost konstrukcije vpliva pomembno 
ali ne. Žal to danes ni več samoumevno, saj imajo nek omejen del znanja o projektiranju gradbenih 
konstrukcij tudi nekatere druge stroke, kar jim daje lažen občutek, da lahko zadeve s tega področja 
rešujejo kar sami, ali pa zadeve celo rešujejo kar po občutku ali zgledu iz drugih objektov, kar se 
mnogokrat izkaže za zavajajoče. V praksi se dnevno izkazuje, da temu žal niso kos. 

4. PRIPRAVA SMERNICE ZA REKONSTRUKCIJE OBJEKTOV Z VIDIKA 
MEHANSKE ODPORNOSTI IN STABILNOSTI 

Pričakovati je, da nekaterih določil v Gradbenemu  zakonu, ki se nanašajo na rekonstrukcije 
objektov, ne bo mogoče zadovoljivo pojasniti in urediti v novem Pravilniku o projektni 
dokumentaciji. Treba bi bilo sprejeti specialni podzakonski akt po vzoru Pravilnika o tehničnih 
normativih za sanacijo, ojačitev in rekonstrukcijo objektov visoke gradnje, ki jih je poškodoval 
potres, ter za rekonstrukcijo in revitalizacijo objektov visoke gradnje [6]. Ta pravilnik je prenehal 
veljati leta 2006 ob uveljavitvi Pravilnika o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov in ni bil 
nikoli ustrezno nadomeščen. Alternativa bi lahko bila tudi podrobnejša ureditev področja 
rekonstrukcij s tehnično smernico. 

Glede na pasivno držo države v zvezi z ureditvijo specifičnih strokovnih področij se je gradbena 
stroka v okviru IZS odločila, da smernico pripravi sama. Ureditev področja delovanja je namreč za 
stroko vitalnega pomena. Vedeti se namreč mora, kaj se od nje pričakuje, saj se le tako lahko brani 
pred očitki in solidarno odgovornostjo v primeru nepredvidenih dogodkov in napak, ki niso nastale 
po njeni krivdi. Poleg tega je neurejenost in nedorečenost področja eden glavnih generatorjev 
nelojalne konkurence. Kdor dela dobro in strokovno ter se hkrati v polnosti zaveda kompleksnosti 
naloge in potencialnih tveganj, na neurejenem trgu ne more dobiti posla, saj je v primerjavi z manj 
strokovnimi in nevestnimi projektanti cenovno povsem nekonkurenčen. S tem se ustvarja negativna 
selekcija, kjer pada kvaliteta celotne stroke, s tem pa tudi vrednotenje njihovega dela. Področja 
obvladovanja mehanske odpornosti in stabilnosti ne more urejati prosti trg, saj se napake pokažejo 
šele ob nekaterih izrednih dogodkih, ti pa so dovolj redki, da nestrokovnih in nevestnih subjektov 
ne izvržejo dovolj pogosto. Seveda taka neurejenost na koncu vpliva tudi na varnostni vidik celotne 
družbe, ki se giblje v manj varnem grajenem okolju. 

Matična sekcija gradbenih inženirjev (MSG) IZS je ustanovila delovno skupino za pripravo 
smernice za rekonstrukcije objektov z vidika mehanske odpornosti in stabilnosti v sestavi Dr. Janko 
Logar, Dr. Leon Hladnik, Dr. Jože Lopatič, Dr. Viktor Markelj in avtor tega prispevka. V delo 
skupine se aktivno vključuje tudi predsednik MSG IZS Dr. Samo Peter Medved. Skupina se bo ob 
prihodnjih aktivnostih verjetno še razširila. 

Področje rekonstrukcij objektov se je izkazalo za zelo kompleksno, saj se gradbeni objekti med 
seboj zelo razlikujejo in kot taki tudi pri rekonstrukcijah zahtevajo različne pristope. Prav tako se 
med seboj razlikujejo rekonstrukcijski posegi. Ugotovljeno je bilo, da je področje rekonstrukcij 
inženirskih objektov v splošnem nekoliko bolje urejeno od področja stavb oz. visoke gradnje, zato 
se bo skupina za sedaj osredotočila na segment stavb.  

Evidentirane so bile teme oz. specialna področja, ki bi jih bilo nujno obvladovati pri delu z 
rekonstrukcijami, zato bi jih bilo treba vzeti v obzir tudi pri pripravi smernice. V smernici bi bilo 
poleg aktualne zakonodaje treba upoštevati tudi določila aktualnih standardov za preverbo 
mehanske odpornosti in stabilnosti obstoječih objektov, med drugim Evrokod standard SIST EN 
1998-3 [7], pa tudi glavna določila zakonodaje in standardov, veljavnih ob izgradnji obstoječih 



objektov. Nadalje bi bilo treba vključiti področje trajnosti konstrukcijskih materialov in področje 
raziskav lastnosti obstoječih materialov ter poznati možnosti sanacije pri dotrajanih materialih. 
Dotakniti se bo treba tudi področja geomehanike in možnosti dodatnih geomehanskih raziskav, saj 
si brez kvalitetnih geomehanskih podatkov ni mogoče zamisliti korektne analize objekta. 

Za osvetlitev in predstavitev problematike z raznih zornih kotov in v namen razprave s stroko pred 
začetkom priprave smernice, bo v začetku leta 2018 organiziran posvet. Na posvetu bi se poizkusilo 
zajeti zgoraj evidentirane teme, dodatno pa še neposredno povezano področje energetskih sanacij, 
kjer stroka poziva po spremembi vladne politike, ko se s subvencijami spodbuja tudi energetsko 
sanacijo dotrajanih in nevarnih objektov brez predhodnih nujnih konstrukcijskih sanacijskih 
ukrepov. Na posvetu bi želeli prikazati tudi nekaj praktičnih primerov rekonstruiranja objektov in si 
pogledati, kako se s problematiko spopadajo v tujini. Poznan je na primer odličen primer 
obvladovanja zmanjševanja števila obstoječih potresno neodpornih stavb iz Nove Zelandije [8]. Na 
posvet bi povabili tudi predstavnike Ministrstva za okolje in prostor, zavarovalnic in Uprave za 
zaščito in reševanje. 
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