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Spoštovani kolegi, sedanji in nekdanji člani 
Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor - jubilanti, 

dragi bralci tega zbornika!

ZBORNIKU NA POT

Ko so v vodstvu današnjega slavljenca – Društva grad-
benih inženirjev in tehnikov Maribor -  razmišljali, kako 
čim slovesneje in trajneje obeležiti to častitljivo oble-
tnico šestdesetih prehojenih let, se je porodila ideja o 
zborniku, almanahu, monografiji ali knjigi. Kakorko-
li naj se že pričujoče pisno delo imenuje, pomembno 
je, da bo trajno in visokemu jubileju primerno povzelo 
obdobje delovanja društva. Sprejel sem ponujeni izziv 
in pred nami je pisni dokument, za katerega upam, da 
vsaj približno, a vseeno dovolj verodostojno priča o pre-
teklosti tega najstarejšega mariborskega stanovskega 
tehniškega društva. 

Imenovali smo uredniški odbor, oblikovali vsebinska 
izhodišča in začeli iskati sodelavce, avtorje posameznih 
člankov. Kljub bogatemu naboru eminentnih in izkuše-
nih strokovnjakov je bilo iskanje pripravljenih za sode-
lovanje najtežji del naloge. Pa ne zaradi osebne nepri-
pravljenosti, temveč predvsem zaradi pomanjkanja 
arhivskega gradiva. Žal so, podobno kot v drugih pano-
gah,  tudi mariborska gradbena podjetja najbolj surovo 
občutila obdobja gospodarskih kriz.
 
Za nekdanjimi tehnično in tehnološko najbolj razvitimi 
gradbenimi podjetji, ki so najbolj zaznamovala obdobje 
petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih let, so ostali le 
objekti in že redki in ostareli strokovnjaki, ki se jim je 
še danes vredno in potrebno spoštljivo prikloniti. Razen 
morda v kakšnem zasebnem arhivu, v podjetjih, ki so 
formalne ali neformalne naslednice nekdanjih slovečih 
in uspešnih štajerskih podjetij, ni več ostalo skoraj nika-
kršnih pisnih dokumentov o njihovem delovanju. Prika-
zati obdobje šestdesetih let le na podlagi ustnih virov 
pa je zelo težavno in za pisni dokument mnogokrat 
tudi neverodostojno. Prav zaradi tega se kot odgovorni 
urednik tega knjižnega dokumenta iskreno zahvaljujem 
vsem avtorjem člankov. 

Avtorji se zavedamo, da smo morda naredili tudi kakšno 
napako. Prav gotovo smo izpustili kakšen zapisa vredni 
utrinek, lahko bi opisali še kakšen gradbeni uspeh ali 
dogodivščino, posebej izpostavili še kakšnega strokov-
njaka. Morda smo koga ali kaj s tem nenamerno zapo-
stavili. Vsem, ki tako čutite, se v imenu ustvarjalcev 
opravičujem.

S tem knjižnim dokumentom smo želeli nam in zanam-
cem predstaviti gradbeno obdobje v  prostoru in času 
delovanja društva. Menimo, da smo kljub pomanjkanju 
arhivskih virov uspeli zbrati in urediti gradivo, iz katere-
ga je moč argumentirano prepoznati tehnični in tehno-
loški razvoj in uspehe gradbenih podjetij in posameznih 
gradbenih strokovnjakov iz naše regije. Seveda pa v ta 
sklop nepogrešljivo sodi tudi gradbeno šolstvo kot zibel-
ka in nadgradnja uspehov gradbenih podjetij. Ker grad-
beništva ni brez gradbenega šolstva in obratno, ima to 
področje pomembno mesto tudi v tem zborniku. 

Poleg zapisov o osnovnem delovanju društva smo 
posebno poglavje namenili tudi posameznim slavljen-
cem in jubilantom. Izpostavili smo dva - devetdesetle-
tnega nestorja mariborskega gradbenega učiteljstva in 
enega njegovih učencev, danes uveljavljenega projek-
tanta in konstrukterja inženirskih objektov.

Prepričani smo, da bo nastali zapis, poleg obeležja zavi-
dljive društvene obletnice, predstavljal tudi prispevek k 
ohranjanju gradbeniške tradicije in bo kot tak hvaležno 
branje starejšim, že uveljavljenim strokovnjakom kakor 
tudi mlajšim, ki šele stopajo na svojo poklicno pot.

Peter KOSI, odgovorni urednik
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Že pred drugo svetovno vojno je v Mariboru delovala 
skupina inženirjev kot sekcija takratne inženirske komo-
re, ki pa žal še ni imela svojega stalnega sedeža. Člani 
sekcije so se sestajali v znanih mariborskih gostilnah in 
obravnavali stanovska in strokovna vprašanja tedanjega 
časa. Da je nekdo dobil priložnost postati član komo-
re, je moral zadovoljevati točno določene kriterije – biti 
je moral strokovnjak z akademskim nazivom »doktor« 
ali »inženir«. Za razliko od danes so diplomirani tehniki 
takrat imeli posebno združenje. Med drugo svetovno 
vojno se je delovanje inženirjev za nekaj let na žalost 
ustavilo, kajti številni gradbeni strokovnjaki so v teh le-
tih sodelovali v NOB proti okupatorju.  

Takoj po osvoboditvi, točneje leta 1945, so se gradbeni 
strokovnjaki ponovno organizirali in delovali na nivo-
ju t. i. tehniških strokovnjakov. Med njimi sta najbolj 
izstopala gradbeni inženir Muha in njegov tedanji po-
močnik, gradbeni tehnik Košir. Med prvimi člani takrat 
ustanovljenega Društva inženirjev in tehnikov Maribor 
je bil tudi gradbeni inženir Pipan, kasneje znan kot gra-
ditelj prvih hidroelektrarn na Dravi.
V novoustanovljeno društvo so se včlanjevali tudi inže-
nirji in tehniki drugih strok z namenom organiziranega 
nudenja strokovne pomoči v obnovi države.
Takratne glavne usmeritve društva so bile nudenje stro-
kovne pomoči njihovim članom, obnova porušenih 
tovarn ter sodelovanje in izvajanje prvega petletnega 
gospodarskega plana takratne SFRJ. V povezavi s tem 
je nastala tudi potreba po vzgoji mladih talentiranih 
strokovnjakov.

Največji problemi so bili stalni društveni prostori. Prvi 
sestanki društva so se odvijali v pisarni gradbenega od-
delka takratnega okrožnega odbora, pozneje pa tudi na 
sedežu Uprave za gradnje in regulacije občine Maribor. 
Leta 1948 so gradbeni strokovnjaki (inženirji in tehniki), 
ki so bili vključeni v razne tedanje upravne organe in 
podjetja, čutili tolikšno strokovno pripadnost gradbe-
ni stroki, da so organizirano delovali  znotraj Društva 
inženirjev in tehnikov kot samostojna sekcija z vsemi 
pripadajočimi organi. Gradbeni strokovnjaki so se zave-
dali svojega poslanstva in odgovornosti ter sprejeli velik 
izziv samostojnega organiziranja, iz katerega je kmalu 
nastalo Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Ma-
ribor. Zaradi pomanjkanja arhivskih dokumentov je na 
našo žalost praktično nemogoče ugotoviti, kdo so bili 
ustanovitelji društva, čeprav starejši kolegi omenjajo in-
ženirje Šlajmerja, Šenico in številne druge.

Tako Društvo gradbenih inženirjev Maribor kot tudi 
druga strokovna društva so bili pobudniki organizirane 
društvene dejavnosti v severovzhodni Sloveniji, zaradi 
česar jim je takratna oblast leta 1957 dodelila prostore 
v prvem nadstropju objekta v Vetrinjski ulici 16, kjer je 
bil tudi sedež Zveze inženirjev in tehnikov Maribor.

S pridobitvijo stalnih prostorov je bil postavljen temelj 
za organizirano delovanje. Društvo gradbenih inženirjev 
in tehnikov Maribor se je vključilo v delovanje Zveze in-
ženirjev in tehnikov Maribor.  
Društvo ves čas svojega obstoja sodeluje preko svojih 
organov, komisij in posameznih članov tudi pri vsa-
kodnevnih strokovnih vprašanjih v mestu Maribor in 
njegovi širši okolici. Zaradi tega je pomembno omeniti 
dejstvo, da je društvo prejelo leta 1981 za svoje dolgo-
letno strokovno delovanje  visoko priznanje, imenovano 
listina občine Maribor, kot posebno družbeno priznanje 
za uspehe pri razvijanju družbeno-političnega sistema 
socialističnega upravljanja ter gospodarskih in družbe-
nih dejavnosti, ki so pomembni za razvoj občine, dela in 
življenja v njej ter predvsem njen ugled. 

Do leta 1964 je društvo delovalo v objektu na Vetrinj-
ski ulici 16 kot podnajemnik. Kot članica Zveze društev 
inženirjev in tehnikov Maribor se je vključevalo v vse ak-
tivnosti, vezane na obnovo objekta, ki nam je prišel v 
roke v zelo slabem stanju. Z raznimi aktivnostmi smo 
pridobili številna sredstva in izvedli obnovitvena dela v 
sodelovanju s podjetji, ki so bili tudi glavni podporniki 
društva. 
Društvo je počasi učvrstilo svojo organizacijsko obliko, 
število članov je postopoma naraščalo, predvsem zara-
di vključevanja mlajših gradbenih strokovnjakov, ki so v 
vedno večjem številu prihajali iz strokovnih šol.  Živahna 
gradbena dejavnost in s tem ugoden položaj gradbenih 
podjetij sta se odražala tudi v delovanju društva, ki je pri 
takratnih podjetjih (Konstruktor, Gradis, Tehnogradnje, 
Stavbar, Cestno podjetje, Vodna skupnost Drava-Mura, 
Granit, GP Radlje, Pomurje, Drava, Kograd) imelo svoje 
poverjenike, ki so ob veliki naklonjenosti takratnih di-
rektorjev teh podjetij povezovali članstvo z društvom, 
pridobivali nove člane ter zbirali naročnike za Gradbeni 
vestnik. Večina teh dolgoletnih direktorjev je bila aktiv-
na pri delu društva (omenimo nekatere: Maister, Der-
ganc, Pipan, Vadnal, Mišič, Hajdinjak in številni drugi). 

Takratni direktorji gradbenih podjetij so kot člani društva 
bili pobudniki ustanovitve najprej srednjega izobraževa-

PRETEKLOST ZA PRIHODNOST DGIT MARIBOR
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nja z nazivom gradbeni tehnik, kasneje pa ustanovitve 
višješolskega izobraževanja za naziv gradbeni inženir, iz 
katerega je nastala sedanja Fakulteta za gradbeništvo. 
Poleg tega je vredno omeniti, da so gradbeni strokov-
njaki, naši člani, bili prvi predavatelji na novoustanovlje-
ni fakulteti.

Društvo je uspešno opravljalo svojo nalogo  združeva-
nja gradbenih strokovnjakov skozi številna bolj ali manj 
uspešna obdobja, ki so bila odvisna predvsem od druž-
benih in gospodarskih razmer takratnega časa. Kljub 
težavam v začetku devetdesetih let je ob prizadevanju 
posameznih entuziastov ter članov upravnih odborov 
društvu uspelo obdržati kontinuiteto, čeprav je bilo v 
tistem času kar nekaj razlogov za prenehanje njegove-
ga delovanja. Brez lažne skromnosti je mogoče reči, da 
je tedanje vodstvo izvedlo pravi mali čudež, saj nam je 
uspelo DGIT organizirati v paradnega konja slovenskih 
društev.

Dejavnost DGIT Maribor se je kljub novonastali situaciji 
ob razpadu bivše SFRJ in novem sistemu vrednot v sa-
mostojni Sloveniji  ponovno  usmerila v uresničevanje 
stanovskih in strokovnih ciljev s programom dejavnosti 
predvsem pri: 

obravnavanju važnejših strokovnih in organizacij-• 
skih vprašanj, ki so pomembna za skladen razvoj 
gradbeništva in strokovnih panog;
obravnavanju  vseh pomembnejših strokovnih in or-• 
ganizacijskih vprašanja v organih društva;
spodbujanju in razvoju ustvarjalne iniciative svojih • 
članov in strokovnih delavcev slovenskega gradbe-
ništva;
obravnavi med člani društva vseh važnejših tehnič-• 
nih, organizacijskih in ekonomskih vprašanj, ki so 
pomembna za skladen razvoj gradbeništva in indu-
strije gradbenega materiala;
skrbi za nenehno izobraževanje svojih članov;• 
sodelovanju z drugimi strokami in njihovimi stro-• 
kovnimi društvenimi organizacijami, predvsem z 
Zvezo gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije;
sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije;• 
sodelovanju na mednarodnem strokovnem podro-• 
čju z mednarodnimi društvi;
prirejanju strokovnih društvenih predavanj, organi-• 
ziranju okroglih miz, razstav, posvetov in ekskurzij 
za svoje člane;
skrbi za izvedbo zakonov in naravovarstvenih ukre-• 
pov.

Ker se je ob ponovni strmi rasti članstva društvo vsestran-
sko okrepilo, se je vedno močneje odražala težnja po sa-
mostojnih prostorih. S pomočjo mariborskih gradbenih 
podjetij smo uresničili svoje dolgoletne želje in uredili 
prostore na podstrešju Doma inženirjev in tehnikov Ma-
ribor na Vetrinjski ulici 16. V mesecu decembru 2001 
so bili prenovljeni mansardni prostori društva svečano 
predani svojemu namenu. Otvoritev sta ob prisotnosti 
vabljenih donatorjev, članov upravnega in nadzornega 
odbora društva opravila predsednik Zveze DIT Maribor 
g. Ivan Lešnik in predsednik našega društva. Žal pa naše 
veselje ni trajalo dolgo, saj nas je presenetila odločitev 
Ministrstva za kulturo, ki je z odločbo Dom inženirjev in 
tehnikov Maribor  na Vetrinjski ulici 16 vrnilo Katoliški 
cerkvi, točneje benediktincem. Kljub številnim težavam 
z lastništvom naših bivših prostorov je društvu uspelo 
s pomočjo Mestne občine Maribor v zelo kratkem ča-
sovnem obdobju najeti nove prostore v Sodni ulici 24 
v Mariboru, kjer delujemo še danes. Prostore je društvo 
delno obnovilo in imelo odmevno otvoritev 16. novem-
bra 2006. Otvoritve se je udeležilo veliko število članov, 
predstavnikov gradbenih podjetij in  drugih uglednih 
gradbenikov ter tudi predsednik Zveze inženirjev in teh-
nikov Slovenije g. M. Vengust.

Naše društvo goji dobre odnose z vsemi lokalnimi in dr-
žavnimi inštitucijami, in sicer z Zvezo inženirjev in teh-
nikov Slovenije, Zvezo inženirjev in tehnikov Maribor, 
Univerzo v Mariboru - Fakulteto za gradbeništvo, Me-
stno občino Maribor (še posebej z Oddelkom za varstvo 
okolja, s katerim organiziramo skupne posvete v smislu 
osveščanja in izobraževanja tako gradbenikov kot tudi 
vseh, ki jih ta snov zanima). 

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor ni le 
najstarejše tovrstno društvo v Sloveniji, temveč vseskozi 
velja tudi kot eno najaktivnejših. Letos, ko naše društvo 
praznuje zavidljivih 60 let obstoja, lahko le še rečem: 
»Ave, DGIT!« Naj bo tudi prihodnjih 60 let tako uspe-
šnih!

Preteklost za prihodnost DGIT Maribor
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Današnji člani vodstva DGIT Maribor:

Člani izvršnega odbora:   Častno razsodišče:
Stipan Mudražija, predsednik,   Milena Skorobrijin, 
Vilma Benkovič, tajnica,    Breda Kristovič, 
Gorazd Benkovič,    Gorazd Benkovič. 
David Cafnik, 
Nevenka Cvar,     Stalne komisije:
Bojan Čelofiga,     Komisija za izobraževanje:
Vida Germ,     Milena Skorobrijin, 
Marjana Kores,     Bojan Ćelofiga, 
Breda Kristovič,     Nevenka Cvar, 
Jurček Kristovič,     Jurček Kristovič, 
Mladen Kutnjak,    Igor Štuhec. 
Marjana Pergar, 
Jurij Rudolf,     Komisija za strokovne ekskurzije
Milena Skorobrijin,    in družabna srečanja članov:
Igor Štuhec.     Mladen Kutnjak, 
      Vilma Benkovič, 
Člani nadzornega odbora:   Marjana Pergar. 
Veljko Gačič, 
Bojan Šenet,     Komisija za obveščanje članov:
Lidija Žvajker.     Jurček Kristovič, 
      Mladen Kutnjak, 
      Jurij Rudolf. 

Preteklost za prihodnost DGIT Maribor

Predsedniki DGIT Maribor:        Tajniki DGIT Maribor:
Danilo FÜRST    Branko ROSINA
Borut MAISTER    Ivan AMBROŽ
Ivo SENICA    ANKA ROSINA
Jože MUŠIČ    Gabrijela LEPENER
Milko JANEŽIČ    Iva LOBNIK
Drago MIŠIČ    Bojana GORIČAN
Stanko TOMINC    Vilma BENKOVIČ
Ivan JECELJ
Janez BOJC
Milena SKOROBRIJIN
Peter KOVAČIČ
Peter KOSI
Stipan MUDRAŽIJA

PREDSEDNIKI IN TAJNIKI DRUŠTVA 
OD USTANOVITVE LETA 1948 DO DANES:

Zahvala 
Kot predsednik DGIT Maribor, to funkcijo opravljam od leta 1994, bi se rad zahvalil predvsem članom društva, ki so 
aktivno in učinkovito delovali v organih društva, simpatizerjem in donatorjem, ki so s svojimi finančnimi in drugimi 
prispevki omogočili uspešno delovanje društva, ter vsem, ki so kakorkoli pomagali društvu. 
Posebna zahvala gre avtorjem objavljenih strokovnih referatov za njihovo pripravljenost in sodelovanje. Prav tako 
sem se dolžan zahvaliti predstavnikom lokalne oblasti, Univerze v Mariboru in vsem govornikom na svečani aka-
demiji, posvečeni 60-letnici obstoja društva, ki bo 16. oktobra 2008 v Kazinski dvorani Slovenskega narodnega 
gledališča v Mariboru.  
                                                                                           Predsednik DGIT Maribor
                                                                                                     Stipan Mudražija
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Dejavnost DGIT Maribor

Mariborsko Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov je 
med najstarejšimi tovrstnimi društvi v Sloveniji, ki je ves 
čas svojega 60-letnega delovanja bilo izredno aktivno. 
Že na samem začetku si je zadalo veliko nalog, ki jih v 
današnjem času izpolnjuje z naslednjimi dejavnostmi: 

združuje člane – strokovnjake s področja gradbe-	
ništva - pomaga s svojim delom pri reševanju stro-
kovnih vprašanj in osvajanju novih pridobitev teh-
nike; svojim članom nudi podporo in pomoč pri 
uveljavljanju strokovno in znanstveno utemeljenih 
stališč;
obravnava važnejša strokovna in organizacijska 	
vprašanja, ki so pomembna za skladen razvoj grad-
beništva in strokovnih panog; svoja stališča, ugoto-
vitve in pobude posreduje Zvezi društev gradbenih 
inženirjev in tehnikov Slovenije in strokovnim zve-
zam, gospodarskim podjetjem in ostalim državnim 
organom ter skrbi za njihovo uveljavljanje med 
članstvom;
obravnava vsa pomembnejša strokovna in organi-	
zacijska vprašanja v organih društva;
spodbuja in razvija ustvarjalno iniciativo svojih čla-	
nov in strokovnih delavcev slovenskega gradbeni-
štva;
obravnava med člani društva vsa važnejša tehnična, 	
organizacijska in ekonomska vprašanja, ki so po-
membna za skladen razvoj gradbeništva in industri-
je gradbenega materiala;
razvija stike s podobnimi strokovnimi organizacija-	
mi doma in v tujini z namenom medsebojnega so-
delovanja in obveščanja o spoznanjih in dosežkih 
na področju gradbene dejavnosti v najširšem po-
menu;
skrbi za nenehno izobraževanje svojih članov;	
sodeluje z drugimi strokami in njihovimi strokovni-	
mi društvenimi organizacijami, predvsem z Zvezo 
gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije;
sodeluje z Inženirsko zbornico Slovenije, predvsem 	
s sorodnimi društvi (gradbeniki, arhitekti, elektroin-
ženirji, strojniki, tehnologi ...);
sodeluje na mednarodnem strokovnem področju z 	
mednarodnimi društvi;
prireja strokovna društvena predavanja, okrogle 	
mize, razstave, tečaje, seminarje, posvete in ekskur-
zije za svoje člane;
vsakoletno organizira ples gradbenikov in družabne 	
dejavnosti za člane društva;
organizira društvene delavnice in posvete za svoje 	
člane, ter tako posreduje izkušnje med domačimi in 

mednarodnimi strokovnjaki;
sodeluje pri pripravi strokovnega glasila GRADBE-	
NI VESTNIK ter pri pripravi gradbene strokovne in 
poljudnoznanstvene literature društva v skladu z 
veljavnimi predpisi s tega področja;
skrbi za izvedbo zakonov in izvajanje naravno var-	
stvenih ukrepov;

Za uresničitev svojih nalog je izvršni odbor društva usta-
novil stalne strokovne komisije, kot so:

komisija za izobraževanje članov,	
komisija za strokovne ekskurzije in družabna 	
srečanja,
komisija za obveščanje in uredniški odbor.	

Za dosego ciljev in za čim popolnejšo izpolnitev nalog 
društva društvo pripravlja svoje strokovno glasilo – In-
formator od A do Ž, občasna obvestila, publikacije dru-
štva in skrbi za programsko usmeritev društva v skladu 
z zakonskimi predpisi.

Občni zbor potrjuje program dela društva za vsakokratno 
mandatno obdobje, predloge pa pripravijo posamezne 
strokovne komisije.

Delo komisije za izobraževanje članov

Komisija za izobraževanje članov že vrsto let pripravlja 
razna strokovna predavanja, posvete in okrogle mize o 
aktualnih temah s področja gradbeništva. Organizirana 
so predavanja o najnovejših dosežkih tehnike, o gradnji 
s sodobnimi materiali s poudarkom na požarni varnosti, 
akustični in toplotni zaščiti, komunalni infrastrukturi, o 
potresni varnosti, obogateni z razstavami, filmi in sli-
kovnim materialom, pa tudi seminarji s področja grad-
benih predpisov.

V prvih letih delovanja društva so bili organizirani po-
sveti in predavanja preko Zveze društev gradbenih in-
ženirjev in tehnikov Slovenije, ki so pogosto odmevala 
na državnem nivoju takratne skupne države Jugoslavi-
je, saj je slovensko društvo bilo med najaktivnejšimi v 
državi. Tako že v 50. letih prejšnjega stoletja beležimo 
strokovna predavanja o gradnji hiš po načinu vlivanja in 
o gradnji HC Moste, v 60. in 70. letih pa so organizira-
ni posveti in simpoziji skoraj vsako leto, kot na primer 
seminar o laboratorijskih preiskavah mineralnega agre-
gata, cementa, vode in betona, seminar o komunalnih 
napeljavah, odmevni simpozij o nacionalnem in med-

DEJAVNOST DRUŠTVA GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV 
MARIBOR
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narodnem pomenu hitre ceste Šentilj-Gorica, seminar o 
cementu in tehnologiji betona ter posvetovanje o grad-
beni zakonodaji in tehnični regulativi, s poudarkom na 
potresni varnosti. 

V 80. letih je Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov 
v sodelovanju s Savezom građevinskih inžinjera i teh-
ničara Jugoslavije, Zvezo društev gradbenih inženirjev 
in tehnikov SR Slovenije in Univerzo v Mariboru, VTO 
gradbeništvo – Tehniško fakulteto uspešno organiziralo 
naslednja posvetovanja na državnem nivoju: 

Jugoslovansko posvetovanje o sanaciji zgradb - 	
septembra 1983,
Jugoslovansko posvetovanje o sanaciji zgradb - 	
septembra 1986, 
Jugoslovansko posvetovanje o sanaciji zgradb in 	
okolja z mednarodno udeležbo - septembra 1989.

Aktualne teme posvetovanj, kot so sanacije kulturno-
zgodovinskih zgradb, stanovanjskih zgradb iz starejše-
ga in novejšega obdobja, industrijskih zgradb in sanaci-
je zgradb ter drugih inženirskih objektov, poškodovanih 
po potresu in drugih elementarnih nezgodah, ob koncu 
pa še prikaz obnove starega Maribora, so doživele vse-
splošno priznanje z izredno širokim odzivom udeležen-
cev, posvetovanja pa so bila ocenjena kot najboljša, kar 
jih je bilo v tistem času.

V nadaljnjih letih je društvo sledilo potrebam dopolnil-
nega izobraževanja svojih članov  z obravnavo aktual-
nih tem na področju gradbeništva in pripravilo vrsto 
predavanj, seminarjev in okroglih miz, ki so po vsebinski 
zasnovi vzbudile široko zanimanje članov:

hišne gobe in sanacija, protipotresna gradnja, nove 	
lesne zveze, fundiranje, vrednotenje projektant-
skih in inženiring storitev, inovacije v gradbeništvu, 
praktični prikazi snemanja toplotnih mostov in to-
plotnih izgub s pomočjo infra kamere, uporaba ra-
čunalništva v gradbeništvu, nega betona in betoni-
ranje v izrednih vremenskih pogojih, hrup instalacij 
v zgradbah in obramba pred njim, napake novih 
streh, teras in balkonov,  korozija in sanacija be-
tona in betonskih elementov, obravnava aktualnih 
gradbenih pravilnikov Zakona o graditvi objektov, 
Zakona o urejanju prostora in Zakona o varstvu pri 
delu;
povečanje varnosti in zmogljivosti vodnega zajetja 	
na Vrbanskem platoju;
okrogla miza o katastru komunalnih vodov;	
poročanje z 10. kongresa za prednapeti beton, ki je 	
bilo v New Delhiju;
predavanje o potresu v Mehiki z diapozitivi;	
konferenca o graditvi Koroškega mostu in zahodne 	
prometne vertikale v Mariboru;
tehnološke posebnosti graditve streh s kritino »te-	
gola canadese«, izvedba vodotesnih kanalizacij, 
sistemi mavčnih montažnih elementov Knauf, ke-
ramične cevi Hepworth, ojačitve konstrukcij s SIKA 

- Carvodur sistemom, predstavitev Waringer in 
IGM Stavbar – meritve vodotesnosti, tesnilni spoji, 
AMF mineralne plošče, predstavitev sistema PVC-
oken Schucko, 
okrogla miza - fasade v našem mestu,	
razstava raziskovalnih dosežkov dijakov Srednje 	
šole gradbenikov Maribor,
predavanje o pravilnikih na podlagi Zakona o gra-	
ditvi objektov.

V letu 2000 se je Društvo gradbenih inženirjev in tehni-
kov prijavilo na razpis Mestne občine Maribor za sofi-
nanciranje programov okoljevarstvenih društev v MOM 
– glede na to, da je veliko članov strokovnjakov s tega 
področja. V sklopu lokalne Agende 21 so bili tako orga-
nizirani posveti za vse odobrene teme, in sicer:

protihrupna zaščita naseljenih delov vzdolž obvoz-	
nice Slivnica-Pesnica,
izpust nevarnih snovi v vode,	
zaščita varovanih območij,	
varovanje narave in okolja - ravnanje z odpadki, 	
varstvo okolja - ravnanje z gradbenimi odpadki,	
vodooskrba mesta Maribor – voda jutri, vodni viri 	
severovzhodne Slovenije, odvodnjavanje in čišče-
nje odpadnih voda.

V letih 2000-2008 je DGIT razen programa iz Agende 21 
organiziralo še več predavanj in posvetov z naslednjimi 
temami:

posvet o podstrešjih in strehah na področju Mari-	
bora,
predstavitev splošnih pripomb k osnutku ZGO in 	
ZUOREP ter Zakona o varstvu okolja,
posvet o ravnih strehah,	
posvet o požaru in zvoku v sodobni suhomontažni 	
gradnji,
predstavitev porobetona – ekologija in varčevanje 	
z energijo – Ytong,
posvet in predstavitev programa Schock,	
razlaga Zakona o graditvi objektov ZGO-1 in o teh-	
ničnem pregledu ter pridobitvi uporabnega dovo-
ljenja,
posvet o tesnjenju ravnih streh s trakovi, 	
predstavitev programa Kingspan – teoretični in 	
praktični prikaz.

Dober odziv članov DGIT na tako pripravljene progra-
me dopolnilnega izobraževanja potrjuje, da je vsebin-
ska zasnova potrdila njihova pričakovanja, obenem pa 
velja tudi poudariti, da je bila udeležba na vseh preda-
vanjih in posvetih brez kotizacije. Za uspešno izvedbo 
strokovnega programa gre nedvomno velika zahvala 
Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru, s katero 
društvo mnogo let dobro sodeluje.

Dejavnost DGIT Maribor
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Dejavnost DGIT Maribor

Delo komisije za strokovne ekskurzije in družabna 
srečanja

Komisija za strokovne ekskurzije in družabna srečanja je 
prav tako zelo aktivna pri pripravi programov strokov-
nih ekskurzij za člane društva. Tako so bile organizirane 
ekskurzije izven meja Slovenije, po Sloveniji in lokalne 
ekskurzije z ogledi pomembnih gradbišč in objektov. 
Podrobneje navajamo strokovne ekskurzije v zadnjih 
desetih letih:

ekskurzija v Avstrijo z ogledom proizvodnje mavč-	
nih kartonskih plošč v tovarni BAD AUSEE in dnev-
nega kopa,
ekskurzija v Italijo: Pisa, Siena in Firence,	
Mednarodni sejem gradbeništva IBF –Brno; ogled 	
Prage in Plečnikovih mojstrovin,
ogled elektrarne Golica,	
ekskurzija v Posočje: ogled viadukta Selo, sanacija 	
objektov v Posočju in ogled vojaškega muzeja v Ko-
baridu,
ogled gradnje avtoceste Slivnica-Pesnica, odcep 	
Slivnica-Ptujska cesta,
ekskurzija na Solnograško in v Salzburg,	
ekskurzija v Spodnjo Bavarsko z ogledom gradov,	
ogled rektorata, sanacije glavnega mostu in gra-	
dnje Europarka,
ekskurzija v Nemčijo:  Berlin in Leipzig,	
ogled gradbišča tunela na Trojanah in Granitove se-	
paracije v Poljčanah,
ogled gradbišča izgradnje viadukta in tunela Črni 	
Kal ter obisk Lipice,
ogled gradbišča hitre ceste II B ter gradbišča kanal-	
skega zbiralnika do čistilne naprave,
ekskurzija na Poljsko v Krakov in Olomuc,	
ogled plazu Stože - Log pod Mangartom,	
ekskurzija v Provanso in Azurno obalo,	
ogled centralne čistilne naprave v Dogošah,	
ekskurzija v Italijo: Elba, Toskana, Verona, Lucca, 	
Milano, 
ogled gradbišča na Črnem Kalu,  	
ekskurzija v Sarajevo, Mostar, Podgorico in Dubrov-	
nik,
ekskurzija na Nizozemsko (Amsterdam, Rotterdam 	
s protivalnim zapornim sistemom in Bruselj),
ogled gradbišča elektrarne Boštanj, 	
ogled gradnje AC na odseku Razdrto-Vipava, via-	
dukta Šumnjak in plazu Slano blato nad Lokavcem,
ekskurzija po srednji Dravski dolini z ogledom Ra-	
delj in cestnega viadukta na Zgornji Vižingi,
ekskurzija na otok Korziko,	
ekskurzija na Dunaj – ogled tovarne za predelavo 	
odpadkov FERNWÄRME WIEN,
ekskurzija v Liechtenstein, Švico in Nemčijo,	
ekskurzija na Južno Češko,	
ekskurzija v Srbijo: Beograd in Novi Sad,	
ogled Studenške brvi in gradbenih objektov na ma-	
riborski obvoznici, 

Dunaj-Budimpešta – z ladjo po Donavi.	

Stalni del družabnih srečanj je tudi vsakoletni tradicio-
nalni gradbeniški ples, ki se ga udeležuje veliko število 
članov Društva gradbenih inženirjev in tehnikov, ki je 
tudi priložnost, da počastimo enega naših stanovskih 
kolegov, ki se je v preteklem obdobju posebno odliko-
val na strokovnem področju, s častnim nazivom  Inženir 
leta.

DGIT Maribor se vsako leto udeležuje podelitve diplom 
na Fakulteti za gradbeništvo Univerze v Mariboru; v 
študijskem letu 2007/2008 pa je stekel projekt nagra-
jevanja najboljše diplome študentov univerzitetnega in 
visokošolskega študija ter študija gospodarskega inže-
nirstva. 
 
Za svoje uspešno delovanje je Društvo gradbenih inže-
nirjev in tehnikov prejelo več priznanj, in sicer:

Listino Občine Maribor, ki jo je podelila komisija za 	
družbena priznanja in nagrade SO Maribor dne 28. 
aprila 1980.
Priznanje za prispevek k ustanovitvi šole ob 25-letnici 	
Gradbene srednje šole Maribor v letu 1986.
Priznanje 14. april od Zveze inženirjev in tehnikov 	
Slovenije dne 18. marca 1987.
Zahvalno priznanje ob 50- letnici Zveze inženirjev in 	
tehnikov Maribor aprila 1996.
Zahvalno priznanje ZIT Maribor aprila 2001.	
Zahvalno priznanje ob 60- letnici ZIT Maribor okto-	
bra 2006.

Ob 60-letnici svojega obstoja se društvo DGIT Maribor 
zaveda, kako pomembno poslanstvo opravlja, in se za-
vezuje, da bo ob podpori svojih članov tudi v bodoče 
skrbelo za strokovno osveščenost in prepoznavnost vseh 
gradbenikov.

Komisija za izobraževanje, strokovne ekskurzije 
in družabna srečanja
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Nagovor predsednice ZDIT Maribor

Gradbeni strokovnjaki so bili vedno zelo napredni in ak-
tivni tudi pri razvoju države. Tako sta bila gospod Muha, 
gradbeni inženir, in gospod Košir, gradbeni tehnik, po-
budnika za ustanovitev Zveze inženirjev in tehnikov 
Maribor že davnega leta 1945, takoj po drugi svetovni 
vojni. Prav zaradi vizije, ki sta jo imela, je zveza prazno-
vala že 63-letnico delovanja. V tem obdobju se je mesto 
Maribor izgradilo in preoblikovalo na   gospodarskem, 
političnem in kulturnem področju.

ZDIT je tako od leta 1959 naprej delovala na Vetrinjski 
16, kjer je bil Dom inženirjev in tehnikov. Vetrinjski dvo-
rec je ZDIT obnovila in ohranila to naravno dediščino, 
kulturni spomenik prve kategorije, s prispevki društev, 
svojih članov in slovenskih gospodarskih družb. Velik 
delež je prispevalo prav Društvo gradbenih inženirjev in 
tehnikov Maribor ter posamezni člani, saj vemo, da se 
brez gradbenikov nič ne zgodi.

Med številnimi aktivnostmi zveze so bile tudi ustano-
vitve izobraževalnih institucij, srednjih tehniških šol 
in višje tehniške šole v Mariboru ter prenos znanja na 
mlajše generacije na različnih posvetovanjih in kongre-
sih. Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor 
je veliko prispevalo k aktivnostim, tako je v najboljših 
letih (1971. leta) imela zveza včlanjenih kar 22 društev 
inženirjev in tehnikov (DIT) z okrog 1600 člani.

V zadnjem desetletju pa je bilo poleg tehniške dediščine 
največ napora vloženega v mednarodno sodelovanje s 
Federacijo evropskih nacionalnih inženirskih organizacij 
– FEANI. V Sloveniji je pridobilo certifikat in diplomo 
EURO ING čez sto diplomantov, ki svoje znanje širijo 
tudi izven naših meja. 

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor ima 
za seboj že lepo zgodovino. Je eno izmed najstarejših in 
najbolj aktivnih članic ZDIT-a. 

Sodelovanje vseh društev je obrodilo sadove. Tudi v pri-
hodnje bo osnova uspeha  sodelovanje in druženje stro-
kovnjakov tehničnih poklicev na predavanjih, posvetih, 
kongresih, ekskurzijah, s ciljem uvajanja novosti in za-
gotavljanja tehničnega kadra. Naša tehniška dediščina 
je zelo bogata in za njeno ohranitev je potrebno veliko 
entuziastov, ki cenijo delo naših prednikov in ga ohra-
njajo potomcem. 

Kot predsednica ZDIT izrekam posebno zahvalo Društvu 
gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor in vsem po-
sameznim članom društva, posebej zaslužnemu pred-
sedniku gospodu Stipanu Mudražiji za dolgoletno so-
delovanje in strokovno pomoč pri obnovi Vetrinjskega 
dvorca. 

Ob jubileju vam iskreno čestitam. Moje želje Društvu 
gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor za v bodoče 
pa so, da bi še naprej bilo uspešno društvo, ki prispeva 
k razvoju gradbene stroke, k izobraževanju nujno po-
trebnih strokovnjakov in medsebojnemu povezovanju 
inženirskih poklicev. 

Marija Sraka - Šadl,
predsednica ZDIT

OB 60-LETNICI DRUŠTVA GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV MARIBOR
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Nagovor predsednika ZDGIT Slovenije

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slo-
venije (ZDGITS) povezuje šest regionalnih in štiri spe-
cializirana strokovna društva gradbenih inženirjev in 
tehnikov ter drugih strokovnjakov v gradbeništvu in 
industriji gradbenih materialov na območju Republike 
Slovenije in združuje 1663 posameznih članov. Zveza se 
je razvila iz prvotnega Društva gradbenih inženirjev in 
tehnikov LRS, ki je bilo ustanovljeno 8. februarja 1951 
v Ljubljani. Istega leta je začel izhajati njen članski časo-
pis Gradbeni vestnik, ki se je kmalu vsebinsko razširil 
v strokovno-znanstveno revijo, ki še danes izhaja s pov-
prečno mesečno naklado 3000 izvodov. 
ZDGITS ima sedež v Ljubljani. Sedeži regionalnih dru-
štev pa se nahajajo v Mariboru, Celju, Velenju, Novem 
mestu, Tolminu in Šentjanžu pri Dravogradu.
V specializiranih društvih zveze se združujejo strokov-
njaki iz najbolj izpostavljenih specializiranih področij 
graditve in urejanja prostora, in sicer so ta društva na-
slednja: Slovensko društvo za potresno inženirstvo, 
Društvo gradbenih konstruktorjev Slovenije, Sloven-
sko geotehniško društvo in Slovensko društvo za za-
ščito voda. 
Med člani specializiranih društev je veliko uglednih 
mednarodno uveljavljenih strokovnjakov, ki sodelujejo 
in predavajo na številnih univerzah ter na mednarodnih 
strokovnih srečanjih in kongresih. Društva pa prirejajo 
podobna mednarodna srečanja in kongrese vsako leto 
tudi v Sloveniji. V letih 1969-70 je bil generalni sekre-
tar, kasneje pa predsednik Evropskega združenja za 
seizmično gradbeništvo član Slovenskega društva za 
potresno inženirstvo in dolgoletni urednik Gradbenega 
vestnika žal že pokojni prof. Sergej Bubnov.
Osnovna naloga ZDGITS je stanovsko povezovanje in 
izobraževanje gradbenih inženirjev in tehnikov preko 
svojega glasila Gradbeni vestnik, s prirejanjem raznovr-
stnih seminarjev, strokovnih predavanj, posvetovanj in 
organiziranjem strokovnih ekskurzij. 
ZDGITS ima veliko vlogo pri vzpostavljanju in koordini-
ranju razmerja med interesi stroke in oblastjo v državi. 
Sodeluje pri sprejemanju zakonodaje na področju gra-
ditve in urejanja prostora, pri obravnavi vseh važnejših 
tehničnih, organizacijskih in ekonomskih vprašanj, ki so 
pomembna za razvoj gradbeništva in industrije gradbe-
nih materialov. Razvija stike s podobnimi strokovnimi 
organizacijami v domovini in v tujini. Od leta 1995 je 
včlanjena v Evropsko zvezo inženirjev FEANI (Federation 
Europeenne d´Associations Nationales d´Ingenieurs). 
Po zaslugi pokojnega inž. Ivana Lešnika je imel sekre-
tariat FEANI za Slovenijo sedež v Mariboru in je delo-

val pod okriljem Zveze inženirjev in tehnikov Maribor. 
Od maja 1998 je ZDGITS dve leti člansko sodelovala z 
Evropsko zvezo gradbenih inženirjev ECCE (European 
Council of  Civil Engineers), leta 2001 pa je članstvo v tej 
prestižni povezavi odstopila Matični sekciji gradbenih 
inženirjev Inženirske zbornice Slovenije, ker za nadaljnje 
sodelovanje ni imela več dovolj sredstev.
Slovesnost ob 60. obletnici delovanja Društva grad-
benih inženirjev in tehnikov Maribor pa je ustrezen 
trenutek, da naše predhodnike v spominu pozlatimo in 
da ob tem poudarimo tudi pomen in uspešnost delova-
nja našega najstarejšega in najštevilčnejšega društva v 
Mariboru. Arhivi zveze polnijo bogata poročila njenega 
delovanja. V letih od 1980 do 2000 je svoje aktivnosti 
skupaj s strokovnimi prispevki svojih članov predstavilo 
v šestih številkah Gradbenega vestnika, katerih izdajo 
je tudi finančno podprlo. Iz začetka osemdesetih let 
prejšnjega stoletja med vsem drugim izstopa tudi or-
ganizacija dveh mednarodnih  posvetovanj s področja 
sanacije starih zgradb in mestnih jeder, kjer je nastal 
tudi zametek današnje podobe slikovitega mariborske-
ga Lenta. Mariborsko društvo se lahko pohvali, da je 
med člani imelo vseskozi številne mednarodno uvelja-
vljene strokovnjake in da tudi danes blesti s svojimi zna-
nimi projektanti mostov. V naših arhivih izstopa veliko 
imen, ki se jih hvaležni spominjamo: od Boruta Maistra, 
Boruta Pečenka iz preteklosti, do Vukašina Ačanskega, 
Marjana Pipenbaherja in Viktorja Marklja iz današnjega 
časa; Jaša Žnidariča, dr. Ludvika Traunerja in dr. Mirka 
Pšundra; izmed nepozabnih društvenikov pa Branka Ro-
sine in Anke Rosina, Minke Prajnc, mag. Stanka Tomin-
ca, Franca Gačnika, Gabrijele Lepener, Adolfa Derganca, 
Milene Skorobrijin, Petra Kovačiča, Petra Kosija, Adolfa 
Lesničarja, Veljka Gačiča in dr. Ivana Jeclja. Danes pa 
bogatijo sodelovanje društva z zvezo Janez Bojc, Bojan 
Čelofiga, Milan Kuhta, Vilma in Gorazd Benkovič ter 
predsednik mariborskega društva Stipan Mudražija, ki 
svoje društvo predano vodi že 14 let. 

Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slove-
nije je počaščena, ker ima v svoji sestavi tako odlično 
in plodovito Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov 
Maribor. Vsem nekdanjim in sedanjemu vodstvu dru-
štva se zahvaljujemo za njihov prispevek in sodelovanje 
z ZDGITS. Ob visoki obletnici društva pa vsem članom 
iskreno čestitamo!

Miro Vrbek,
predsednik ZDGITS 

DGIT Maribor –
članica Zveze DGIT Slovenije
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Nagovor predsednika Inženirske zbornice Slovenije

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Mariboru, ki 
letos praznuje visok jubilej – 60. obletnico delovanja, je 
v svoji zgodovini z mnogimi aktivnostmi odigralo po-
membno vlogo pri razvoju gradbene stroke ne samo v 
štajerski prestolnici, ampak tudi širom Slovenije. V vseh 
preteklih šestdesetih letih je permanentno skrbelo za 
izobraževanje in informiranje svojih članov z organizira-
njem najrazličnejših strokovnih seminarjev, predavanj in 
strokovnih ekskurzij doma in v tujini. Tudi družabnemu 
življenju svojih članov je društvo dajalo poseben pouda-
rek z organizacijo vsakoletnih družabnih prireditev.

Po razglasitvi Zakona o graditvi objektov ZGO-B leta 
1996, ki je dal zakonske osnove za ustanovitev Inženir-
ske zbornice Slovenije, je bila skupina inženirjev Društva 
gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor med prvimi, 
ki je spoznala nujnost ustanovitve Inženirske zbornice 
in tako organizirala svoj ustanovni zbor za ustanovitev 
Inženirske zbornice Slovenije. Po sestanku s kolegi iz 
Ljubljane je bil 17. decembra 1996 sprejet dogovor o 
skupnem nastopu o ustanovitvi enovite Inženirske zbor-
nice Slovenije. Od takrat dalje je delo članov Društva 
gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor pri nadaljnjem 
razvoju Inženirske zbornice Slovenije izjemno bogato in 

uspešno. Inženirji, člani Društva gradbenih inženirjev in 
tehnikov Mariboru so prevzeli in še danes opravljajo po-
membne funkcije v organih Inženirske zbornice Sloveni-
je. S svojo zavzetostjo in aktivnostjo so veliko prispevali 
tudi za odprtje regijske pisarne Inženirske zbornice Slo-
venije v Mariboru in ustanovili regijski odbor.

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor je sku-
paj z regijskim odborom izjemno aktivno pri sprotnem 
informiranju svojih članov s področja tehnične regulati-
ve in nove zakonodaje, pri kateri tudi aktivno sodeluje. 
Tesna povezava Društva gradbenih inženirjev in tehni-
kov Maribor in Inženirske zbornice Slovenije prinaša po-
zitivne učinke pri razvoju gradbene stroke v Sloveniji.

Ob 60. obletnici delovanja Društva gradbenih inženirjev 
in tehnikov Maribor v imenu Inženirske zbornice česti-
tamo ob jubileju in se društvu zahvaljujemo za  njegov 
izjemen prispevek k razvoju gradbene stroke v preteklih 
letih ter si želimo še v bodoče bogato skupno delo med 
Društvom gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor in 
Inženirsko zbornico Slovenije.

Inženirska zbornica Slovenije

Ob 60-letnici Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor
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Tisti, ki smo bili sodobniki začetka gradbenega študija 
v Mariboru - sam sem tedaj bil v vlogi študenta - skoraj 
ne moremo verjeti: še malo, pa se bo zaokrožilo pol 
stoletja, kolikor ga je minilo od tistih časov. Pisalo se 
je leto 1960, ko se je na malo prej, na pobudo in moč-
no podporo DRUŠTVA GRADBENIH INŽENIRJEV IN 
TEHNIKOV MARIBOR, ustanovljeni Višji tehniški šoli v 
Mariboru začel študij gradbeništva. Sto osemindvajset 
brucev je začelo študij v utesnjenih prostorih, ki niso bili 
v lasti šole, brez laboratorijev in ob zelo skromni opremi 
in logistični podpori. Bolj malo je bilo tudi ustreznega 
učiteljskega kadra – prevladovali so odlični praktiki iz 
gradbenih podjetij in birojev. O kakšni raziskovalni de-
javnosti v pravem pomenu besede tedaj sploh še ni bilo 
mogoče razmišljati.

Osem let kasneje smo na Oddelku za gradbeništvo do-
bili prvi laboratorij. Od takrat se je študij gradbeništva 
razvijal pospešeno. Leta 1973 je Višja tehniška šola pre-
rasla v Visoko tehniško šolo, leta 1975 pa so bili vpisa-
ni prvi študenti drugostopenjskega študija. Istega leta 
smo postali polnopravni člani novoustanovljene Uni-
verze v Mariboru, sedem let pozneje pa smo vpeljali še 
podiplomski študijski program. Leta 1985 je šola dobila 
ime Tehniška fakulteta Univerze v Mariboru.

Nov, za fakulteto pomemben razvojni trenutek je bil leta 
1993. Takrat smo poleg že tradicionalnega študijskega 
programa Gradbeništvo uvedli še dva nova: Promet in 
Gospodarsko inženirstvo gradbeniške smeri. Slednjega 
smo začeli izvajati v sodelovanju z Ekonomsko-poslov-
no fakulteto Univerze v Mariboru.

Leta 1995 so se štirje oddelki tehniške fakultete spora-
zumno konstituirali v samostojne fakultetne ustanove. 
Ena izmed njih je Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru. 

V dobrih desetih letih se je pospešeno razvijala, število 
študentov in diplomantov je strmo naraščalo; upošteva-
joč vse faze in stopnje študija, jih je bilo od začetka leta 
1960 do danes več kot 3000. Naglo se je razvijalo tudi 
znanstvenoraziskovalno delo in vključevanje fakultete v 
mednarodne tokove. Leta 2007 smo naredili še en po-
memben korak – posodobili smo študijske programe v 
skladu z Bolonjsko deklaracijo in uvedli kar nekaj novih 
študijskih programov. Zadnji nov pomemben korak na-
prej je fakulteta storila z uvedbo študijskega programa 
Arhitektura, za katerega menimo, da se bo razvil v inte-
gralni študijski program naše fakultete.

Na fakulteti se prav dobro zavedamo, da zadovoljstvo 
z doseženim pomeni konec razvojne poti in zveznosti, 
zato je naš pogled usmerjen v prihodnost. Menimo, da 
bosta naše razvojne dosežke še pospešila nova organi-
ziranost in povezovanje naravoslovnih in tehniških štu-
dijev v Mariboru.

Ob častnem jubileju in svečanem dogodku - 60-letnici 
delovanja DRUŠTVA GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEHNI-
KOV MARIBOR -  izrekamo delavci in sodelavci FAKUL-
TETE ZA GRADBENIŠTVO iskrene čestitke in podpiramo 
njegovo brezčasno delovanje.

Red. prof. dr. Ludvik Trauner,
dekan

Nagovor dekana Fakultete za gradbeništvo UM

UVODNE BESEDE DEKANA FAKULTETE ZA GRADBENIŠTVO
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Gradbeno šolstvo nekoč in danes

Izobraževanje za poklice v gradbeništvu ima v Maribo-
ru že več kot 50-letno tradicijo. V vsem tem času je šolo 
končalo na tisoče dijakov, vajencev, odraslih. Menim, 
da je večini toplo pri srcu, ko se ozrejo na leta, ko so 
v šoli pridobivali nova znanja in izkušnje, sklepali pri-
jateljstva in simpatije, se veselili ob mladostniških raz-
posajenostih, doživljali zmage, morda tudi prve resne 
poraze in razočaranja - in v življenje so bile odprte še 
vse poti.
V tem prikazu bo zajet zgodovinski pregled razvoja šole. 
Naj naštevanje letnic ne bo moteče, saj so vse žlahtne, 
kot je žlahtna zgodovina sama in za vsemi stojijo uspe-
hi, pričakovanja ter odgovorno delo.

Prvo pobudo za ustanovitev gradbenega šolstva je že 
davnega leta 1954 dalo Društvo inženirjev in tehnikov 
Maribor. Tako je prvi predsednik društva, znani mari-
borski strokovnjak, inženir Vlado Šlajmer, organiziral 
in vodil gradbeni odbor z namenom, da se ustanovi 
poklicna šola za vajence – zidarje, tesarje in železokriv-
ce. Financiranje gradnje so v celoti prevzela gradbena 
podjetja mariborskega področja. V začetku leta 1959 
se je tako začela gradnja delavniškega poslopja ob 
Smetanovi ulici in na pobudo DIT-a je Okrajni ljudski 
odbor Maribor 1959. leta ustanovil Gradbeno šolo za 
kvalificirane delavce.

Delavnice so začasno služile za teoretični pouk in tako 
je bila dana možnost za delovanje šole. Za prvega rav-
natelja je bil imenovan g. Branko Peternel, za učno ose-
bje pa ga. Gizela Šumljak in g. Bernard Pivec. Vse druge 
učitelje je kadrovalo gospodarstvo. Pouk tehnične šole 
je zaradi pomanjkanja prostora potekal na Elektroteh-
niški šoli na Gosposvetski cesti. Sočasno pa se je nada-
ljevala gradnja osrednjega objekta na Smetanovi ulici.

Ker je bila potreba po gradbenih kadrih vse večja, je 
bil na iniciativo gradbenega odbora in s pomočjo ob-
činskih forumov leta 1962 ustanovljen Gradbeni šolski 
center (GŠC), v katerem sta bili tehniška in poklicna 
gradbena šola. Za ravnatelja – direktorja je bil imeno-
van dipl. inž. Rudolf Smrekar, ki je ostal na tem mestu 
vse do upokojitve leta 1975.

Tako se je razvijal GŠC. Dijakov je bilo vse več, prihajali 
so novi redno zaposleni učitelji, še vedno pa je bilo ve-
liko honorarnih učiteljev. Ugledni strokovnjaki so svoje 
bogate izkušnje prenašali na mlade generacije gradbe-
nikov.

Ker je bilo v operativi veliko pomanjkanje gradbenih 
delovodij, je 1963. leta začela z delovanjem delovod-
ska šola. V sodelovanju z gradbeno operativo je bila v 
letu 1964 ustanovljena tudi gradbena poklicna šola za 
odrasle. Odrasli, ki so v podjetjih že opravljali zidarska 
in tesarska dela, so izven gradbene sezone obiskova-
li šolo in izpopolnjevali svoje strokovno znanje. Leta 
1965 je bila ustanovljena tehnična šola za odrasle. V 
tem času je bil končan celoten objekt GŠC. K centru se 
je priključila tudi slikopleskarska poklicna šola, ki je bila 
sicer ustanovljena že kmalu po II. svetovni vojni in je do 
tedaj delovala na različnih lokacijah.

Naloga in cilj izobraževanja v različnih programih sta 
bila vedno jasna: dati družbi čim boljše kadre in poma-
gati gospodarstvu pri izboljšanju strukture zaposlenih. 
Posebna skrb je bila vedno namenjena razvijanju celovi-
te učenčeve osebnosti. Ob rednem pouku so bili učenci 
takrat aktivni tudi na mnogih drugih področjih: v lite-
rarno-recitatorskem krožku, pevskem zboru, sekciji RS, 
šolskem športnem društvu, skupnosti dijakov, mladin-
ski organizaciji, na tekmovanjih iz različnih znanj itd.

Leta 1967 je GŠC dobil k osnovnemu imenu še ime Bo-
risa Kraigherja, kar pa je bilo za tiste čase razumljivo. V 
naslednjih letih se je še okrepila povezanost med šolo 
in gradbenimi podjetji. Izobraževanje odraslih se je še 
povečalo. To pa je povzročilo prostorsko stisko in zato 
je bilo potrebno gostovanje na drugih šolah. 

Ves čas je igral pomembno vlogo praktični pouk na 
tehnični in poklicni šoli. Z dobrim sodelovanjem šole in 

GRADBENO ŠOLSTVO V MARIBORU NEKOČ IN DANES
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Gradbeno šolstvo nekoč in danes

delodajalcev se je izvajal v šolskih delavnicah in grad-
benih podjetjih. Šola pa se je razvijala še naprej, tudi s 
ciljem, kot ga je zapisal leta 1972 pomočnik ravnatelja 
prof. Jurij Novak: »Takega človeka bi radi vzgojili, čigar 
sreča in zadovoljstvo bosta v tem, da ga bo notranji 
nemir gnal naprej, kadar bo iskal nekaj novega, boljše-
ga zase, za napredek skupnosti, za napredek in srečo 
vsega človeštva.« V tem obdobju so učitelji GŠC zaradi 
želje po večji učinkovitosti in racionalizaciji vzgojno-iz-
obraževalnega dela sprejeli etični kodeks, ki je zajemal 
odnose med učitelji, učenci in starši. Etični kodeks med-
sebojnih odnosov med učitelji pravi: »Medsebojni od-
nosi temeljijo na tovarištvu, medsebojnem spoštovanju 
in sodelovanju; pri skupnih in posameznih zadolžitvah 
naj vsak opravi svoje delo, nihče naj ne poskuša naprtiti 
svojega dela na ramena drugega.«

Programi so se še širili in tako je bila leta 1973 usta-
novljena šola za dimnikarje. Od 1974. do 1978. leta je 
šola zaradi velikih potreb po poklicnem izobraževanju 
in pomanjkanja prostorov odprla še oddelek gradbene 
poklicne šole v Ajdovščini ter dislocirane oddelke grad-
bene delovodske šole v Celju, Murski Soboti in Črno-
mlju.

Leta 1975 se je upokojil dolgoletni direktor GŠC dipl. 
inž. Rudolf Smrekar, ki je šolo uspešno vodil dolga in 
težka leta skupaj s predstojniki Franjem Čižekom, Fe-
dorjem Eignerjem in Ivanom Ambrožem ter dal šoli 
neizbrisen pečat. Delo ravnatelja je ob izkušenih sode-
lavcih Friderikom Kovačcem, Ivanom Ambrožem, Sta-
netom Lovšetom in drugimi nadaljeval dotedanji po-
močnik prof. Jurij Novak.

Leta 1980 je bil dograjen del šole s sodobno telova-
dnico in učilnicami. Finančna sredstva je s pomočjo in 
naklonjenostjo šoli ga. Marije Mesarič prispeval Koordi-
nacijski odbor za izobraževanje v gradbeništvu (KIG),  v 
katerem so bili predstavniki podjetij in gradbenih šol. 
Zelo pa se je za gradnjo angažiral tudi g. Ivan Ambrož, 
predstojnik poklicne šole.

Etični kodeks »odnosov med učiteljem in učencem« je 
v tem času navajal: »Vsako srečanje med učiteljem in 
učencem bodi srečanje osebnosti z osebnostjo in ne 
srečanje močnejšega s slabšim. Dober učitelj spregle-
juje učencem v majhnih stvareh zato, da mu bodo po-
zneje sledili v velikih. Učence merimo in ocenjujemo z 
istimi merami in ocenami, kot merimo in ocenjujemo 
sebe.«
 
Leta 1981 se je začelo usmerjeno izobraževanje. V šolo 
je prineslo kar nekaj novosti, ki pa na srečo niso bile 
dolgoročne. 1982. leta je prevzel mesto ravnatelja dipl. 
inž. arh. Valentin Kropivšek, leta 1987 pa je postal rav-
natelj prof. Albin Rosc, ki je to funkcijo uspešno opra-

vljal 13 let. Leta 1987 so se dijaki po odločitvi  Ministr-
stva za šolstvo žal zadnjič vpisali v program geodezija, 
leta 1999 pa je šola postala zavod z dvema organizacij-
skima enotama: strokovno gimnazijo ter strokovno in 
poklicno šolo. Še vedno je veljal etični kodeks »odnosov 
med učiteljem in starši«: »Učitelj bodi staršem prijatelj, 
ne sodnik. Socialno šibkejšim staršem in tistim, ki so iz 
kroga »majhnih ljudi« nudimo toliko pomoči, da bodo 
bolj pogumni odhajali iz šole.«

Leta 2000 je nastopila funkcijo ravnateljice Alenka Am-
brož Jurgec. Trudimo se nadaljevati in graditi naprej, saj 
so temelji in zidovi, ki so jih postavile generacije pred 
nami, trdni. Strategija SGŠ je še vedno enaka. Trudimo 
se hoditi v korak s časom, s stroko in pedagoškimi spo-
znanji, da bi dijaki dobili dovolj teoretičnega znanja in 
praktičnih izkušenj. Zelo pa si prizadevamo, da se dijaki 
v šoli tudi dobro počutijo.

V letu 2004 se je Ministrstvo za šolstvo in šport zaradi 
statične nestabilnosti osrednjega objekta odločilo za 
interventno gradnjo in tako imamo od 30. septembra 
2004 pouk v novi, varni, moderni in funkcionalni šoli, 
kjer se dobro počutijo dijaki in zaposleni. Nova šola 
nudi boljše pogoje za delo in je pridobitev tudi za grad-
beno stroko.
K lepi šoli pa spada tudi urejena okolica. Zato smo v na-
slednjem letu v okviru mednarodnega projekta Come-
nius s partnerskimi šolami iz tujine neuporabno povr-
šino pred šolo spremenili v park. V njem radi posedajo 
mladi, pa tudi malo starejši. 

Veliko napora pa danes vlagamo tudi v to, da uspe-
mo obdržati število vpisanih dijakov. Padec natalitete 
in povečan vpis v gimnazije se seveda odraža tudi pri 
vpisu v strokovne šole, predvsem v programe poklicne-
ga izobraževanja (zidar, tesar …). Za večjo privlačnost 
poklicev bi bila potrebna večja angažiranost države pri 
mreži šol, razmestitvi programov in štipendijski politiki 
ter večja pomoč gradbene stroke. Smiselno bi bilo spet 
ustanoviti Izobraževalno skupnost za gradbeništvo. 
Tako bi se lahko hitreje in na lokalni ravni odzvali na 
potrebe gradbeništva. 

V šolskem letu 2008/09 izobražujemo na šoli v progra-
mih strokovne gimnazije, srednjega strokovnega izo-
braževanja – gradbeni tehnik, ki je v letošnjem šolskem 
letu prenovljen program, in v novem programu – oko-
ljevarstveni tehnik; v programih srednjega poklicnega 
izobraževanja (zidar, tesar, pečar - keramik, slikopleskar, 
izvajalec suhomontažne gradnje, črkoslikar, dimnikar) 
in v programu nižjega poklicnega izobraževanja. Odra-
sli so vključeni v vse programe izobraževanja, izvajamo 
pa tudi priprave na delovodske in mojstrske izpite ter 
nacionalne poklicne kvalifikacije.
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49 let gradbenega šolstva v Mariboru je za nami. Pred 
nami pa so še mnogi izzivi. Da bi bili dijaki uspešni in 
zainteresirani, starši zadovoljni, učitelji in drugi zapo-
sleni strokovni, razumevajoči in inovativni, vodstvo 
kreativno, medsebojni odnosi pa vzpodbudni si bomo 
prizadevali tudi v bodoče.

Naše velike želje so usmerjene tudi v dograditev sedaj 
prepolnih delavnic praktičnega pouka. Načrte in grad-
beno dovoljenje že imamo. Ker pa Ministrstvo za šol-
stvo in šport nima za to predvidenih sredstev, bo pro-
jekt možno uresničiti le, če bodo najmočnejša podjetja 
mariborske gradbene operative združila moči in spon-
zorsko postavila objekt.

Zavedamo se, da bi bila to za njih velika obremenitev, 
pa vendar upamo, da nam bodo zvezde (beri podjetja) 
naklonjene(a).
Danes smo hvaležni vsem, ki so v vseh teh dolgih letih 
sodelovali in pripomogli k razvoju gradbenega šolstva v 
Mariboru, zadovoljni smo s prehojeno potjo, z mnogi-
mi načrti in optimizmom pa že zremo v prihodnost.

                                                  
Ivan Ambrož  

in         
Alenka Ambrož Jurgec

Gradbeno šolstvo nekoč in danes
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Fakulteta se predstavi

Šolstvo je v Mariboru, drugem največjem mestu naše 
mlade države, tradicionalno razvito. Že leta 1224 je 
mesto dobilo prvo šolo (župnijsko šolo) še preden je, 
glede na ohranjene dokumente, bilo mesto omenjeno 
z imenom. Velik vpliv na izobraževanje v Mariboru in 
njegovem zaledju je imela gimnazija, ustanovljena leta 
1758. Njena naslednica je bila znamenita mariborska 
Klasična gimnazija, ki je vzgojila mnoge ugledne sloven-
ske izobražence, med drugimi tudi dr. Frana Miklošiča, 
rektorja dunajske univerze v 19. stoletju. Leta 1782 je 
mesto dobilo glavno šolo, leta 1812 pa še preparandijo 
(pripravnico za učitelje), ki je 1861 prerasla v dvoletno, 
leta 1869 pa v štiriletno učiteljišče. Žensko učiteljišče je 
bilo ustanovljeno leta 1888. Maribor je leta 1870 dobil 
višjo realko, kasnejšo Prvo gimnazijo. Potrebe napredu-
jočega kmetijstva so narekovale tudi ustanovitev dežel-
no sadjarske in vinarske šole, kar se je, predvsem na 
pobudo habsburškega nadvojvode Janeza, ki si je na 
Meranovem v neposredni bližini Maribora uredil svoje 
vinarsko razvojno središče, zgodilo leta 1872.
Leta 1859 je legendarni škof, blaženi Anton M. Slom-
šek v Mariboru ustanovil bogoslovje, s čimer je v mestu 
utemeljil visoko šolstvo in tako zasejal seme bodoče uni-
verze, ki je začelo kaliti natanko 100 let kasneje, ko sta 
bili ustanovljeni prvi mariborski višji šoli, ekonomsko-
komercialna in tehniška.

BOGATA GRADBENA TRADICIJA MARIBORA 
IN ZALEDJA
Vsakdo, ki v Mariboru živi ali pa ga samo obišče, se lahko 
prepriča, da sta gradbena kultura in tradicija v drugem 
največjem slovenskem mestu dolgi in bogati. Tloris sta-
rega mestnega jedra še danes izpričuje mnoge značil-
nosti pozno srednjeveške gradbeno urbane miselnosti, 
v ostankih mestnega obzidja in redkih poslopij, kakršna 
je denimo Mariborska stolnica, pa še sedaj lahko prepo-
znamo značilne gradbene poteze iz tistega časa - gotiko. 
Vsa stoletja vse do danes so Maribor in večji kraji v seve-
rovzhodni Sloveniji, ki gravitirajo nanj, doživljali bolj ali 
manj intenzivna gradbena obdobja. Znotraj tega so se 
razvijale in kalile mnoge generacije različnih gradbeniških 
profilov, ki dosegajo vrhunce v zahtevnem novodobnem 
gradbeništvu, kakršno se manifestira v številnih poslo-
pjih, cestah, avtocestah, železniških progah, mostovih, 
viaduktih, predorih, žičnicah ... Normalna posledica vse 
bolj naglega razvoja gradbeništva je bila rast šolske mre-
že za usposabljanje gradbenih delavcev in strokovnjakov. 
Sprva so to bili v cehe povezani mojstri in njihovi učenci. 
V začetku dvajsetega stoletja in po prvi svetovni vojni pa 

se je v Mariboru razvilo sodobno poklicno izobraževanje 
gradbenikov, kakor so zidarji in drugi osnovni gradbe-
ni profili. Takoj po drugi svetovni vojni se je na Srednji 
tehnični šoli začelo tudi šolanje gradbenih tehnikov. Kar 
kmalu je vse skupaj preraslo v potrebo po izobraževanju 
višje in visokošolsko izobraženih gradbenih strokovnja-
kov, inženirjev gradbeništva.

VIŠJA TEHNIŠKA ŠOLA V MARIBORU IN PRVI KORAKI 
ZA ŠTUDIJ GRADBENIŠTVA
Študij gradbeništva v Mariboru se je začel v študijskem 
letu 1960/61 v okviru Višje tehniške šole (VTŠ) v Maribo-
ru, ki je bila z zakonom utemeljena 26. novembra 1959.
Pobuda, da bi v Sloveniji, ki je tedaj bila ena od šestih 
republik Federativne ljudske republike Jugoslavije, poleg 
Ljubljane tudi v Mariboru razvijali visokošolski študij, se 
je porodila sredi petdesetih let 20. stoletja, torej pred sla-
bimi šestdesetimi leti.

Mišljen je seveda bil tudi študij tehnike, nenazadnje zato, 
ker je Maribor tedaj bil največje slovensko in za Zagre-
bom drugo največje jugoslovansko industrijsko središče, 
močno pa so bile razvite tudi vse vrste gradbenih dejav-
nosti.
Glavna pogonska sila za ustanovitev tehniškega študija 
v mestu je bila Zveza inženirjev in tehnikov (ZIT) Mari-
bor in njeno Društvo orodjarjev. Najbolj za stvar zagre-
tim ljudem so v kuloarjih rekli 'zaporožci'. Uradni predlog 
za ustanovitev Višje tehniške šole v Mariboru, ki naj bi 
izobraževala obratne inženirje in bi imela 'strojni, elek-
trični in tekstilni oddelek', kot je bilo mogoče prebrati v 
mariborskem dnevniku Večer, je slovenska vlada, ki ji je 
predsedoval Boris Kraigher, prejela 14. septembra leta 
1959. Predlog je vladi posredovala Komisija za ustanovi-
tev šole za obratne inženirje, ki ji je predsedoval inženir 
Evgen Marek iz Tovarne avtomobilov in motorjev Mari-
bor (TAM). Vlada je kmalu sprožila postopek za ustano-
vitev Višje tehniške šole.

Takratni pogumni in v prihodnost zazrti gradbinci v Ma-
riboru so zgodaj zaznali potrebe po novih inženirjih in 
tako lahko z gotovostjo trdimo, da ima študij grad-
beništva v Mariboru svoje korenine v letu 1959, ko 
so se na svoji 6. redni seji, dne 02. novembra 1959, v 
prostorih DRUŠTVA GRADBENIH INŽENIRJEV IN TEH-
NIKOV MARIBOR sestali predstavniki tedanjih ma-
riborskih gradbenih podjetij in drugih ustanov ter 
upravnih organov s področja gradbeništva.

IZ ZGODOVINE ŠOLSTVA IN VISOKEGA ŠOLSTVA V MARIBORU



ZBORNIK ob 60-letnici delovanja 
Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor18

Nekako v istem času so pobudo za organizacijo oddel-
ka za kemijo v bodoči VTŠ pripravili tudi strokovnjaki s 
področja kemijske stroke, ves čas pa so bili aktivni tudi 
predstavniki elektrotehniške stroke. Sicer pa je treba reči, 
da je tako v primeru gradbincev kot tudi kemikov šlo 
zgolj za prilagoditev razvoju dogodkov, saj so že najmanj 
leto poprej oboji razmišljali o gradbenem in kemijskem 
študiju, vendar v okviru samostojnih višjih šol. Ta vizija je 
bila na nek način preroška, saj so se posamezni tehniški 
študiji v Mariboru 36 let kasneje v resnici organizirali v 
samostojnih visokošolskih ustanovah, v fakultetah.

OTVORITEV VIŠJE TEHNIŠKE ŠOLE V MARIBORU
Zakon o Višji tehniški šoli (VTŠ) v Mariboru je takratni 
Republiški zbor Ljudske skupščine Ljudske republike Slo-
venije (danes bi to lahko imenovali parlament) sprejel na 
svoji 10. redni seji, to je bilo 26. novembra 1959. Po 
Višji ekonomsko-komercialni šoli (VEKŠ), ki je bila, ne-
koliko presenetljivo, ustanovljena le nekaj mesecev prej 
in je tako postala prva višja šola v Mariboru, je torej bil 
položen še en temeljni kamen visokega šolstva v mestu 
ob Dravi. Slovesna otvoritev Višje tehniške šole je bila 5. 
marca 1960, njen prvi direktor pa je postal inženir Jože 
Kolarič. Redna predavanja v prvem od štirih semestrov, 
na tekstilnem, strojnem in elektro odseku, kot so čisto 
na začetku imenovali kasnejše oddelke VTŠ, so se začela 
v ponedeljek, 7. marca 1960. Kandidatov za vpis je bilo 
okrog tisoč, kar je samo še potrdilo izsledke poprejšnjih 
študij, ki so govorile o hudem pomanjkanju inženirske-
ga kadra v Mariboru in širše. Toda zaradi pomanjkanja 
prostorov so predavanja in druge dejavnosti sprva bili v 
prostorih tedanje Tehniške srednje šole Maribor na Go-
sposvetski cesti, kjer so razpoložljivi prostori lahko poleg  
predavateljev in drugega osebja ter opreme sprejeli samo 
še 166 študentov, kar pa za začetek ni bilo tako malo. 
Samo pol leta kasneje, v oktobru 1960, so se predavanja 

začela tudi na gradbenem in kemijskem oddelku, in sicer 
v prostorih Srednje kovinarske šole Maribor v Smetanovi 
ulici. Za vpis v študijsko leto 1960/61 se je na vseh petih 
oddelkih prijavilo 1348 kandidatov, vpisali pa so jih 956 – 
211 študentov je bilo rednih, 745 izrednih. Leta 1961 je 
šola postala članica tedaj ustanovljenega Združenja viš-
ješolskih zavodov v Mariboru. Vsem oddelkom VTŠ, torej 
tudi gradbeništvu, so v študijskem letu 1960/61 odredili 
novega gostitelja, Srednjo kovinarsko šolo na Smetanovi 
ulici.

PRVI VPISI, PRVA DIPLOMA, PRVI LABORATORIJ
Na gradbeništvo, uradno Gradbeni komunalni oddelek 
z Gradbenim in Komunalnim odsekom, katerega prvi 
predstojnik je bil gradbeni inženir Borut Maister, sicer 
uspešen direktor mariborskega Gradisa (in sin legendar-
nega pesnika ter generala Rudolfa Maistra), se je vpisalo 
128 študentov.

Borut Maister, prvi predstojnik 
oddelka za gradbeništvo (1960-1964)

Predavanja so se začela jeseni 1960 oziroma v študijskem 
letu 1960/61. Študij je trajal štiri semestre. V prvem le-
tniku so vsi študentje imeli enak program, v drugem pa 
je že prišlo do usmeritvene razlike. Študentje so se lahko 
odločili za smer Gradbena operativa ali pa za Komunal-
no smer. Večino pedagoškega kadra je VTŠ, in tako tudi 
oddelek za gradbeništvo, črpal iz mariborskih podjetij, 
pomagali pa so tudi strokovnjaki z ljubljanskih tehniških 
fakultet. Leta 1961 je na vsej šoli bilo 49 pedagoških de-
lavcev, vendar jih je bilo redno zaposlenih samo šest, ho-
norarnih učiteljev je bilo 40, k temu pa velja dodati še tri 
honorarne asistente. Medtem ko se je prva diploma na 
VTŠ zgodila 5. maja 1962, ko je na oddelku za strojni-
štvo diplomiral Jože Treven, smo na gradbeništvu svoje-
ga diplomskega pionirja dobili leta 1963, ko je kot prvi 
diplomiral študent Blaženko Grbčič.

Pionir znanstveno-raziskovalnega dela na oddelku za 
gradbeništvo je bil prof. Branko Podlesnik, ki je leta 
1968 ustanovil Laboratorij za preiskavo gradbenih mate-
rialov (LMK), kar je bil temeljni kamen danes razvejanega 
Inštituta za gradbeništvo.

Fakulteta se predstavi
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V SVOJIH NOVIH PROSTORIH
Svoje prostore je VTŠ dobila leta 1965, ko so bili končani 
prezidava, adaptacija in širitev oziroma dozidava poslo-
pja centra strokovnih šol v Smetanovi ulici 17, kjer je še 
danes sedež in glavnina dejavnosti vseh štirih mariborskih 
tehniških fakultet. Gostovanja je tako bilo konec. Vendar 
pa to še ni pomenilo, da se je višješolski študij v Maribo-
ru tudi dokončno zakoreninil. Leta 1964 so se namreč 
začeli vse bolj pojavljati glasovi vplivnih posameznikov, 
ki so zagovarjali vnovično centralizacijo visokošolskega 
študija ne enem samem mestu, v Ljubljani. Toda zara-
di spretnega manevriranja in vztrajanja 'de-centralistov', 
med katerimi viri omenjajo tedaj tudi v republiškem vrhu 
vplivna Mariborčana profesorja dr. Vladimirja Bračiča 
in župana gospoda Mirka Žlendra, prištejemo pa lahko 
še prof. Milivoja Raiča, drugega po vrsti, predstojnika 
oddelka za gradbeništvo (1964-1969), je slovenska vlada 
leta 1969 naposled sprejela nov zakon o visokem šolstvu, 
ki je dokončno omogočil rast tovrstnih ustanov tudi dru-
god po Sloveniji. 

Vendar je zakon nekatere stvari tudi zapletel. Visokim 
šolam oziroma fakultetam je omogočal ukinitev stopenj-
skega študija, zato je grozilo, da prvostopenjski inženirji 
iz mariborske VTŠ in torej tudi iz oddelka za gradbeništvo 
ne bi mogli nadaljevati študija na ljubljanski univerzi. 
Vendar se je na koncu vse ugodno razpletlo.

Prof. Milivoj Raič je bil drugi predstojnik oddelka za 
gradbeništvo (1964-69), a tudi drugi direktor Višje 

tehniške šole v Mariboru (1960-1966)

NA POTI K VISOKI ŠOLI
V letu 1969 je bil uveden še peti semester, kar je po-
menilo prvo stopničko na poti k visokošolskemu študiju 
tehnike v Mariboru. Organizacijsko se je VTŠ s petih skr-
čila na štiri konstitutivne oddelke, saj so oddelek za te-
kstil priključili strojništvu. To leto je bilo pomembno tudi 
zato, ker se je šola opremila z zmogljivim elektronskim 
računalnikom IBM 1130 in tako obogatila pedagoško in 
raziskovalno delo s sodobnimi metodami tehniške kiber-
netike. Še preden je bila leta 1959 ustanovljena Višja teh-
niška šola v Mariboru, je elaborat zanjo predvideval tudi 
njeno preraščanje v visoko šolo. 

Zakon o visokem šolstvu leta 1969 – predstojništvo od-
delka za gradbeništvo je tedaj prevzel arhitekt prof. Ja-
roslav Černigoj - je omogočil odločnejše korake v smeri 
visokošolskega študija, tudi na področju gradbeništva. 
Tako sta bila na VTŠ oziroma na oddelku za strojništvo 
leta 1970 pripravljena predlog in elaborat, v katerem so 
bile orisane potrebe po diplomiranih inženirjih, ki naj bi 
jih izobraževali v stopenjskem študiju. Pri teh prizadeva-
njih se je vodstvo šole in oddelka za strojništvo znova 
oprlo na gospodarstvo, točneje na podjetja, Gospodar-
sko zbornico Slovenije, Zvezo inženirjev in tehnikov Mari-
bor ter na enoto Zavoda za zaposlovanje v Mariboru.

VISOKOŠOLSKI ŠTUDIJ GRADBENIŠTVA IN UNIVERZA 
V MARIBORU
Zakon o ustanovitvi Visoke tehniške šole v Mariboru je bil 
sprejet leta 1973, jeseni istega leta pa so se že začela pre-
davanja v tretjem letniku strojništva. Šola je tudi dobila 
pravico do organiziranja tretjestopenjskega, podiplom-
skega študija in s tem pravico do podeljevanja specia-
lističnih, magistrskih in doktorskih naslovov. Drugosto-
penjski študij na oddelku za gradbeništvo se je, tako kot 
tudi na elektrotehniki in kemiji, začel z dvoletnim zami-
kom, namreč jeseni leta 1975. Tega leta so se uresničile 
stare sanje. Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru, 
kot se je imenovala krovna ustanova višjih in visokih šol, 
se je preobrazilo v Univerzo v Mariboru, ki je tako postala 
druga slovenska alma mater. Ustanovitev nove sloven-
ske univerze je bila 3. julija 1975, slovesna razglasitev pa 
19. septembra istega leta. Njen prvi rektor je postal dr. 
Vladimir Bračič.
Danes je tako FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO ena od 
članic fakultet, združenih v Univerzo v Mariboru.

Prof. Jaroslav Černigoj je postal tretji predstojnik 
oddelka za gradbeništvo (1969-1972)

Fakulteta se predstavi
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Ko je bila ustanovljena Visoka tehniška šola  v Ma-
riboru, je bil predstojnik oddelka za gradbeništvo 

prof. Dolef Cimerman (1972-1974)

V času nastanka univerze je bil predstojnik oddelka 
za gradbeništvo prof. Branko Podlesnik 

(1974-1976)

Tako kot na prvi stopnji so tudi na novonastali drugi 
stopnji gradbenega študija študentje lahko izbirali med 
dvema študijskima smerema, gradbeno operativno in 
gradbeno komunalno. Čast, postati prvi direktor v uni-
verzo vključene Visoke tehniške šole v Mariboru, je pri-
padla že dotedanjemu direktorju prof. dr. Ljubomiru 
Črepinšku, medtem ko je prvi predstojnik 'univerzite-
tnega' gradbeništva postal prof. Branko Podlesnik.

NA POTI K FAKULTETI
ZA GRADBENIŠTVO 1975-1995

PRVA DIPLOMANTKA IN PRVI DOKTOR ZNANOSTI, 
NAKAR ŠE FAKULTETA
Prva diplomantka druge stopnje študija gradbeništva 
v Mariboru je leta 1978 postala Sonja Ivanetič. V na-
slednjem letu 1979 beležimo že pet novih visokošolsko 
izobraženih inženirjev gradbeništva, potem pa je to šte-
vilo naglo naraščalo. Za začetek podiplomskega študija 
je oddelek za gradbeništvo dozorel v študijskem letu 
1982/83. Prvi doktor znanosti, ki je na našem takratnem 
oddelku za gradbeništvo Univerze v Mariboru uspešno 
zagovarjal doktorsko disertacijo, je bil kandidat Luhan-

tara iz Indonezije. Zagovor je bil 9. maja 1985. Prvi ma-
gister tehniških znanosti s področja gradbeništva pa je 
26. junija 1986 postal Bogdan Glumac.

V letih 1979-1983 je bil predstojnik oddelka za
gradbeništvo arhitekt prof. Ivan Kocmut

NOVI PROSTORI ZA GRADBINCE
Vsa ta živahna dejavnost je potekala v prostorsko zelo 
utesnjenih razmerah, kakršne so bile tudi še v letu 1985, 
ko je Visoka tehniška šola Univerze v Mariboru prerasla v 
fakulteto. Čast prvih dekanskih insignij je pripadla prof. 
dr. Alojzu Križmanu, kasnejšemu rektorju univerze in 
županu mesta Maribora, medtem ko je tega leta pred-
stojniške dolžnosti na gradbeništvu prof. Egon Žitnik 
- danes cenjeni starosta naših gradbenikov, predal prof. 
dr. Ludviku Traunerju. Hkrati s tem smo na gradbenem 
oddelku novopečene fakultete tudi za dolgo vrsto let 
rešili svoj 'stanovanjski' problem, saj je v letu 1985 iz 
sredstev gradbeniškega gospodarstva bil dograjen 
objekt J-1. Dobili smo prostorne in svetle predavalni-
ce, prostore za znanstveno in raziskovalno dejavnost in 
kabinete ter ostale nujne površine, kakršne potrebujejo 
udeleženci v sodobnem študijskem in znanstveno-razi-
skovalnem procesu. Čeprav je že višja in kasnejša visoka 
tehniška šola začela vzpostavljati stike in sodelovanje 
z drugimi podobnimi izobraževalnimi in raziskovalnimi 
ustanovami doma in po svetu, se je ta trend, po pri-
dobitvi statusa fakultete in v že bolj liberalnem ozračju 
druge polovice osemdesetih let, še pospešil, docela pa 
se je razmahnil, ko se je Slovenija osamosvojila. Podob-
no je veljalo tudi za gradbeni oddelek, kjer smo še po-
sebej tesne odnose razvili z gradbenima fakultetama v 
Ljubljani in v Gradcu.

PROGRAM GOSPODARSKO INŽENIRSTVO 
GRADBENIŠKE SMERI
Nov, za nas pomemben razvojni trenutek je bil leta 1993, 
ko smo poleg že tradicionalnega študijskega programa 
gradbeništvo uvedli še dva nova, namreč program Pro-
met in program Gospodarsko inženirstvo gradbeniške 
smeri, ki smo ga začeli izvajati v sodelovanju z Ekonom-
sko-poslovno fakulteto Univerze v Mariboru. Na oddel-
ku pa smo tudi tedaj še vedno - kljub temu da se je 

Fakulteta se predstavi
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Višja tehniška šola že zdavnaj prelevila v visoko oziroma 
v fakulteto – izvajali program gradbeništvo, prilagojen 
pridobitvi višješolske izobrazbe.

FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO NAPROTI
Bližali so se dogodki, ki jih lahko z vidika pomena za 
tehniški študij in tako tudi za študij gradbeništva v Mari-
boru upravičeno imenujemo zgodovinski. Zavoljo razvi-
tosti študija in ostalih aktivnosti na vseh štirih oddelkih 
Tehniške fakultete se je namreč vse bolj izrisovala potre-
ba po ustanovitvi štirih novih tehniških fakultet. O tem 
smo, na tedaj še Visoki tehniški šoli, resno razmišljali 
že leta 1981, ko je vodstvo šole z dopisom Skupščini 
Socialistične republike Slovenije predlagalo, naj se štirje 
oddelki (tedaj smo jim uradno rekli visokošolske temelj-
ne organizacije) preoblikujejo v fakultete, vendar je bil 
sklep o tem preložen na kasnejši čas. Pobuda je znova 
zaživela, ko je bil leta 1993 sprejet zakon o zavodih, po 
katerem so tedanje temeljne visokošolske organizacije, 
v našem primeru štirje oddelki Tehniške fakultete, izgu-
bile delno pravno samostojnost in so postale enote TF. 
Trenutek je izzvenel tudi v tega leta izpeljanem referen-
dumu na fakulteti, katerega rezultat je potrdil voljo za 
ustanovitev štirih samostojnih fakultet tehniških znano-
sti, vendar je 'petelin zapel' še nekoliko prezgodaj, saj je 
zadeva zavoljo celostne reforme zakonodaje v neodvi-
sni Sloveniji ostala brez veljave. Komaj ko je s 1. januar-
jem 1994 začel veljati nov zakon o visokem šolstvu, je 
pretvorba oddelkov v fakultete postala otipljiva stvar. O 
predlogu strokovne komisije, ki ji je predsedoval prof. 
dr. Bogdan Volavšek z oddelka za kemijo in kemijsko 
tehnologijo, se je 27. septembra 1994 pozitivno izrekel 
Svet za visoko šolstvo pri Ministrstvu za šolstvo in šport 
Republike Slovenije, kar je bila predzadnja formalna sto-
pnja pred nastankom Fakultete za gradbeništvo. To se je 
zgodilo, ko je s 1. januarjem 1995 začel veljati Odlok o 
preoblikovanju Univerze v Mariboru. Rektor mariborske 
univerze je bil tedaj prof. dr. Ludvik Toplak. 

Prof. dr. Mirko Pšunder je zasedal mesto predstojni-
ka oddelka za gradbeništvo od leta 1989 do 1993

Zadnji predstojnik oddelka za gradbeništvo
je bil v letih 1993-95 prof. dr. Bruno Cvikl

Med najbolj zaslužnimi za pretvorbo visoke šole v fakul-
teto je nedvomno bilo zadnje vodstvo Tehniške fakulte-
te, ki so ga sestavljali dekan prof. dr. Ludvik Trauner, 
že tedaj redni profesor na oddelku za gradbeništvo, in 
prodekani, profesorji dr. Danilo Dobčnik, dr. Vito 
Kumperščak, dr. Jože Lep in dr. Leopold Škerget.

 
dr. Jože Lep, eden prodekanov zadnjega vodstva 

Tehniške fakultete Maribor

Nagovor prof. Ludvika Traunerja, dekana Tehniške 
fakultete ob 35-letnici šole oziroma študija tehnike 

v Mariboru leta 1994

Fakulteta se predstavi
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FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO NA POTI 
V EVROPO IN SVET

ZAČENJA SE NOVA ZGODOVINA
Z začetkom leta 1995 se torej začenja zgodovina Fa-
kultete za gradbeništvo Univerze v Mariboru, katere 
prvoizvoljeni dekan je postal dotedanji dekan Tehniške 
fakultete, 'gradbinec' prof. dr. Ludvik Trauner. Seveda 
se v sami študijsko-izobraževalni in znanstveno-razisko-
valni strukturi nove fakultete v primerjavi z zatečenim 
stanjem najprej ni nič bistvenega spremenilo, do spre-
memb je prišlo le v sistemu vodenja. Poleg dekana je 
rektor imenoval še prodekana prof. dr. Bruna Cvikla in 
prof. dr. Mirka Pšundra. Novoustanovljena fakulteta 
je pričela s študijsko-izobraževalno dejavnostjo, kate-
re okostje so sestavljale katedre za splošne predmete, 
za geotehniko, za gradbene konstrukcije, za gradbeno 
mehaniko in računalništvo, za hidrotehniko, za prome-
tne gradnje, za operativno gradbeništvo in za jedrsko 
energetiko in tehnologijo.

Na univerzitetni ravni so bili v 'obtoku' študijski program 
Gradbeništvo (konstrukcijska in komunalna smer), pro-
gram Gospodarsko inženirstvo gradbeniške smeri (v 
sodelovanju z Ekonomsko-poslovno fakulteto UM) ter 
program Promet (smeri cestni promet in železniški pro-
met). Na visokošolski ravni pa je fakulteta negovala 
strokovni študijski program Gradbeništvo (operativno-
konstrukcijska, Prometno hidrotehnična smer) in pro-
gram Promet (smeri cestni promet, železniški promet 
ter zračni, žičniški in cevovodni promet), živ pa je bil 
tudi še višješolski študijski program Gradbeništvo, ki je 
zajemal operativno in komunalno smer.

PREHOD V ZNAMENJU KONTINUITETE
V študijskem letu 1995/96 je na fakulteti potekal podi-
plomski študij gradbeništva, ki je zajemal specializacijo 
(smeri Promet in organizacija, Tehnologija in ekonomika 
grajenja), magistrski študij (smeri Mehanika in konstruk-
cije, Jedrska energetika in tehnologija, Promet in orga-
nizacija, Tehnologija in ekonomika grajenja) in študij za 
pridobitev doktorata tehniških znanosti (na področjih 
Gradbeništvo, Promet in zveze ter Jedrska energetika in 
tehnologija). Tudi znanstveno-raziskovalne dejavnosti 
so prehod iz oddelka za gradbeništvo Tehniške fakultete 
v Fakulteto za gradbeništvo opravile v znamenju pove-
zanosti. Tako je Inštitut za gradbeništvo in promet tvo-
rilo sedem raziskovalnih enot: Laboratorij za gradbeno 
informatiko, Laboratorij za mehaniko tal, Laboratorij za 
analizo konstrukcij, Laboratorij za teoretično in ekspe-
rimentalno analizo konstrukcij in optimizacijo, Center 
za komunalno hidrotehniko, Center za ceste in cestni 
promet, Center za organizacijo, tehnologijo in ekono-
miko grajenja in Laboratorij za preiskavo materiala in 
konstrukcij.

BOLJŠA KAKOVOST ŠTUDIJA IN VEČ ZNANJA
Organizacijska podoba FG, kakršna se je zarisala ob 
njeni ustanovitvi leta 1995, velja tudi še leta 2000, ko 
doživimo (in preživimo) milenijski 'stres'. Toda v ozadju, 
kjer so stvari na prvi pogled manj otipljive, poteka živa-
hen razvoj, ki je vpet predvsem v težnjo in vizijo neneh-
nega dviganja kakovosti študija in večanja količine ter 
kakovosti znanja, kakršnega 'proizvajamo' na fakulteti 
in njenih znanstveno-raziskovalnih enotah. Na FG smo 
že zgodaj dojeli, da so spremembe v konceptih visoke-
ga šolstva, kakršno se je razvijalo v Evropi, pomembna 
priložnost za Slovenijo, da pri tem tudi sama sodeluje. 
To smo razumeli predvsem kot smelejše preoblikovanje 
in razvijanje študijskih programov, uvajanje novih oblik 
motivacije za študente, aktivnejše sodelovanje z drugi-
mi, za nas zanimivimi ustanovami in sploh v večjem od-
piranju navzven. 

MEDNARODNA IZMENJAVA ŠTUDENTOV SE KREPI
Ena od temeljnih smernic našega razvoja je postala 
modularnost programov, kar je edino lahko zagotovi-
lo največjo možno fleksibilnost in povezanost, pa tudi 
racionalno uporabo virov. Drugi osnovni princip je zah-
teval odprtost programov, ki je spodbujala sodelovanje 
študentov pri oblikovanju vsebin izbranih programov. 
Seveda so bili naši študentje in učitelji tedaj, leta 2000, 
že krepko vpeti v mednarodno izmenjavo, ki so jo omo-
gočali Program Socrates Erasmus oziroma opciji OMS 
Mobility in TS Mobility. Med univerzami, s katerimi je 
tedaj že potekalo tovrstno sodelovanje in 'preseljevanje', 
zasledimo imena, kot so University of Salford in Univer-
sity of Dundee (obe v Veliki Britaniji), Universidade da 
Beira Interior (Covilha, Portugalska), Technische Univer-
sität Graz (Avstrija), Aristotle Universtity of Thessaloniki 
(Grčija), Universitita degli studii da Trieste (Italija), École 
Nationale Supérieure des Arts et Industries de Strass-
bourg (Francija) in Fachhochschulstudiengang (FHS) für 
Gebädetechnik (Eisenstadt, Avstrija).

IZPOPOLNJEN PROGRAM PRENOVE
24. aprila 2002 je senat FG sprejel izpopolnjen program 
prenove, ki je temeljil na bistveno izboljšanih izhodiščih 
in metodi. V letih 2002 in 2003 pa je fakulteta v okviru 
programa Erasmus uspešno koordinirala projekt razvoja 
novega podiplomskega študijskega programa Europe-
an Master Course in Construction IT, v katerem je so-
delovalo osem evropskih univerz. Prve študente smo 
v program vpisali v študijskem letu 2004/2005. Za FG 
je projekt pomenil veliko preizkušnjo, zelo pomembno 
tudi za potek prenove programov.

VKLJUČENI V PRESTIŽNE MEDNARODNE PROJEKTE
Fakultetni letopis 2003-2004 med drugim navaja, da 
študijski programi potekajo v sodobno opremljenih 
predavalnicah, laboratorijih in računalniških učilnicah. 
V zadnjih letih, ko se je izrazito povečal interes za študij 
na Fakulteti za gradbeništvo – število študentov je z ne-
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kaj sto naraslo na krepko preko tisoč, je nastal velik pro-
storski problem. Kljub temu je Fakulteta za gradbeništvo 
Univerze v Mariboru vključena v prestižne mednarodne 
izobraževalne in raziskovalne projekte. Univerzitetni štu-
dijski programi so verificirani pri Federation des Associ-
ation Nationales des Ingenieures, diploma je priznana v 
Evropski uniji. Študentje lahko v okviru mednarodnega 
sistema kreditnega študija in programov Socrates Era-
smus ter Neptun v tujini opravijo posamezne predme-
te, semestre in diplomo, v okviru organizacije IAESTE 
pa se lahko povezujejo s kolegi iz vsega sveta. Velika 
možnost uporabe računalniške opreme, medmrežja in 
elektronske pošte omogočajo študentom, da lahko štu-
dirajo tudi po sistemu 'na daljavo' in se že v času študija 
vključujejo v raziskovalne projekte.

FAKULTETA DANES

Dejavnosti Fakultete za gradbeništvo Univerze v Mari-
boru so osredotočene na visokošolsko izobraževanje 
in raziskovanje področij gradbeništva, prometnega 
inženirstva in arhitekture. Kot vsaka sodobna fakul-
teta, tudi naša procesno sloni na dveh temeljih, ki se 
prepletata, dopolnjujeta in imata v osnovnem namenu 
ustanove, pri vzgoji akademsko izobraženih gradbincev 
in produkciji novega znanja s področja gradbeništva si-
nergijski učinek.
Ta dva temelja sta študijsko-izobraževalna in znanstve-
no-raziskovalna dejavnost.
Na izobraževalnem področju fakulteta izvaja univerzite-
tne študijske programe Gradbeništvo, Prometno inže-
nirstvo in Arhitektura, pri izvajanju interdisciplinarnega 
programa Gospodarsko inženirstvo pa sodeluje z Eko-
nomsko-poslovno fakulteto. Za pridobitev visokošolske 
strokovne izobrazbe fakulteta izvaja programa Gradbe-
ništvo in Promet.

V okviru raziskovalnih programov izvajamo mednaro-
dne, nacionalne in regionalne znanstvene ter razvojno 
raziskovalne projekte, izdelujemo pa tudi elaborate, iz-
vedeniška in strokovna mnenja za ustanove, podjetja 
in ostale naročnike. Naš pomen sega od regionalnega 
preko nacionalnega do mednarodnega prostora. Regi-
onalnost se kaže predvsem v tesni povezanosti z grad-
benimi, projektantskimi in drugimi subjekti v Mariboru, 
Podravju in severovzhodni Sloveniji, od koder prihaja 
največ naših študentov in kjer se jih največ tudi zapo-
sli. Nacionalnega pomena so predvsem aktivnosti naših 
raziskovalnih enot. V mednarodni prostor je Fakulteta 
za gradbeništvo vpeta predvsem s sodelovanjem v šte-
vilnih mednarodnih projektih, z izmenjavo študentov 
in profesorjev, z nastopi na mednarodnih konferencah 
in njihovimi gostitelji pa seveda z objavami v uglednih 
znanstvenih revijah. V organizacijsko-logističnem smislu 
organizacija fakultete temelji na katedrah, raziskovalnih 
centrih in laboratorijih.
Najpomembnejša področja raziskovalne dejavnosti so 
osredotočena na bolj ali manj zaokrožena področja, 
kot so geotehnika, gradbena mehanika, konstrukcije, 
računalniško integrirane graditve objektov, prometna 
tehnika in tehnologija, urbanistično planiranje, hidro-
tehnika, gradbena fizika, materiali itd. Sodelavci fakul-
tete so vključeni v pomembne mednarodne projekte 5. 
in 6. okvirnega programa, COST, Proteus in druge. V 
raziskovalne projekte se lahko vključijo in so vključeni 
tudi študentje.

NAŠE BOGASTVO SO ŠTUDENTJE
Stara resnica je, da so prve evropske univerze konec 
srednjega veka nastale zato, ker so neodvisno misleči 
ljudje, izobraženci že v tistih časih zaznali, da ne bo na-
predka in razsvetljenja brez ustrezno šolanih in vzgoje-
nih mladih ljudi. Prepričani smo, da je ta resnica v veljavi 
tudi še danes in bo tudi v prihodnje. Tudi na Fakulteti za 
gradbeništvo namenjamo študentom kar največ pozor-
nosti. Zavedamo se, da bomo lahko le ob kakovostnih 
izobraževalnih in raziskovalnih programih in z osebjem, 
ki jih bodo sposobni uresničevati, pritegnili in izobraže-
vali dobre študente. Naša prioriteta ni njihovo število, 
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marveč uspešnost. Zato poleg ustaljenih okoliščin, po-
trebnih za to, nenehno iščemo tudi nove rešitve, da bi 
se naši študentje na fakulteti čim bolje počutili in bi z 
nje odnesli kar največ znanja ter izkušenj.

NEKATERE PREDNOSTI ŠTUDENTOV FG
•  Naši študentje se izobražujejo na kakovostnih pre-

davanjih in v dobro opremljenih laboratorijih ter ob 
pomoči vaj in ekskurzij na terenu, a tudi v okviru 
novih oblik študija na daljavo.

•    Da bi študente pri premagovanju študijskih ovir še 
bolj podprli, smo na fakulteti uvedli tutorski sistem 
pomoči študentom.

•  Študentom so na voljo računalniki z raznovrstno 
programsko opremo ter možnostjo uporabe inter-

neta in elektronske pošte.
•    S pomočjo posebne, projektne učilnice smo uvedli  

sistem študija na daljavo.
•  Fakulteta je s projektom Študentski prenosnik prva 

v Sloveniji pričela pospeševati dostop študentov do 
lastnih prenosnih računalnikov in njihovim vključe-
vanjem v študijski proces.

•  Slovenija in s tem tudi Fakulteta za gradbeništvo 
je polnopravna članica mednarodne organizacije 
International Association for the Exchange of Stu-
dents for Technical Experience (IAESTE), ki povezuje 
študente Tehniških fakultet. IAESTE organizira stro-
kovne prakse za študente, povezuje mlade različnih 
kultur in držav ter razširja obzorja z bivanjem v dru-
gih okoljih.

FAKULTETA DANES IN JUTRI

V akademskem letu 1999/2000 smo na Fakulteti za 
gradbeništvo začeli prvo temeljitejšo prenovo študijskih 
programov, potrjenih leta 1996, ki jih trenutno izvaja-
mo. Analizirali smo programe nekaterih tujih gradbenih 
fakultet, jih primerjali z našimi in ugotavljali, kje in kako 
bi lahko naše programe izboljšali. Do končnega predlo-
ga prenovljenih programov nismo prišli predvsem za-
radi intenzivnega oblikovanja skupnega evropskega vi-
sokošolskega študijskega modela in zaradi napovedane 
spremembe v financiranju visokega šolstva v Republiki 
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Sloveniji, kar je pomenilo preveč neznank. 
24. aprila 2002 je senat Fakultete za gradbeništvo na 
svoji 35. seji sprejel izpopolnjen program prenove, ki 
temelji na bistveno izboljšanih izhodiščih in metodi. Na 
novo je bila oblikovana tudi Komisija za prenovo študij-
skih programov. Metodologija prenove, ki jo je izdelala 
komisija, temelji predvsem na zahtevanih izhodnih zna-
njih in na spretnostih diplomantov. 
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V letih 2002 in 2003 je Fakulteta za gradbeništvo uspe-
šno koordinirala program ERASMUS, projekt razvoja 
novega podiplomskega študijskega programa Europe-
an Master Course in Construction IT, v katerem je so-
delovalo osem evropskih univerz. V akademskem letu 
2004/2005 smo v program vpisali prve študente. Za 
Fakulteto za gradbeništvo je projekt pomenil veliko iz-
kušnjo, pomembno tudi za potek prenove programov. 
Med drugim smo na osnovi izkušenj izdelali strukturo 
podatkov za opis posameznega predmeta, ki ga je ka-
sneje z nekaj spremembami in dopolnitvami sprejela 
celotna Univerza v Mariboru.

V letu 2004 smo oblikovali katalog izhodnih znanj in 
izdelali niz znanj, ki pomenijo most med pričakovanim 
znanjem maturantov in zahtevanim izhodnim znanjem. 
Katalog znanj je bil oblikovan po področjih, ki jih po-
krivajo posamezne katedre. Pri odločitvah so bili upo-
rabljeni tudi univerzitetni študijski programi in izkušnje 
sorodnih fakultet iz Nemčije, Avstrije, Nizozemske in 
Velike Britanije ter model, oblikovan v združenju EUCE-
ET. Izbrani programi so služili predvsem kot referenca, 
saj so učitelji in druge okoliščine na vsaki šoli specifični, 
tako da lahko posamezna šola doseže optimalen uspeh 
le, če upošteva in izkoristi svoje potenciale in poseb-
nosti, ne pa da posnema poti, ki so si jih po svoji meri 
oblikovale druge šole.

Pričakovani rezultati in cilji prenove študijskih progra-
mov so predvsem:

kakovostni, modularni, atraktivni in aktualni pre-•	
novljeni in novi študijski programi, ki obsegajo po-
dročji gradbenega in prometnega inženirstva in so 
namenjeni različnim ciljnim udeležencem;
uvedba mehanizmov za stalno zagotavljanje kako-•	
vosti programov in
nove organizacijske oblike in metode študija. •	

Vplivi pričakovanih rezultatov:

večje zanimanje za inženirske programe,•	
diplomanti z boljšim znanjem,•	
večja dostopnost znanja,•	
lažje prehajanje med programi ter med delom in •	
študijem in
večja razpoznavnost programov.•	

V letu 2005 smo oblikovali operativne skupine za pre-
novo obstoječih programov, senat Fakultete za gradbe-
ništvo pa je sklenil, da oblikujemo tudi nova programa 
Arhitektura na 1. in 2. stopnji. Eden bistvenih argu-
mentov za uvedbo programa Arhitektura je poleg ve-
likega zanimanja tudi potreba po izboljšanju sodelova-
nja med obema profiloma, kar nameravamo doseči že 
v času študija (skupna predavanja, skupni projekti ipd.). 
Izpopolniti želimo kreativnost študija in v program 

Arhitekture vključiti več inženirskega znanja. Operativne 
skupine za prenovo so na osnovi zastavljenih izhodišč in 
primerljivih programov pripravile predmetnike, ki so bili 
osnova za opis posameznih predmetov. 

V letu 2006 smo pri Svetu za visoko šolstvo RS uspešno 
akreditirali štiri univerzitetne študijske programe, ki smo 
jih začeli izvajati v študijskem letu 2007/2008, in sicer:

3-letni univerzitetni program Gradbeništvo,1. 
3-letni univerzitetni program Gospodarsko in-2. 
ženirstvo – smer gradbeništvo,
3-letni univerzitetni program Prometno inženir-3. 
stvo,
3-letni univerzitetni program Arhitektura.4. 

2. Študijski programi v procesu akreditacije 
Nove programe bomo uvajali postopoma, tako da se pri 
izvajanju stari ne bodo prekrivali z novimi. Tako bomo 
nove magistrske programe začeli izvajati v študijskem 
letu 2010/2011, ko se bodo iztekli vsi dosedanji prvo-
stopenjski programi.

V procesu prenove so še naslednji programi:

3-letni visokošolski strokovni program Gradbe-1. 
ništvo,
3-letni visokošolski strokovni program Prome-2. 
tno inženirstvo,
2-letni magistrski program Gradbeništvo,3. 
2-letni magistrski program Gospodarsko inže-4. 
nirstvo – smer gradbeništvo,
2-letni magistrski program Prometno inženir-5. 
stvo,
2-letni magistrski program Arhitektura.6. 

V prenovljenih in novih programih smo jasneje opre-
delili tudi razliko med univerzitetnimi in visokošolskimi 
strokovnimi programi. Univerzitetni programi podajajo 
najprej abstraktno znanje, nato pa njegovo konkretno 
uporabo. Na tak način si študenti pridobijo dobre teo-
retične osnove, ki jih poglabljajo na magistrski stopnji. 
Visokošolski strokovni programi pa vodijo študente od 
konkretnega strokovnega problema h konkretni stro-
kovni rešitvi in predvsem podajajo hitro uporabno kon-
kretno strokovno znanje. 

S takšno opredelitvijo smo določili tudi zaposlitvene 
možnosti diplomantov univerzitetnih in visokošolskih 
programov. Prvi so bolje pripravljeni za poglobljen štu-
dij na magistrski stopnji, drugi pa za takojšnjo zaposli-
tev v stroki.

V prenovljenih in novih programih smo opredelili tudi 
nekatere skupne značilnosti izvajanja programov:

manj kontaktnih ur,•	
spodbujanje sprotnega študija,•	
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soodgovornost učiteljev za uspeh študentov,•	
ustreznejši urniki in prostori za poučevanje in delo,•	
kar za fakulteto predstavlja pomembno in odgovor-•	
no zadolžitev. 

Samoocenitev izvajanja prenovljenih/novih študij-
skih programov

Kot smo že omenili, smo v študijskem letu 2007/08 prvič 
vpisali prenovljene prvostopenjske univerzitetne študij-
ske programe. Ker prehod na nove bolonjske študijske 
programe pomeni eno največjih »revolucij« v sistemu 
visokega šolstva v zgodovini ter zaradi tega predstavlja 
zelo resen zalogaj tako za profesorje kot za študente, je 
za uspešno izvajanje programov zelo pomemben uspe-
šen proces samoocenitve, s katerim želimo pridobiti ko-
ristne informacije za nadaljnje kvalitetno izvajanje pro-
gramov. Zvezni proces samoocenitve izvajanja študijskih 
programov se izvaja tako s strani profesorjev kakor tudi 
študentov. 

Precej pozornosti zato namenjamo dobri organizaciji 
tutorskega sistema, ki evidentira nastale probleme ter 
jih posreduje vodji tutorskega programa in posledično v 

obravnavo Komisiji za študijske zadeve (KŠZ) FG.
Vodje študijskih programov, ki na rednih sejah KŠZ me-
sečno poročajo o nastalih problemih na svojem progra-
mu, na koncu semestra podajo tudi poročilo o uspešnosti 
izvajanja študijskega programa, podprto z raznimi stati-
stičnimi podatki predvsem glede obiskanosti predavanj 
in vaj. Seveda so samoocenitve relevantne samo, če so 
ustrezno statistično podprte in tako nam prve analize, 
z ozirom na dejstvo, da so prenovljeni programi vsebin-
sko težji od starih ter da je približno 20 odstotkov manj 
kontaktnih ur, kažejo relativno dobre rezultate, tako da 
lahko za študijski program Arhitektura kot edini novi štu-
dijski program FG lahko zapišemo, da se je odlično uve-
ljavil ter kaže nadpovprečno vpisno in izpitno evidenco v 
zimskem semestru. 

Študentje so v času pedagoškega procesa (2007/2008) 
pokazali nadpovprečno angažiranost tako pri direktnih 
kontaktnih urah kot pri samostojnem (projektnem) delu. 
Predmet Uvod v gradbeništvo in zgodovina tehnoloških 
iznajdb kot povsem nov v prenovljenem programu Grad-
beništvo se je odlično uveljavil ter bistveno prispeval k 
dodatni motiviranosti študentov za študij gradbeništva.

Shema študijskih programov 2008/2009

Bojan Čelofiga

Fakulteta se predstavi
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O nekem mariborskem gradbenem podjetju, ki ga ni več

Ob jubileju mariborskega društva gradbenih inženirjev in 
tehnikov bi se veljalo spomniti tudi na nekatera podjetja 
in osebe, ki so bili tesno povezani z nastankom in razvo-
jem našega društva. Med njimi ne bi smeli pozabiti na 
gradbeno podjetje GRADIS Maribor in na dolgoletnega 
direktorja tega podjetja, Boruta Maistra, dipl. inž.

Gradbeno industrijsko podjetje GRADIS je bilo ustano-
vljeno z odlokom Vlade Republike Slovenije oktobra 
leta 1945. Z ustanovitvijo tega podjetja je Vlada orga-
nizacijsko povezala takratno gradbeno operativo, ki je 
nastala na podlagi nacionalizacije predvojnih in med-
vojnih gradbenih podjetij, ter je bila izjemno intenzivno 
vprežena v obnovo med vojno porušene domovine. Ime 
GRADIS je kratica, oblikovana na podlagi daljšega naziva 
Gradbena direkcija Slovenije. V GRADIS so bila vključe-
na številna podjetja oziroma gradbišča širom Slovenije, 
iz katerih so se potem oblikovale lokalne organizacijske 
enote. Tako je GRADIS na višku njegovega razvoja se-
stavljajo večje število enot, in sicer: Ljubljana, Ljublja-
na - okolica, Jesenice, Koper, Celje, Ravne na Koroškem, 
Maribor, Obrat gradbenih polizdelkov Ljubljana, Stroj-
no-prometni obrat Ljubljana, Kovinski obrati Ljubljana, 
Kovinski obrati Maribor, Projektivni biro Ljubljana, Pro-
jektivni biro Maribor in pozneje še enota Ptuj (s pridru-
žitvijo podjetja Gradnje Ptuj). Skupno število zaposlenih 
je bilo v času največje aktivnosti podjetja preko sedem 
tisoč in je bil GRADIS v tistem času največje gradbeno 
podjetje v Sloveniji. Organizacija podjetja je bila v začet-
ku zelo centralizirana, pozneje so se enote vedno bolj 
osamosvajale in na koncu so bile povezane le še v obliki 
poslovne skupnosti. 

Ena največjih (nekaj časa celo največja) enot v GRADISU 
je bila prav gradbena enota Maribor, ki je imela pre-
ko tisoč delavcev. Enota je nastala z združitvijo velikih 
gradbišč v Mariboru in okolici (gradbišča TAM-a, hidro-
elektrarne Mariborski otok, Tovarne glinice in aluminija 
(TGA) Kidričevo itd). Prav kolektiv gradbišča Tovarne gli-
nice in aluminija Kidričevo je predstavljal temelj mari-
borske enote GRADISA. Ko se je gradnja TGA Kidričevo 
in stanovanjskih blokov v Kidričevem sredi pedesetih let 
bližala h koncu, je vodstvo pričelo s selitvijo težišča de-
javnosti v takrat hitro razvijajoči se Maribor. Tako je pod-
jetje zgradilo upravno stavbo na Gosposvetski cesti 29 
in za svoje delavce stanovanjsko stolpnico na Gosposve-
tski cesti 31 ter stanovanjski blok na Gosposvetski cesti 
33-38. Na Studencih v Iztokovi ulici je zgradilo samski 
dom z menzo (topli obok za delavce na gradbiščih je 

bil v GRADISU »zakon«.  Ob gradnji pohorske vzpenjače 
leta 1957 je podjetje zgradilo tudi počitniški dom na 
Pohorju, ki je bil desetletja priljubljena izletniška točka 
članov kolektiva in drugih Mariborčanov. 

Po prenehanju planskega gospodarstva je GRADIS v 
konkurenčnem boju z drugimi podjetji s tega področja 
pridobival naročila za gradnjo pri investitorjih v Maribo-
ru in bližnji ter širši okolici. Pri tem se je usmeril pred-
vsem v gradnjo industrijskih objektov, čeprav je zgradil 
tudi precej stanovanjskih blokov in objektov družbene-
ga standarda. Največja gradbišča na območju mesta 
Maribor je imel v Intesu, Mariborski livarni, Tovarni žele-
zniških vozil, Elektrokovini, MTT-ju, Hidromontaži in še 
pri drugih podjetjih. V Mariboru je GRADIS zgradil tudi 
gasilski dom, stanovanjske bloke za TAM in MTT ter za 
druge investitorje, dom družbeno-političnih organizacij 
(sedaj IZUM), samopostrežno restavracijo, velik stano-
vanjski blok v Slovenski ulici, novo gledališko zgradbo 
in še celo vrsto drugih objektov. V letih 1967-1968 je 
zgradil GRADIS objekte Pivovarne Talis ter hladilnice Slo-
venija-sadja v Bohovi. 

Še več je GRADIS gradil po bližnji in širši okolici Maribo-
ra, in sicer v Rušah industrijske in stanovanjske objek-
te, prav tako v Sladkem Vrhu, ter objekte družbenega 
standarda, v Radencih hotelske objekte, zdravilišča ter 
polnilnice mineralne vode, v Ljutomeru in Ormožu vin-
ske kleti ter tovarno sladkorja, na Ptuju skladišča in tr-
govsko hišo za Panonijo - Mercator ter objekte termal-
nega kopališča, objekte Perutnine s silosi in farmami, 
v Slovenski Bistrici objekte v Impolu (valjarno z 18.000 
m2  površine). Podjetje se je lotilo tudi mostogradnje, in 
sicer v zahtevni montažni izvedbi. Tako je zgradilo most 
čez Muro pri Veržeju, mostove čez dovodni kanal HE 
Srednja Drava 1 ter nadvoze čez avtocesto Hoče-Levec. 

Še poseben razmah dejavnosti je mariborski GRADIS 
doživel v 70. letih. Jeseni leta 1969 je prevzel gradnjo 
hotelskih objektov v Portorožu, kjer je zgradil novi hotel 
Palace, nekaj depandans ter most čez cesto pri hotelu 
Metropol. V tej zimi (ko gradbeništvo običajno preživlja 
sezonsko krizo), je podjetje podvojilo realizacijo. Čez 
pet let se je zgodba ponovila z gradnjo hotelov Bernar-
din, kjer je mariborski GRADIS zgradil izjemno zahteven 
hotel »Pečina«. V teh letih je podjetje gradilo tudi velike 
in tehnično zahtevne objekte Nuklearne elektrarne Kr-
ško, kar je zaposlovalo dobršen del zmogljivosti podje-
tja skozi vrsto let. 

O NEKEM MARIBORSKEM GRADBENEM PODJETJU, KI GA NI VEČ …
(Gradbeno podjetje GRADIS Maribor)
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O nekem mariborskem gradbenem podjetju, ki ga ni več

Poleg gradnje objektov za druge investitorje in za druž-
beni standard svojih delavcev je GRADIS vlagal velika 
sredstva v razvoj tehnologije. Tako je poleg sodobne 
opreme na gradbiščih (žerjavi, odri, opaži itd.) v letih 
1958-1962 poskrbel za lastno gramoznico v Dogošah, 
kjer je postavil separacijo za ločevanje gramoznega 
agregata na štiri frakcije ter prvo moderno betonarno. 
Na Studencih (kjer je sedaj Merkur) je zgradil sodobno 
železokrivnico ter uredil stezo za proizvodnjo betonskih 
elementov iz prednapetega betona po sistemu Hoyer. 
Na gradbiščih je med prvimi v Sloveniji uporabil jekleno-
cevne odre, sodobne velikoploskovne opaže, tehnologi-
jo prednapetega betona (skladišče Jeklotehne, pekarna 
Intes) ter lastno tehnologijo drsnih opažev za gradnjo 
silosov (Intes - okrogli in osmerokotni, Perutnina Ptuj 
-osmerokotni). Leta 1964 je GRADIS dobil prvo avtodvi-
galo Lorain, kar je omogočilo montažo težjih armirano-
betonskih elementov pri gradnji industrijskih, športnih 
in drugih objektov.

Leta 1971 je GRADIS s prevzemom podjetja Tehnogra-
dnje pridobil veliko separacijo in betonarno na Pobrež-
ju, kjer so prostorske možnosti omogočile velik razmah 
proizvodnje armiranobetonskih montažnih konstrukcij. 
Za razvoj teh konstrukcij je podjetje organiziralo lastni 
konstrukcijski biro pod vodstvom Bojana Spesa, dipl. 
inž., ki je v nekaj letih razvil več uspelih tipov montažnih 
industrijskih hal. Tako je letna proizvodnja tovrstnih 
objektov presegla 40.000 m2. 

Organizacijsko je gradbena enota GRADIS Maribor 
po zakonu o združenem delu leta 1974 postala tozd, 
čez nekaj let pa samostojno podjetje. Organizacijske 
vezi znotraj velikega GRADISA so se razhajale, kar se 
je pričelo odražati tudi na manjši uspešnosti skupnega 
nastopanja. Tako se je podjetje vedno težje prilagajalo 
zahtevnim razmeram na trgu gradbenih storitev, kjer 
je zavladala kriza kot posledica splošne krize v takratni 
skupni državi. Izvajanje del v Iraku in pozneje v Rusiji ni 
prineslo pričakovanih rezultatov, zato je podjetje zašlo v 
vedno hujše likvidnostne težave. Hipotekarni krediti za 
premoščanje teh težav, razmere ob razpadu skupne dr-
žave ter tranzicijske okoliščine so zadale dokončni uda-
rec podjetju tik pred jubilejno 50. obletnico nastanka. 
Poleti 1995. leta je podjetje GRADIS Maribor končalo 
v stečaju, ki je bil posledica objektivnih in najbrž vsaj 
deloma tudi subjektivnih vzrokov. Na pogorišču podje-

tja je nastalo podjetje GRADIS Nova, ki pa je po nekaj 
letih prav tako ugasnilo. Tako je za podjetjem GRADIS 
Maribor ostala le cela vrsta objektov, ki spominjajo na 
50-letno uspešno delovanje tega prizadevnega kolekti-
va. Med nami živi še nekaj članov tega kolektiva, ki so 
celotno delovno dobo preživeli v tem podjetju (omenil 
bi vsaj Otona Roškarja, grad. teh., Marjana Starovasni-
ka, grad. teh., gradbenega delovodjo Alberta Špindlerja 
in tajnico direktorja Slavico Oberleit). Ta skromen zapis 
naj bo posvečen upokojencem in drugim nekdanjim de-
lavcem GRADISA, ki so bili tudi čustveno navezani na 
svoje podjetje. 

V tem skromnem zapisu o podjetju GRADIS Maribor se 
je potrebno spomniti tudi na dolgoletnega direktorja 
Boruta Maistra, dipl. inž., ki je bil med ustanovitelji Dru-
štva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor ter v letih 
1957-1959 tudi predsednik društva. Za svoje delo v dru-
štvu je prejel številna priznanja, kot sta na primer častni 
član ZIT Slovenije ter zaslužni in častni član ZGIT Jugo-
slavije. Bil je tudi med iniciatorji za ustanovitev Srednje 
gradbene šole ter med ustanovitelji gradbenega oddel-
ka Višje tehniške šole v Mariboru, na kateri je nekaj ge-
neracijam predaval predmet Gradbene konstrukcije. 

Borut Maister se je rodil leta 1908 kot sin takratnega av-
stro-ogrskega oficirja in poznejšega generala ter vodi-
telja borcev za severno mejo. Podedovana odločnost in 
doslednost, odlična domača vzgoja ter dobra izobrazba 
so izoblikovali njegov značaj. Po zaključeni realni gimna-
ziji leta 1925 se je vpisal na gradbeni oddelek Tehniške 
visoke šole Univerze v Ljubljani, kjer je diplomiral leta 
1931 star komaj 23 let. Po službi na mestnem gradbe-
nem uradu je prišla vojna, ki mu ni prizanesla s preizku-
šnjami. Po osvoboditvi se je zaposlil na velikem gradbi-
šču Tovarne glinice in aluminija v Kidričevem, kjer je ob 
formiranju GRADISA postal vodja gradbišča z nazivom 
»šefinženir«. Ta naziv so starejši sodelavci uporabljali še 
dolgo potem, ko je bil že direktor podjetja. Podjetje je 
uspešno vodil do upokojitve leta 1977. V kolektivu je 
bil izjemno priljubljen, spoštovan in je užival nesporno 
avtoriteto. Kljub avtoriteti pa se je znal približati tudi 
vsakemu delavcu na gradbišču. 

Franc Vrečko
                          (v Gradisu zaposlen 1962-1979)
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SGP KONSTRUKTOR, MARIBOR

Konstruktor Maribor

Podjetje Konstruktor je pričelo opravljati gradbeno de-
javnost marca leta 1947 kot bazensko gradbeno pod-
jetje široke gradbene dejavnosti. Kmalu je postalo eno 
najpomembnejših gradbenih podjetij v Sloveniji. Ob-
močje njegovega delovanja je bila vsa severovzhodna 
Slovenija.

Poslovna stavba Telekom v Mariboru

Po letu 1950 je podjetje uspešno izkoristilo družbene 
spremembe, saj je postalo dejanski gospodar proizva-
jalskih sredstev in izključno odgovoren dejavnik za svoj 
nadaljnji razvoj. Ta prizadevanja postanejo še izrazitejša 
v sedemdesetih letih. To je obdobje pospešene rasti na 
področju proizvodnje in organizacije. V tem času je bila 
zelo pomembna ustanovitev podjetij v Avstriji, Nemčiji 
in Franciji.

Po uspešnih integracijah po letu 1970 postane Kon-
struktor regijsko podjetje. To dejstvo in želja vseh pove-
zanih podjetij po predvsem hitrem tehnološkem razvoju 
in povečanju obsega del sta bila za vse odgovorne nosil-
ce skupnih poslovnih funkcij in vodstva novega podjetja 
velik izziv in hkrati odgovornost.

Hotel Habakuk v Mariboru

Gospodarska situacija in družbena naravnanost sta v 
tem obdobju zahtevali angažiranost velikih operativnih 
kapacitet za izvajanje dela doma in v tujini. Da smo lah-
ko zagotovili zasedenost velikih gradbenih zmogljivosti, 
je podjetje Konstruktor postalo član IMOS-a, Rudisa in 
združene slovenske gradbene operative za dela v Iraku. 
Rezultat teh povezav so uspešna realizacija nekaterih 
večjih projektov tako doma kot v tujini. Od skupnega 
števila 4600 zaposlenih delavcev jih je na projektih v 
tujini delalo istočasno tudi do 750 (Irak, Nemčija, Ma-
džarska). Za podjetje je bil takrat zelo pomemben de-
vizni priliv, s katerim smo zagotovili nakup opreme in 
materialov iz uvoza. V tem obdobju največje rasti Kon-
struktorja je potrebno izpostaviti tudi intelektualne sto-
ritve projektive, razvoja, tehničnih služb, uvoza, izvoza 
ter drugo.

Objekt fakultete za računalništvo in elektrotehniko
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Konstruktor Maribor

Poslovna stavba Nove kreditne banke v Mariboru

Že pred osamosvojitvijo, v drugi polovici 80-let, je mo-
goče zaznati močne dezintegracijske procese in prve 
večje težave v poslovanju mnogih gradbenih podjetij. 
Razpad jugoslovanskega trga po letu 1990 za podjetje 
ni bil ugoden. V času osamosvojitve Slovenije je ob bi-
stvenem pomanjkanju del, neugodni strukturi zaposle-
nih bilo še vedno 2000 zaposlenih. Izvajanje del v tujini 
Rusiji, Madžarski, Nemčiji ni moglo vrednostno pokriti 
realizacije zaradi izpada v domovini. 

Po osamosvojiti Slovenije pride v mariborski regiji do 
propadanja večine velikih gospodarskih sistemov. Vzpo-
stavijo se tržne razmere, brez resne pomoči države. To 
so leta velike krize Konstruktorja. Podjetje zapusti veli-
ko število ključnih strokovnjakov, investicije se zmanj-
šajo, stanovanjska gradnja praktično usahne. Podjetje 
se le s težavo prilagaja nastalim razmeram in prilagaja 
kapacitete trenutnim pogojem. V skladu z Zakonom o 
lastninskem preoblikovanju, se podjetje formira v delni-
ško družbo z znanimi lastniki.

Nastajajoča soseska ob Betnavskem gozdu

Kriza traja vse do konca leta 2004, ko se stanje ne izbolj-
šuje niti v okviru lastništva Preventa. Ko podjetje preide  
v večinsko lastništvo Mariborčanov iz domačega okolja 
ob solastništvu Kraškega zidarja in Pomgrada ter z zdru-
žitvijo s podjetjem Kograd, pride do sanacije stanja in 
novega zagona. Podjetje že v prvem letu podvoji svojo 
proizvodnjo. 

Tudi v vsa naslednja leta prinesejo izredno hitro rast 
prihodka in dobička. V podjetju po daljšem obdobju 
zaposlujemo ponovno veliko število mladih strokovnih 
kadrov.  Konstruktor ponovno postaja kovnica mladih 
kadrov, opremljamo se z najsodobnejšo opremo.

 V zadnjih letih smo izvedli večino največjih objektov v 
regiji, vedno bolj pa smo prisotni tudi po vsej Sloveni-
ji. Približno 40 % proizvodnje smo in bomo realizirali 
v gradnji za trg, kjer imamo v skladu s tradicijo firme 
lastne visoko usposobljene kadre v gradnji za trg za ce-
lotno Slovenijo. 

Trgovsko zabaviščni kompleks v Mariboru

Šestdesetletni obstoj Konstruktorja pomeni nenehno 
vpetost v mesto Maribor in severovzhodno Slovenijo. 
Konstruktor je integralni del tega dela  Slovenije in deli 
s tem delom vse dobro in slabo. Vpetost v to okolje po-
meni nenehno skrb za vse humanitarne akcije ter skrb 
za razvoj športa in kulture.
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Konstruktor Maribor

Stanovanjska soseska Koroški veter v Mariboru

Prijetno je sprejemati tople čestitke nekaj tisoč še žive-
čih Konstruktorjevih delavcev, ki s ponosom opazujejo 
Konstruktorjeve panoje. Konstruktor je spet blagovna 
znamka kvalitete, uspešnosti, napredka. 

Zabaviščno igralniški kompleks v Šentilju

Danes podjetje Konstruktor zaposluje 300 delavcev in 
uspešno gradi najzahtevnejše objekte. V pripravi je veli-
ko manjših in večjih projektov po vsej Sloveniji za znane 
investitorje in za trg. Znanje, izkušnje predvsem pa volja 
vseh delavcev, je zagotovilo za nadaljnji uspešni razvoj.
                                                                     
                                                                                             

Franc Šušteršič
generalni direktor Konstruktorja

v obdobju 1975-1986 in 1990 - 1999
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Granit Slovenska Bistrica

Gradbeno podjetje GRANIT, d. d., iz Slovenske Bistrice 
je eno najstarejših slovenskih gradbenih podjetij. Konec 
letošnjega leta bo minilo natanko 62 let od njegove-
ga vpisa v sodni register. Doživeti 62 poslovnih let, ob 
tem pa biti zdrav in spoštovan v svoji branži in okolici, 
z uspehi v preteklosti in sedanjosti ter z bogatimi načrti 
in jasnimi cilji za prihodnost, je prav gotovo razlog za 
zadovoljstvo in ponos.

Podatki o nastanku in prvih letih razvoja bodo pred-
vsem mlajši generaciji tuji, morda celo nerazumljivi, a 
bodo dobrodošli tudi za boljše poznavanje razmer in ra-
zvoja gradbeništva v takratnem obdobju. Začetki dana-
šnje delniške družbe GRANIT segajo v prve mesece leta 
1946. Takrat so pristojne oblasti preselile Okraj Maribor 
– desni breg v Slovensko Bistrico. Gradbeno dejavnost 
novoustanovljenega okraja je prevzel Gradbeni odsek 
pri Okrajnem ljudskem odboru Slovenska Bistrica. Nje-
gova naloga je bila predvsem obnova v vojni porušene 
severovzhodne Slovenije. S prenosom gradbenih dejav-
nosti iz Maribora v Slovensko Bistrico so bili dani pogoji 
za ustanovitev prvega gradbenega podjetja na tem ob-
močju takratne države. Kmalu za tem je iz nekdanjega 
glavnega mesta Beograd prispela odredba o ustanovitvi 
podjetja z imenom Okrajna gradbena direkcija, skraj-
šano OGRAD, s sedežem v Slovenski Bistrici. V register 
podjetij je bilo to podjetje vpisano 23. novembra 1946, 
ko je bil vplačan ustanovitveni delež, zato je ta datum 
tudi uradni rojstni dan današnje delniške družbe GRA-
NIT.

V osemdesetih in devetdesetih letih se je podjetje 
uveljavilo s prenovo starega mestnega jedra 

Maribora

Vodstvo podjetja je po isti odredbi prevzel sedaj že 
pokojni Adolf Derganc, ki je kmalu za delo usposobil 
prvo skupino gradbenih delavcev – zidarjev, tesarjev in 
mizarjev. Začetna dela so izvajali z zaseženim orodjem 
poražene okupatorske vojske predvsem na obronkih 
Pohorja. V bogati kroniki podjetja je zapisano, da so 
bila prva gradbišča na območju Hotinje vasi, Planice, 
Šmartnega na Pohorju, na Tinju, v Venčeslu, Laporju in 
Podovi ter na Zgornji Polskavi. Obdobje učenja zidar-
skih veščin je podjetje kmalu končalo. Delovne potrebe 
takratnega časa in sistem planskega socializma so nare-
kovale in omogočale naglo rast podjetja. Že leta 1947 
je bil v podjetju projektantski biro, ki je v celoti pokrival 
potrebe velikega dela Slovenije. Gradbeno projektant-
sko dejavnost v celotni republiki je do takrat izvajalo le 
državno podjetje Slovenijaprojekt iz Ljubljane in njego-
va podružnica v Mariboru. S podelitvijo projektantskih 
pravic kot prvemu gradbenemu podjetju v takratni Slo-
veniji pa je bilo Granitu izkazano izredno priznanje, ob 
tem pa dana zahtevna naloga. 

Nova sodobna betonarna v Slovenski Bistrici

GRANIT, d. d., SLOVENSKA BISTRICA



ZBORNIK ob 60-letnici delovanja 
Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor 33

Granit Slovenska Bistrica

Podjetje je zaposlovalo preko dvesto delavcev. V takrat 
skrbno vodeni kroniki podjetja pa piše, da je s prevze-
mom dejavnosti okrajnih odborov Slovenske Konjice in 
Šmarje pri Jelšah podjetje leta 1948 zaposlovalo že 338 
delavcev in da je pridobilo koncesijo za izvajanje držav-
nih in republiških investicij. Območje dejavnosti podje-
tja se je s tem povečalo in segalo od avstrijske meje na 
severu, hrvaške meje na vzhodu do Celjske kotline na ju-
gozahodu. Skrbno načrtovan razvoj podjetja je še istega 
leta prinesel ustanovitev lastne in od države priznane 
vajeniške šole. Sloves visokih kvalitet teoretičnega in 
praktičnega znanja so Granitovi učenci kmalu ponesli 
po vsej takratni državi. Veliko je izgrajenih objektov ta-
kratnega Granitovega obdobja: industrijski objekti na 
Cezlaku in v Impolu ter prvi stanovanjski bloki v Slo-
venski Bistrici in Mariboru. Podjetje je razširilo svojo 
dejavnost z mizarsko delavnico, steklarstvom, ključav-
ničarstvom, slikopleskarstvom, instalaterstvom, teracer-
stvom in proizvodnjo betonskih izdelkov.

Hotel Betnava v Mariboru
 
Podjetje je hitro raslo in tako je v letu 1949 zaposlova-
lo že preko devetsto delavcev ter imelo najsodobnejši 
vozni park v Sloveniji. Leta 1952 se je podjetje verjetno 
zaradi bližnjih pohorskih nahajališč istoimenske rudni-
ne preimenovalo v GRANIT. V naslednjih letih je podje-
tje delilo usodo takrat že številnih gradbenih podjetij v 
Sloveniji. Število zaposlenih v podjetju se je postopoma 
zmanjšalo na približno štiristo. Leta 1963 so h Granitu 
priključili delavce takrat ukinjenega rudnika rjavega pre-
moga Šega pri Makolah in kamnoloma Poljčane. 

Razvoju političnih odnosov je sledila tudi oblika orga-
niziranosti podjetja. Tako se je podjetje leta 1973 kot 
tozd priključilo večjemu, a nekoliko mlajšemu podjetju 
Konstruktor iz Maribora, vendar je ves čas te zveze, do 
leta 1989, ko je ponovno krenilo na samostojno pot, 
ohranilo popolno ekonomsko, finančno in tehnično sa-
mostojnost. Sočasno z nastopom Granitove ponovne 
samostojnosti se je začela ena največjih gospodarskih 
in še posebej panožnih kriz. Morda je bila prav odloči-

tev o samostojni poti ključna za to, da je podjetje krizo 
preživelo mnogo manj boleče od večine konkurence. 

Garažna hiša pri UKC Maribor

Veliko dejavnikov je vplivalo na kasnejšo gospodarsko 
rast podjetja. V obdobju nastajanja nove slovenske dr-
žave je vodenje podjetja prevzela takrat mlada, homo-
gena in idej ter samozavesti polna ekipa, ki ji je uspelo 
povezati znanje in pripadnost zaposlenih z jasnimi in 
definiranimi cilji. Vlaganje v opremo in izobraževanje 
ter načrtna gojitev dobrih medsebojnih odnosov so pri-
spevali k nenehni in strmi rasti podjetja. V devetdesetih 
letih preteklega stoletja je podjetje dokončno stopilo 
iz relativne lokalne anonimnosti. Okrepilo je svojo eko-
nomsko trdnost in danes s ponosom stopa ob bok naj-
uspešnejšim. 

Dom starostnikov v Lenartu

Tudi obdobje lastninske in kapitalske tranzicije je podje-
tje prešlo brez večjih stresov. Zavedanje o svojih sposob-
nostih, moči in pomanjkljivosti, predvsem pa sposob-
nost hitrega prilagajanja, so bili in ostajajo konkurenč-
na prednost. Podjetje je po klasifikaciji gospodarskih 
družb po vseh kriterijih uvrščeno med velike družbe,  
sami pa se v primerjavi z največjimi slovenskimi grad-
benimi podjetji vidimo v vrhu srednje velikih gradbenih 
podjetij. Iz izkušenj konkurenčnih podjetij je razvidno, 
da je ta položaj lažje obvladljiv, zaradi vrste in velikosti 
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prevzetih del pa manj občutljiv na nihanja gradbenega 
trga. Kompleksnost in raznolikost dejavnosti podjetja, 
predvsem pa raznovrstnost kupcev omogočajo lažje in 
bolj umirjeno gospodarjenje skozi vse leto.

Objekt, na katerega smo še posebej ponosni: 
prenovljena stara dvorana SNG Maribor

GRANIT je danes delniška družba z znanimi lastniki, z 
natančno definiranimi poslovnimi cilji in vizijo, s tristo 
zaposlenimi in skupno proizvodnjo, ki bo letos presegla 
60 milijonov evrov. Podjetje je organizirano kot enovita 
družba s štirimi profitnimi centri (DE Gradbena operati-
va, DE Kamnolom Poljčane, DE Betonarna in DE Trgovi-
na) ter strokovnimi službami. 

Obrati so sodobno opremljeni, novi ali v celoti preno-
vljeni. Največ prihodka ustvari podjetje v največji delov-
ni enoti, to je s svojo primarno dejavnostjo gradbeni-
štvom. Gradimo po vsej državi in občasno tudi v tujini. 
Večino svojih gradenj opravimo v obsegu 100 kilome-
trov od sedeža družbe. Gradimo za znane investitorje in 
za trg. Specializirani smo za visoko gradnjo smo znani 
kot uspešen in zanesljiv poslovni partner. Obrati v Slo-
venski Bistrici, ki združeni v delovni enoti betonarna nu-
dijo celovito podporo primarni dejavnosti, samostojno 
zadovoljujejo potrebe lokalnega trga. Poleg proizvodnje 
vseh vrst betonov, betonske prefabrikacije, transportnih 
uslug, sodobne železokrivske dejavnosti, z nekaterimi 
zaključnimi deli zaokrožujemo ponudbo na gradbenem 
trgu. Vedno pomembnejša postaja v podjetju trgovin-
ska dejavnost. Znana in uspešna je tudi Granitova de-
javnost pridobivanja kamnitih agregatov v sodobno in 
ekološko  neoporečno opremljenih kamnolomih Poljča-
ne in Stojno selo pri Rogaški Slatini. 

Drobilnica in sejalnica v kamnolomu Poljčane

Podjetje uporablja pri svojem delu na vseh nivojih so-
dobno tehnologijo, tako v proizvodnji kot pri njeni spre-
mljavi in vodenju. Veliko vlaga v kadre in opremo. Je 
zanesljiv partner investitorjem, podizvajalcem, dobavi-
teljem, finančnim institucijam in delodajalec, ki v celoti 
izpolnjuje dogovorjene pogoje dela in plačila. GRANIT 
je prepoznaven tudi kot donator športa, kulture in hu-
manitarnih dejavnosti v lokalnem okolju. Tudi v sedmo 
desetletje svojega obstoja stopamo pogumno, eko-
nomsko trdno in odločeni nadaljevati in preseči svojo 
uspešno zgodovino.

Peter Kosi,
direktor podjetja



ZBORNIK ob 60-letnici delovanja 
Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor 35

Stavbar Maribor

Začetek podjetja sega v leto 1947, ko je takratni me-
stni ljudski odbor iz dela združenih delavnic narodne 
imovine, ustanovljenih maja 1945 za potrebe povojne 
obnove, ustanovil mestno gradbeno podjetje MEGRAD, 
ki se je marca 1955 preimenovalo v gradbeno podjetje 
STAVBAR.

Leta 1974 se je pod vplivom takratnih ustanovnih spre-
memb podjetje preoblikovalo v delovno organizacijo 
(DO) STAVBAR s štirimi temeljnimi organizacijami zdru-
ženega dela (tozd), in sicer:

TOZD VISOKE GRADNJE,- 
TOZD IGM (industrija gradbenega materiala) - 
HOČE,
TOZD OPEKARNA PRAGERSKO,- 
TOZD SPLOŠNI PROJEKTIVNI BIRO IN DELOVNA - 
SKUPNOST SKUPNIH SLUŽB.

Fotografija stolpnic ob Betnavskem gozdu

Po obdobju reorganizacij v času splošne gospodarske 
krize, ki je dosegla višek s politično odcepitvijo Republi-
ke Slovenije od ostalih jugoslovanskih republik in usta-
novitvijo lastne države, je bilo konec leta 1996 registri-
rano gradbeno podjetje STAVBAR GRADNJE, d. o. o.

Kronologija razvoja družbe:
maj 1945: ustanovitev združenih delavnic narodne • 
imovine;
4. februar 1947: ustanovitev gradbenega podjetja • 
MEGRAD;
10. marec 1955: preimenovanje v gradbeno podje-• 
tje STAVBAR;

1974: preoblikovanje v DO STAVBAR s štirimi tozdi;• 
18. november: registracija zasebne družbe z ime-• 
nom STAVBAR GRADNJE, d. o. o.

Jemčev vrt

To je vsekakor dolga zgodovina ustvarjanja in razvoja 
naše blagovne znamke, ki je rasla skupaj z mestom Ma-
ribor. Razvoj smo temeljili na sodobnem načinu gradnje 
od posodobljene klasične gradnje do leta 1962, preko 
montažne gradnje, tehnologije litega betona za stano-
vanjsko gradnjo, posodobljeno s tunelskimi opaži v času 
intenzivne stanovanjske gradnje v letih 1972-1990.

Nešteto je objektov, ki smo jih gradili v našem mestu, v 
nekdanji ožji in širši domovini ter v tujini.
Stanovanjska gradnja podjetja obsega obnovo po voj-
ni porušenih objektov, montažne stanovanjske objekte 
Jugomont, stanovanjske sosedske S-23, Nova vas I in II, 
Borova vas, Betnavske stolpnice, stanovanjske objekte 
Tezenska dobrava, bloke ob Titovi cesti, objekt Jemčev 
vrt, izgradili so tudi hotele Areh, Radgona, Dobrna, Ruše 
… in avtobusno postajo v Mariboru ter mnoge monta-
žne hale po vsej Sloveniji in nekdanji skupni državi.

STAVBAR MARIBOR 



ZBORNIK ob 60-letnici delovanja 
Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor36

Stavbar Maribor

Stanovanjski bloki v Novi vasi v Mariboru

Dela v tujini:
20-nadstropna poslovna stavba v Ludwigsburgu, sedem  
od 14- do 18-nadstropnih stolpnic v Nürnbergu. Sode-
lovali smo pri gradnji nadvoza v Münchnu, rafinerije v 
Worthu, tovarne Adler v Franfurktu, skladiščne dvorane 
v Leobnu, poklicne šole v Mitteldorfu, letališča v Fra-
kfurtu, BMW stolpnice v Münchnu.
Skupaj s podjetji v združenju GIPOSS smo zgradili 3100 
stanovanj v Alžiru. Zgradili smo hotel Hilton v Turčiji.

Sončni dom Pobrežje

V novejši zgodovini smo od vidnejših objektov gradili: 
poslovno-trgovski center City v Mariboru, proizvodne 
objekte in hale Henkel – Zlatoroga, Hladilnico v Lenartu, 

poslovni objekt LANCom, RTP v Mariboru in Mačkov-
cih, mladinski hotel Kopališče Pristan, TOM kogenera-
cija, Sončni dom na Pobrežju, dom starejših občanov 
v Vukovskem Dolu in v Gornji Radgoni, Mercatorjeve 
trgovine na Ptujski in Tržaški  cesti ter Mercator - Vemo, 
poslovni objekt MIKRO+POLO, trgovine Lidl na Ptujski 
in Tržaški cesti, mejni prehod Dobova. Spar na Ptujski 
cesti, Spar, hotel Veter in mladinski hotel Veternica v 
sklopu TPGO Ruše. 

Pred predajo investitorjem je še nekaj velikih projektov, 
in sicer: objekta kmetijske fakultete Pohorski dvor in 
srednje kovinarske šole, proizvodni objekt Marifarm na 
Ptujski cesti, stanovanjski objekt na Pobrežju s trgovino 
Spar ter naš novi poslovni objekt na lokaciji Beloruska 
ulica (nekdanji Petrol), v katerega se bomo preselili de-
cembra 2008, in bo novi sedež družbe Stavbar Mari-
bor. 

Spar v Rušah

V Ljubljani smo gradili poslovni center Perutnine, 196 
stanovanj na Glavarjevi ulici in 149 stanovanj v Črnu-
čah, 80-sobni študentski dom na Litostrojski cesti, trgo-
vski center City park in Kastner & Öhler.

Stavbar Maribor ima dolgoročno stabilno lastniško 
strukturo z vlaganjem energije ter finančnih sredstev v 
vzgojo mladih strokovnih kadrov in v nakup sodobne 
opreme. Cilj nam je ostati med najboljšimi izvajalci viso-
kih in vzporednih nizkih gradenj v Sloveniji. 
                                                                                                  

Miroslav Temnik,
direktor podjetja Stavbar Gradnje, d. o. o.
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Družba STAVBAR IGM je proizvajalec betona in beton-
skih izdelkov z dolgoletno tradicijo. Korenine razvoja 
Stavbarja segajo v daljno leto 1947, ko je bilo z odločbo 
Mestnega ljudskega odbora Maribor ustanovljeno me-
stno gradbeno podjetje MEGRAD. Leta 1955 se je to 
podjetje preimenovalo v gradbeno podjetje STAVBAR, 
katerega del je bil takrat tudi IGM. Do leta 1962 je pod-
jetje STAVBAR gradilo stanovanjska poslopja na klasičen 
način, po njem pa je bila osvojena gradnja stanovanj-
skih objektov po takrat revolucionarni tehnologiji litega 
betona. Temu so sledile gradnje prvih delno montažnih 
stanovanjskih in industrijskih stavb, gradnje z veliko-
stenskimi opaži, gradnje montažnih industrijskih hal, 
gradnje z vidnim betonom na fasadah ter gradnje stavb 
s tunelskimi opaži in montažnimi fasadami.

Takratni tozd Stavbar IGM se je leta 1990 reorganiziral 
v podjetje Industrija gradbenega materiala, leta 1997 
pa se je podjetje lastninsko preoblikovalo  v delniško 
družbo STAVBAR IGM, d. d.

STAVBAR IGM se je skozi zgodovino razvil v tehnološko 
dobro opremljeno in ekološko osveščeno podjetje, ki 
izdeluje najkakovostnejše proizvode betonske galante-
rije. Vsi izdelki so izdelani z veliko znanja, s pomočjo so-
dobne tehnologije in za preprosto, kakovostno in trajno 
rešitev težav, ki se pojavljajo pri gradnji ter vzdrževanju 
objektov in bivalnega okolja. Zaposleni v podjetju z dol-
goletnimi izkušnjami nenehno raziskujejo nove gradbe-
ne materiale in uvajajo v proizvodnjo nove izdelke, s 
katerimi razširjajo ponudbo na trgu.

V tujini, zlasti v Nemčiji, Avstriji, Rusiji, Iraku, Libiji, Al-
žiriji in Turčiji, je v sklopu sistema Stavbar tudi IGM so-
deloval pri gradnji vrste pomembnih poslopij. Skupaj z 
drugimi slovenskimi gradbenimi podjetji v okviru nek-
danjega združenja GIPOSS so sodelovali pri izgradnji 
stanovanjskega naselja Arzew v Alžiriji in vodili izgra-
dnjo hotelskega kompleksa Hilton v pristaniškem mestu 
Mersin v Turčiji.

Seznam stanovanjskih stavb, industrijskih poslopij, šol 
in športnih objektov, ki so jih zgradili doma, je predolg, 
zato naj omenimo le nekaj večjih gradenj, ki so starej-
šega datuma: poslovno-trgovski center City v središču 
Maribora, poslovno-skladiščni center Perutnine v Lju-
bljani, trgovska centra Kastner in Öhler v Mariboru in 
Celju, skladiščno-proizvodni objekti Henkel - Zlatorog v 
Mariboru, poslopje nove avtobusne postaje v Mariboru, 

obnovili in preuredili so poslovno stavbo Probanke na 
Gosposki ulici v Mariboru, zgradili  Hladilnico v Lenartu, 
nove stanovanjske stavbe na Teznem in poslovno poslo-
pje računalniškega podje LANCOM. Posebej so ponosni 
na izgradnjo stanovanjske soseske S-23, ki je bila vzroč-
ni primer delno montažne gradnje.

V sistemu Stavbar se je obdržalo le podjetje Stavbar 
IGM. Leta 1996 je podjetje ustanovilo hčerinsko druž-
bo STAVBAR GRADNJE, d. o. o., preko katere je izvajalo 
operativne projekte visokih in nizkih gradenj. V zadnjih 
desetih letih se lahko podjetje pohvali s številnimi zgra-
jenimi montažnimi in poslovnimi objekti, kot so: Metex 
Maribor, Avtocenter Šerbinek, Kristal Maribor, STTC Ma-
ribor, Tames na Ptuju, Almont Slovenska Bistrica, Mer-
catorjevi objekti na Ptuju in v Mariboru, Europark Ma-
ribor, ki je bil zgrajen v sklopu gradbenega konzorcija, 
City park Ljubljana, prostori P-2 Nove ljubljanske banke,  
Spar Ljutomer, lokali Ljubljanska itd.

Rezultat znanja in dela so tudi naslednji montažni 
objekti: Kaldera Slovenska Bistrica, trgovine Jagros, AJM 
Kozjak, AB-tribune stadiona Publikum Celje in Nafta 
Lendava, cestninska baza AC Slovenske Konjice, garaže 
Certusa Maribor, Escada Gornja Radgona, Kompostarna 
Maribor, dva objekta v Tovarni ivernih plošč Otiški Vrh 
...

Podjetje pa je z dobavami betona, armature in prefa-
briciranimi elementi sodelovalo pri izgradnji II. faze Eu-
roparka, Koloseja Maribor, Planeta Tuš, trgovin Hofer, 
Lidl, Leclerc, zabaviščnega centra HIT Šentilj, stanovanj-
skega kompleksa TARA Talis, Porsche Šentilj, stanovanj 
Kamenškova, Urbane vile Sernčeva, fakultete za elektro-
tehniko, računalništvo in informatiko Maribor in tako 
dalje.

Stavbar IGM od samega začetka izvajanja programa 
gradnje avtocest v Sloveniji sodeluje v tem zgodovin-
skem projektu. Med pomembnejšimi objekti, kjer so so-
delovali, so: Slomškov most čez Dravo, viadukt rondo 
Pesnica, viadukt Dragučova, Puchov most čez Dravo na 
Ptuju, podrivna konstrukcija Pragersko in Pesnica, objek-
ti na trasi Slivnica-Draženci, betonske varnostne ograje 
Trojane, elementi za podporne zidove za traso itd.

Podjetje je sodelovalo tudi na področju izgradnje nasle-
dnjih večjih kanalizacijskih sistemov: kolektor Slovenska 
Bistrica, ureditev kanalizacije v Vilenski Hoče, AC Kara-

STAVBAR IGM, d. o. o.
S K U P I N A    P  R  I  M  O  R  J  E     
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vanke-Obrežje, odsek Krška vas-Obrežje, izgradnja avto-
cestnih odsekov Hrastje-Lešnica, Lendava-Pince, sklop B 
in C, Slivnica-Draženci, sklop B, kolektor Celje, kolektor 
Dravograd, kanalizacija Dogoše, Limbuš, Talum, Ledina 
itd.

Lastna sodobna betonarna

Tržno nišo pa je Stavbar že pred leti našel tudi na podro-
čju proizvodnje in prodaje drobne betonske galanterije 
(betonski zidaki, opažniki). Razvoj tehnologije v sedem-
desetih letih 20. stoletja še ni omogočal popolnoma 
avtomatizirane proizvodnje, proizvodnja se je odvijala 
na stacionarnem stroju, kjer pa je bila vsa ostala mani-
pulacija ročna in s pomočjo viličarjev. V letu 1980 je bila 
zgrajena nova proizvodna hala za tovrstno proizvodnjo 
in dokupljena manjkajoča oprema za avtomatizacijo 
transporta izdelkov. Razvoj tržišča, omejene kapacitete 
obstoječe linije ter predvsem razvoj tehnološke opreme 
so narekovale potrebo po modernizaciji in razširitvi pro-
izvodnje. Zato so leta 1995 postavili novo proizvodno 
linijo, ki je omogočala istočasno uporabo dveh vrst be-
tona, in s tem izdelavo dvoslojnih in barvastih izdelkov. 
Izdelovati so začeli širok spekter vibroprešanih izdelkov, 
tako iz obstoječega programa (betonski zidaki) kot tudi 
dvoslojnih betonskih tlakovcev in plošč, dvoslojnih be-
tonskih robnikov ter vseh ostalih izdelkov. Postrojenje je 
popolnoma avtomatizirano in računalniško vodeno. V 
letu 1999 je bila na lokaciji podjetja zgrajena tudi nova 
avtomatizirana betonarna, v sklopu te investicije pa je 

bil izgrajen tudi avtomatiziran transport betona iz beto-
narne do izdelavnega stroja.

Stavbar IGM pa je s svojo dejavnostjo prisoten tudi izven 
gradbeniških krogov. Leta 2000 je ustanovil hčerinsko 
družbo Sončni dom, d. o. o., v kateri se na Pobrežju iz-
vaja dejavnost institucionalnega varstva starejših oseb. 
Zanimivost je ta, da je bila družba Sončni dom v državi 
prva družba v privatni lasti, ki ji je bila podeljena konce-
sija za opravljanje te delavnosti.

Vrsto let je ime podjetja Stavbar IGM povezano tudi z 
moškim odbojkarskim klubom iz Maribora, kjer so do le-
tošnje sezone bili generalni pokrovitelji več kot 20 let.

Podjetje Stavbar IGM je v svojih šestdesetih letih delo-
vanja dosegalo tako vzpone kot padce, menjavali so se 
lastniki, vendar je danes zaradi marljivosti in strokovne 
usposobljenosti zaposlenih ter sodobne tehnologije eno 
od vodilnih podjetij na področju industrije gradbenega 
materiala.

Poslanstvo, vizija, strategija in cilji podjetja so usmerjeni 
v stalno rast in razvoj podjetja, uresničujejo pa se tudi z 
izvajanjem razvojno investicijskih projektov. Svojo kako-
vost in skrb za trajanostni razvoj pa dokazujejo s prido-
bljenima certifikatoma ISO 9001 in ISO 14000.

Proizvodno skladiščni kompleks Stavbar IGM d.o.o. 
Hoče

Meta Pogorelčnik Zajc, 
direktorica
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Skupina Pomgrad Murska Sobota

Začetki sedanje skupine SGP POMGRAD segajo v april 
leta 1946, ko je bilo ustanovljeno soboško gradbeno 
podjetje SOGRAD. Arhivski viri pravijo, da se je leta 1953 
podjetje preimenovalo v Splošno gradbeno podjetje 
SOGRAD, kot zanimivost pa naj omenimo, da je v tem 
letu bil prvič dosežen omembe vreden finančni rezultat. 
V letu 1961 je sledila združitev SOGRADA z gradbenim 
podjetjem ZIDAR iz Murske Sobote in preimenovanje v 
Splošno gradbeno podjetje POMURJE Murska Sobota. 
K SGP POMURJE se je pripojila Opekarna Puconci, SGP 
POMURJE pa se je leta 1973 kot temeljna organizacija 
Gradbeništvo Pomurje organizirala v takratni delovni 
organizaciji KONSTRUKTOR. Pripojitev temeljne organi-
zacije Gradbeništvo DO »SOBOTA« k tozdu Gradbeni-
štvo POMURJE leta 1984 je pomenila razširitev dejavno-
sti tudi na nizke gradnje.

Obrat za proizvodnjo AB izdelkov v Lipovcih

Že naslednjega leta, torej leta 1985, pa je prišlo do izlo-
čitve tozda Gradbeništva POMURJE iz DO »KONSTRUK-
TOR« Maribor in ponovno organiziranje samostojnega 
podjetja SGP POMURJE Murska Sobota. V tem obdobju 
je podjetje zaposlovalo krepko čez tisoč delavcev, grad-
bišča so bila razpršena po celotni takratni državi Jugo-
slaviji in v tujini. 

Družbene in politične spremembe na prelomu iz osem-
desetih v devetdeseta leta so tudi za takratno POMURJE 
pomenile izgubo jugoslovanskih trgov ter posledično 
stečaj družbe, ki se je končal s prisilno poravnavo in pri-
pojitvijo k novoustanovljeni družbi SGP POMGRAD, ki je 
v letu 1996 končala z lastninjenjem in postala delniška 
družba.

Sedež skupine z napravami za proizvodno 
gradbenih materialov v Murski Soboti

Šele z lastninjenjem in kasnejšim prevzemom s strani 
skupine INTERING pa se je dejansko začel novodobni 
razvoj, ki je v naslednjih nekaj letih skupino POMGRAD 
organizacijsko prenovil, konsolidiral in racionaliziral do 
današnje stopnje, ko lahko trgu s ponosom ponudimo 
naše storitve na domala vseh področjih gradbeništva, 
od visokih do nizkih gradenj.

Asfaltna baza v Murski Soboti

Skupino SGP POMGRAD tako danes sestavlja skupina 
devetih lastniško povezanih podjetij, ki jih obvladuje 
družba SGP POMGRAD, d. d. Vse družbe so specializi-
rane za posamezne dejavnosti s področja gradbeništva, 
zato skupina na trgu nastopa s celotnim spektrom grad-
benih storitev - nizkimi in visokimi gradnjami, projekti-
ranjem, vzdrževanjem cest in vodotokov, geotehničnimi 

Skupina SGP POMGRAD MURSKA SOBOTA
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Skupina Pomgrad Murska Sobota

deli, proizvodnjo in montažo hal iz armiranobetonskih 
elementov ter z lastno proizvodnjo osnovnih gradbenih 
materialov. Pomembno referenco skupine pa predsta-
vlja tudi veliko znanja in izkušenj s področja ekologije, ki 
tudi v gradbeništvu vse bolj pridobiva na pomenu.

Tako široka dejavnost skupini omogoča hitro prilagaja-
nje na zahteve trga ali posameznega investitorja, lastna 

surovinska baza in lastna proizvodnja pa omogočata 
precejšnjo neodvisnost od cenovnih razmer na trgu 
osnovnih gradbenih materialov.

Tržni položaj se zadnja leta vseskozi krepi, skupina SGP 
POMGRAD sodeluje pri skoraj vseh večjih gradbenih 
projektih v naši regiji, pa naj gre za projekte s podro-
čja ekologije ali za izgradnjo slovenskega avtocestnega 
omrežja. 

Vizija nadaljnjega razvoja skupine SGP POMGRAD je 
usklajena z vizijo razvoja novega slovenskega gradbe-
nega holdinga, v katerem je skupina SGP POMGRAD 
prisotna že vse od ustanovitve. S pomočjo GH holdinga 
se skupina SGP POMGRAD želi pripraviti na povratek na 
trge jugovzhodne Evrope, kjer se bo lotevala predvsem 
projektov s področja ekologije in oskrbe z energijo.

V skupini SGP POMGRAD je trenutno zaposlenih 650 
delavcev, v letu 2007 pa je skupina dosegla 115 milijo-
nov evrov konsolidiranih prihodkov. 

                                                                                                                            
                  Tadej Ružič,

                          direktor družbe
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GP Radlje

Malo je podjetij, ki bi v razmerah specifičnega sloven-
skega trga preživela dolgo obdobje 58 let. Gradbeno 
podjetje Radlje jih je preživelo ter se skozi dolgo dobo 
vztrajno in postopno razvijalo. Danes izpričuje svojo pe-
stro zgodovino, povezano z vzponi in prilagajanji vsem 
spremembam družbenega in splošnega razvoja naše 
države. Gradbeno podjetje Radlje spada med podjetja, 
ki so si svoje cilje postavila v dolgoročnem kontinuira-
nem poslovanju, svoje razvojne adute in priložnosti pa 
vidi zlasti v posebni skrbi za lasten notranji kvalitetni 
razvoj. 

Dispečerski center Dravskih elektrarn

Nesporno dosedanji razvoj daje temelje, na katerih se 
gradijo cilji in poti poslovnih aktivnosti v prihodnje.
Uradni mejnik ustanovitve podjetja je 1. maj 1950. Sko-
zi obdobje od ustanovitve pa do danes beležimo več 
pridružitev in reorganizacij, vendar je značilno, da osta-
ja skozi vso svojo zgodovino kot enovito podjetje. Po-
membni mejniki v zgodovini podjetja so:

1954-1961: podjetje razširi dejavnost na žagarstvo - 
in mizarstvo, instalaterstvo in kleparstvo. Najprej 
se združi s Komunalnim podjetjem Muta, nato se 
priključi h Gospodarsko komunalnemu podjetju 
Radlje in se združi z Obrtnim podjetjem Standard 
Podvelka;
1975: podjetje zagotovi lastno surovinsko bazo z - 
izgradnjo betonarne in separacije pri Sv. Vidu;
1970-1980: največja intenzivnost izvajanja stano-- 
vanjske gradnje;
1990-1995: obdobje recesije v  slovenskem grad-- 
beništvu;

1996: izvedeno lastninsko preoblikovanje v delni-- 
ško družbo;
2001: podjetje razširi dejavnost na področje trgo-- 
vine z gradbenim materialom; 
2005: povečevanje obsega poslovanja z izvajanjem - 
lastnih stanovanjskih projektov.

Stanovanjski blok v Račah

Danes je Gradbeno podjetje Radlje delniška družba z 
okoli 170 zaposlenimi delavci, ki v pretežni meri živi-
jo na področju, kjer podjetje opravlja storitve. S svojim 
delom pokrivamo področje Dravske doline - od Koroške 
do osrednjega področja Slovenskih goric in Dravskega 
polja. Z raznovrstnimi poslovnimi povezavami in dejav-
nostjo je skozi celotno obdobje prisotno na območju 
Maribora, kjer je poleg izvajanja osrednje dejavnosti po-
memben porabnik storitev terciarnega sektorja ter sto-
ritev izobraževalnih in razvojnih institucij. Strukturo za-
poslenega kadra vztrajno dviguje z lastnimi aktivnostmi 
na področju štipendiranja ter podpore vseh oblik doda-
tnega znanja. Skoraj polovico zaposlenih predstavljajo 
srednje in visoko šolani kadri. Intenzivne lastne aktivno-
sti izvaja pri pridobivanju delavcev iz tujine. Družbo vo-
dijo zahteve po pospešenem posodabljanju opreme in 
uvajanju novih tehnoloških postopkov za srednje velike 
objekte vseh vrst. Nenehno se prilagaja novim in novim 
zahtevam pri pridobivanju del na javnih razpisih. Prido-
bitev dela na javnih razpisih pogojuje ustrezno boniteto 
podjetja, njegovo ustrezno finančno moč kot podpore 
v izvajanju del (sofinanciranje projektov, soinvestiranje 
gradnje za trg, blagovno kreditiranje …). Poudarek je 
podjetje dalo intenzivnemu uveljavljanju informacijske 
tehnologije, ki služi kot podpora strokovnemu delu. Po-

GRADBENO PODJETJE RADLJE, d. d.
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GP Radlje

sledica novih trženjskih pristopov ter vlaganje v novo 
tehnologijo daje opazno boljše rezultate poslovanja, 
merjenega s povečanjem vrednosti dobička in premo-
ženja. 

Stanovanjski blok v Kamnici

V družbi velikih in izrazito hitro rastočih podjetij naše 
podjetje izstopa s svojimi aktivnostmi in cilji. Osnovni 
cilj družbe GP Radlje, d. d., je povečanje ugleda ter za-
gotavljanje poslovne varnosti delavcem, lastnikom in 
poslovnim partnerjem.

Med strateškimi cilji naj izpostavimo iskanje novih tr-
žnih področij, dolgoročno zagotovitev lastne surovinske 
baze, vključevanje ekoloških in okolju prijaznih rešitev v 
proizvodnji, povezovanje z razvojnimi institucijami ter 
s tem vztrajno povečevanje dodane vrednosti na zapo-
slenega.

Zdravstveni dom Muta

Dosežki na nadaljnji poti Gradbenega podjetja Radlje, 
d. d., se zagotovo ne bodo merili samo po količinah, 
tonah in urah, ampak predvsem zmeraj bolj po izvirno-
sti, kakovosti, strokovnosti in seveda posledično z do-
bičkom. To pomeni, da čakajo naše zaposlene še izzivi 
zahtevnega dela, usmerjenega v stroko, in potreba po 
posebej znani pripadnosti zaposlenih našemu podjetju 
na tem koncu Dravske doline. 
Poslovno sodelovanje gradbeništva na območju Mari-
bora in Dravske doline, tja do Dravskega polja, je znano 
desetletja. Zdrava konkurenčnost naj omogoča nadalje-
vanje tega sodelovanja, bodočim rodovom pa naj daje 
priložnost za ustvarjalno porabo moči in volje v priho-
dnje.      

Marjan Potnik,
direktor
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MTB Maribor

Podjetje MTB, d. o. o., se je leta 1993 prvič pojavilo na 
seznamu podjetij, ki s pretežno gradbeno dejavnostjo 
nepretrgoma iščejo nove priložnosti in izzive. Uspešnost 
podjetja je kovala odločnost in miselnost, saj se je ne-
prenehoma vlagalo v razvoj podjetja, nabavo mehani-
zacije in zaposlovanje predanega kadra. Dandanes je iz 
majhnega podjetja nastala družba, ki zaposluje 231 lju-
di, rast družbe pa je temeljena z izredno sposobnostjo 
prilagajanja spremembam in zahtevam trga. Cenjena je 
gradnja visoke kvalitete, hkrati pa je v urbanem okolju 
zahtevana občutljiva arhitekturna zasnova objektov, saj 
bosta le-ti desetletja zaznamovali mestni okoliš.

Gradbišče proizvodno-skladiščnega objekta 
Farmadent v Mariboru

Dokazano je, da je ključ do poslovnega uspeha odvisen 
od vsakega člena verige. Osnova uspešnega poslovanja 
so zadovoljni delavci, strokovni kader in napredna mi-
selnost vodilnih, katerim delo predstavlja veselje in izziv. 
Uspešnost pa se izkazuje tudi v zaupanju zadovoljnih 
investitorjev, kupcev in finančnih ustanov. Tako rekoč je 
ključev več in skozi bogato poslovno zgodovino smo na-
brali izkušnje, ki pripomorejo efektivnemu gospodarjenju 
družbe.
Zavedamo se, da je v gradbeništvu pomembna dolgoroč-
na vizija. V ta namen imamo pripravljenih in načrtovanih 
kar nekaj projektov, ki bodo pozitivno vplivali na razvoj 
mestnega okoliša. Za dosego dosedanjih in prihodnjih ci-
ljev gradimo fazno in skladno z zahtevami trga, potrebna 
pa je bila tudi precejšna reorganizacija družbe. Vodenje 
smo reorganizirali tako, da posamezni segmenti delujejo 
enotno in povezano, istočasno pa samostojno, odgovor-
no in hitro. Okrepili smo tehnično službo in razdelili tra-
dicionalne oddelke v posamezne segmente. 

Stanovanjski kompleks Magdalena 2 v Mariboru

Tako je nekoč majhno podjetje zraslo v moderno druž-
bo, ki na podlagi bogatih izkušenj in novih idej posluje 
zanesljivo in iz leta v leto bolj uspešno. 

Poslovna stavba P2 - 1. faza v središču Maribora

MTB, d. o. o., MARIBOR
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MTB Maribor

V Mariboru in njegovi bližini izvajamo projekte za vse 
populacije in načine življenja.  
Smo podjetje, ki svojim kupcem nudi predvsem kvalite-
to bivanja v vseh pogledih, tako je tudi okolica in lega 
objekta zelo pomembna. 

Minoriti med obnovo

Mariborsko podjetje MTB poleg svojih novih projektov 
gradnje za trg izvaja tudi nekatere projekte za znane 
investitorje, ki bodo podobo Maribora na nekaterih 
lokacijah precej spremenila. Tako se je MTB skupaj s 
konzorcijskim partnerjem MAP Trade, d. o. o., lotil za 
investitorja - Mestno občino Maribor - velike črne točke 
na mariborskem Lentu - sanacije Minoritov pri Sodnem 
stolpu. Pri tem gre za zelo zahtevna gradbena dela, kjer 
bomo lahko uporabili naše znanje in izkušnje. Na tem 
objektu izvajamo kompletno sanacijo vlage zidov, pred-
videno pa je tudi injeciranje razpok nosilnih zidov in 
celovita statična ojačitev objekta. V novem, saniranem 
objektu bodo tudi prostori za potrebe mariborskega 
lutkovnega gledališča. Po koncu sanacije bo tako od-
pravljena še ena mestna packa.

Cesta ob železnici s podhodom

MTB je tudi soudeležen pri infrastrukturnih projektih, 
saj je bil izbran za izvedbo podhoda in obhodne ceste 
C4, ki bo nova povezovalna cesta s podhodom vzpore-

dno z železniško progo in bo povezovala območje Euro-
parka z načrtovanim velikim krožiščem med UKC Mari-
bor in železniškim nadvozom. Gradnja je tukaj zahtevna 
zaradi tega, ker železniški promet ne sme biti moten ali 
celo pretrgan za dalj časa, tako da je potrebno izvajati 
ta dela zelo skrbno.

Vrstne hiše Hoče II

Ponosni smo na to, kar smo dosegli in kar smo izgradili. 
In tudi na kar dolgo pot, ki smo jo v najkrajšem času 
prehodili – če že ne pretekli. Vseeno pa se še ne želimo 
ustaviti ali upočasniti tako dolgo, dokler imamo ideje, 
voljo in energijo za sprejemanje novih projektov, izzivov 
in doseganja novih ciljev, in tako dolgo, kolikor še čuti-
mo strast do poslov. 

Knjižnica in stanovanjski objekti v Hočah

To, kar smo dosegli, je za nas pomembno v različnih po-
gledih: tako smo enkrat pokazali, da znamo izvesti tudi 
kompleksne projekte in se spopasti s posebnimi izzivi, 
na drugi strani pa smo se na tej poti tudi veliko naučili. 
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Vrstne hiše v Brezju pri Mariboru

Na našem nadaljnjem potovanju želimo še naprej pu-
ščati svoj pečat, ki je usmerjen predvsem v dolgoročno 
kakovost storitve vseh tistih, ki jo koristijo. Tako je sicer 
prav, da se kdaj pa kdaj ozremo nazaj na storjeno, mno-
go bolj pa imamo oči, misli in ideje uprte v naprej, k 
novim projektom. 

Želimo se še naprej širiti v naši panogi – sicer v bolj 
umirjenem tempu – v in zunaj Slovenije, na raznih po-
dročjih dela. 

Stanovanjski objekt Studenci

Viktor Lednik,
direktor družbe
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Slikar Maribor

Družba Slikar, d. d., Maribor, s sedežem na Prešernovi 
ulici 26 a, se kot izvajalec zaključnih del v gradbeništvu 
na številnih objektih tako doma kot v tujini ponaša že 
58 let. Svojo dejavnost je specializirala v slikopleskarskih 
delih, polaganju tapet, izdelovanju toplotnoizolacijskih 
fasad, izvedbi štukaterskih del v objektih in na fasadah 
ter z deli pozlate na kulturno zaščitenih objektih.     

Podjetje je nastalo iz nacionaliziranega premoženja so-
boslikarske delavnice mojstra Hölzingerja, ki je delovala 
do leta 1945 v  poslovni zgradbi, kjer ima sedež še da-
nes.  Podjetje Slikar je bilo registrirano leta 1950 kot so-
boslikarsko, črkoslikarsko in pleskarsko podjetje. V za-
četnih letih je zaposlovalo okrog sto delavcev in je bilo 
eno največjih podjetij te dejavnosti v takratni Jugoslavi-
ji. Po vojni je podjetje delovalo pri obnovi celotne bivše 
Jugoslavije, pretežno pa v Mariboru in tudi v Sloveniji. 
Slikar je bil  tudi med ustanovitelji obrtne šole slikople-
skarjev, kjer so mojstri iz podjetja  poučevali vajence. 

V letu 1977 se je podjetje Slikar organiziralo kot tozd v 
sestavi delovne organizacije Gradbeni finalist. Že v letu 
1988 se je Slikar ponovno konstituiral v enovito delovno 
organizacijo Slikar, p. o., in izstopil iz sestavljene delov-
ne organizacije Gradbeni finalist. Sočasno se je začela 
splošna gospodarska kriza, nastale so težave na doma-
čem trgu ter splošne omejitve v gradbeništvu, tako da 
smo bili prisiljeni izdelati sanacijski program, v katerem 
je bil poudarek na zmanjševanju števila proizvodnih in 
režijskih kadrov. V letu 1990 smo zaposlovali 220 delav-
cev, kar pa je bilo odločno preveč. Vzrok sta bila slaba 
likvidnost gospodarstva in zmanjševanje trga v nekdanji 
Jugoslaviji. Število delavcev se je zmanjševalo postopo-
ma, deloma z naravnimi odlivi in deloma s trajnimi pre-
sežki. V tem obdobju krize je podjetju uspelo zmanjšati 
število zaposlenih na 120.  

Z vlaganjem v specializacijo kadrov - šolanje štukater-
skih delavcev - smo se uspešno vključili v prenovo starih 
objektov in ustanovili štukatersko delavnico. V tem času 
je Občina Maribor namenila večji poudarek na prenovo 
starega mestnega jedra. Uspešno so se vključili v obno-
vo starih mestnih pročelij, predvsem s štukaterskim de-
lom. Z Zavodom za kulturno in naravno dediščino smo 
sodelovali pri obnovi Kužnega znamenja, na kar smo še 
posebej ponosni. 

S štukaturami in poslikavami smo popolnoma obnovili 
mariborsko gledališče, v katerem izstopa Kazinska dvo-

rana, ki je v ponos mesta Maribor. Seveda pa ne sme-
mo pozabiti obnove stavbe Mestne hranilnice, objekta 
Gambrinus, mariborskega sodišča in nekdanjega mi-
nistrstva za drobno gospodarstvo. Na vseh navedenih 
objektih so bila izvedena zahtevna dela, saj ni šlo samo 
za obnovo oziroma restavracijo starih elementov na štu-
katurah, ampak v veliki meri za izdelavo novih štukatur 
na podlagi starih, ki so bile že popolnoma uničene. 

Glede na krizno obdobje je vodstvo podjetja s pravilno 
politiko vodenja naredilo velik korak z deli na zunanjih 
trgih. Po uspešno opravljenih slikopleskarskih in štuka-
terskih delih kakor tudi izvedbi toplotnih izolacij (fasad) 
so nas spoznali tudi zunaj naših meja (v Nemčiji, Avstriji, 
Rusiji, Ukrajini itd.). Omeniti je treba, da je za izvajanje 
tako tehnološko zahtevnih del potrebnega veliko zna-
nja, zavesti in pripadnosti delavcev ter vseh zaposlenih.  

V letih od 1995 do 1999 smo zaposlovali med 35 in 
40 odstotki naše delovne sile v tujini (Rusija, Ukrajina, 
Nemčija, Avstrija), kjer smo izvajali dela preko avstrij-
skega in italijanskega partnerja. Pomembni objekti v tu-
jini, na katerih smo izvajali dela, so:

hotel Evropa v St. Petersburgu,- 
hotel Baltcuk v Moskvi,- 
več bank v Moskvi in Kijevu,- 
obnova reprezentančnih soban v Kremlju,- 
rezidenca takratnega predsednika Jelcina.- 

Podjetje Slikar, d. d., Maribor se je v skladu z določili Za-
kona o lastninskem preoblikovanju odločilo za notranji 
odkup. Lastninjenje družbenega kapitala je bilo zahtev-
no opravilo, ki je terjalo dodatno prizadevnost vodstva 
in zaposlenih v podjetju. Tudi izobrazbena struktura je 
bila ugodna, saj je bilo med zaposlenimi 80 odstotkov 
kvalificiranih delavcev, 15 odstotkov s srednjo izobraz-
bo in 5 odstotkov z višjo oziroma visoko izobrazbo. 

V obdobju teh 58 let smo veliko sodelovali z znanimi 
mariborskimi gradbenimi podjetji pri novogradnjah sta-
novanjskih objektov, poslovnih stavb, hotelov, javnih 
objektov in individualnih gradenj.   

Sedaj Slikar, d. d., zaposluje petdeset delavcev in uspe-
šno sodeluje pri investicijskih projektih doma in v tuji-
ni. 

                                                                                                                            
                        Štefan Hrženjak,                                                                                

      direktor podjetja v letih 1985-2007

SLIKAR, d. d., Maribor



ZBORNIK ob 60-letnici delovanja 
Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor 47

Utrinki iz tehnologije gradnje v zadnjih petdesetih letih

V prispevku bi rad opisal potek sprememb, ki sem jih 
doživel v svojih gradbeniških letih, ki so se  začela pri 
gradbenem podjetju Sograd v Murski Soboti, ko sem iz 
ljubljanske teorije stopil v realno operativo.

Na gradbiščih so v petdesetih letih minulega stoletja be-
ton mešali tudi še ročno iz gramoza, ki so ga s konjsko 
vprego pripeljali iz gramoznice (nakopali in razložili so 
ga delavci z lopatami), ga prostorsko dozirali v določe-
nem razmerju glede na cement, nato pa ga na suho in 
mokro mešali po takrat veljavnih pravilih. Horizontalni 
transport betona je potekal s samokolnicami ali japa-
nerji, z njimi prav tako včasih tudi po poševnih ram-
pah, kjer so delavci s kljuko pomagali vleči po strmini. 
Za vertikalni transport materiala so takrat že uporabljali 
gradbena dvigala. Opeko pa so znali tudi metati ročno 
ali s podajanjem. Žgano apno so gasili v lesenih koritih. 
Ko se je uležalo, so ga koristili za izdelavo malte za zida-
nje ali za izdelavo grobih in finih ometov, seveda spet z 
ročnim doziranjem in mešanjem. 

Podjetje, kjer sem začel svojo poklicno pot, je imelo tudi 
lastno žago za žaganje desk, plohov, letev in tramov. 
Okrogel les se je uporabljal predvsem za podpiranje 
opažev iz desk. Tudi fasadni odri so bili še leseni. Že-
lezokrivci so krivili samo gladko armaturo, kovači pa so 
iz nje izdelovali tudi skobe (»klanfe«) in ostrili orodja 
za dolbenje. Opisano stanje se je sorazmerno hitro iz-
boljševalo zaradi industrije, ki je nudila potrebno me-
hanizacijo (mešalce, dvigala) in materiale (hidratizirano 
apno), končno pa je na gradbišče tovarne težke konfek-
cije Mura prišel prvi žerjav POHORC, ki smo ga iz vlaka 
na razkladalno rampo in kamion prestavljali ročno. Pri 
razkladanju s kamiona na tla pa smo si pomagali tako, 
da smo kamion vkopali, tako da je bilo dno kesona v 
višini tal.

Temeljna tla nam običajno niso delala težav, saj smo prej 
ali slej naleteli na gramoz. Ker pa smo imeli v Pomurju 
pogosto talno vodo že na globini dveh metrov, smo se 
pri gradnji stanovanj izogibali kletem. Zato so bili teme-
lji sorazmerno plitvi, do globine zmrzovanja oziroma do 
gramozne plasti. Izkustveno smo merili zadostno nosil-
nost temeljnih tal tako, da smo kramp postavili vertikal-
no z ročajem navzdol in ta se pod težo delavca ni smel 
pogrezniti v tla. Pri javnih zgradbah (banke, pošte itd.) 
pa je bilo pri globljih izkopih potrebno črpanje podtalne 
vode. Ko je beton vezal tako, da ga voda ni več izpirala, 
smo črpanje prekinili, beton pa je potrebno trdnost pri-

dobil pod vodo. Neke zime je na vodi nastal debel sloj 
ledu, beton pa kljub temu ni zmrznil. Včasih je statik čr-
panje vode zaradi izpiranja prepovedal. V takih primerih 
smo potrebno globino dosegli z betoniranjem pravo-
kotnih »vodnjakov«, ki so se pri grabljenju materiala iz 
notranjosti pogrezali do potrebne globine, zgoraj pa se 
dobetonirali. Dno smo nato podvodno zabetonirali, po 
vezanju pa iz notranjosti vodnjakov izčrpali samo vodo, 
položili armaturo in zabetonirali predvideni del.

Ta podrobnejši opis pove, da so se težave takrat reševale 
brez avtodvigal, zagatnih sten, betonskih črpalk in dru-
gih pomagal. Zato pa je takrat bilo potrebno nekoliko 
več iznajdljivosti in ročnega dela.

Na velesejmu gradbeništva me je znanec iz študentskih 
let obvestil, da se v Kraljevu tamkajšnje gradbeno pod-
jetje pripravlja na gradnjo tovarne visoko ognjeodporne 
opeke za oblogo peči. Gradili naj bi ponapete silose, 
tunelsko peč, drobilnice, armiranobetonske lupine itd. 
Dal sem svoj naslov in kmalu dobil vabilo na razgovor. 
Rezultat: z družino sem se preselil in gradil. Tamkajšnjo 
tehnologijo bom opisal zaradi razlik med sedanjo. Be-
tonski gramoz so pridobivali iz korita reke Morave. Pre-
vozniki - zasebniki s konjskimi vpregami - so gramoz iz 
korita struge vozili na velik kup in ga izoblikovali v obli-
ko piramide, saj so tako lahko izračunali njegov volu-
men. Po izplačilu pa so obvezno priredili piknik in vod-
stvo gradbišča počastili z odojkom, jagnjetino, sirom in 
pivom. Gramoz in cement smo do mešalca prevažali z 
viličarjem, ki je imel namesto vilic žlico. Imeli smo tudi 
laboranta, ki je nadzoroval kvaliteto betona in odvze-
mal betonske kocke.

Gradnja silosov je potekala na naslednji način: drsni 
opaž so tvorile lesonitne plošče, ki smo jih pred upora-
bo nekaj časa namakali v olju, dviganje opaža pa izva-
jali s pomočjo prirejenih dvigalk, ki so se oprijemale in 
preprijemale cevni oder. Dviganje se je izvajalo ročno. 
Pri vsaki dvigalki je stal delavec, ki je pri vsakem žvižgu 
delovodje naredil obrat dvigalke. V stene silosov smo 
vgrajevali cevi s kabli za napenjanje. Po končani gradnji 
smo okoli silosov postavili cevni oder, ekipa iz Beograda 
pa je kable napela.

Gradnjo tunelske peči za žganje opeke je vodil strokov-
njak iz Anglije, strojno opremo pa je vgrajevalo nem-
ško podjetje. Kot zanimivost naj omenim, da smo med 
gradbišči, ki niso imela telefonov, komunicirali s pomo-
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čjo kurirjev, ki so prenašali pismena sporočila v cirilici.

Po koncu gradnje tovarne sem se vrnil v Slovenijo in na 
povabilo kolegov pristal v Tehnogradnjah. To podjetje se 
je v tistih letih odlikovalo z vrhunskimi strokovnjaki, naj-
naprednejšo tehnologijo in z izgradnjo najzahtevnejših 
objektov po vsej državi. Ko sem se zaposlil v Tehnogra-
dnjah, je to podjetje v Mariboru gradilo hotel Slavija in 
trgovski objekt Modna hiša, ki sem ga prevzel od ko-
lega, ki je odšel na gradbišče v Sirijo. Istočasno smo v 
Mariboru gradili še Titov most, ki je takrat tehnološko in 
konstrukcijsko predstavljal svetovno novost, kmalu po 
tem pa smo gradili še zgradbo višje tehnične šole (stav-
ba sedanjih tehničnih fakultet). Pri gradnji teh objektov 
smo beton še mešali na gradbiščih v mešalcih na dizel-
ski pogon, uporabljali pa smo lesene podpornike.

Višek v tehnološkem razvoju smo v Tehnogradnjah do-
živeli potem, ko so v podjetju opustili visoko gradnjo in 
vse moči vložili v izgradnjo hidrocentrale Srednja Drava 
1. V Zlatoličju se je pričelo s 37 metrov globokim širokim 
izkopom gradbene jame. Velik problem je povzročala 
podtalnica, ki jo je bilo potrebno ves čas črpati in odva-
jati, da ne bi zalila gradbene jame. Posledica tega je bila 
usahnitev vodnjakov v vseh bližnjih vaseh, zato so v vasi 
morali napeljati vodovod. Uporaben gramoz izkopov 
smo deponirali v visoke kupe, ga kasneje separirali in s 
pomočjo tekočih trakov po frakcijah ločeno deponirali. 
Od tod se je transportiral v visoke jeklene silose stolpne 
betonarne, od koder se je po določenih recepturah do-
ziral v mešalec, sveži beton pa spuščal na kamion, ki je 
bil postavljen pod njo. Pri transportu materiala je imel 
pomembno vlogo kabelski žerjav lastne konstrukcije, ki 
je s pomočjo sposobnosti nagiba stebrov pokrival velik 
del območja bodoče strojnice hidrocentrale. 

Pri izdelavi zahtevnih, prostorsko ukrivljenih opažev 
za pretočna polja so skrbeli tesarji »stari mački«, ki so 
izkušnje dobili že pri gradnji prejšnjih hidrocentral. V 
lastnih mehaničnih delavnicah smo skrbeli za popravi-
lo in vzdrževanje celotne mehanizacije. Za pripravo in 
kontrolo odgovarjajočega betona je skrbel laboratorij, 
ki ga je vodil takratni Zavod za raziskavo materiala in 
konstrukcij iz Ljubljane (ZRMK). Ta je tudi projektiral re-
cepture betonov, sproti jemal vzorce in ugotavljal vse 
važne parametre svežega betona, kot na primer konsi-
stenco, vlažnost, granulometrijsko sestavo, prostornin-
sko težo, in vse zapisniško beležil za poznejšo kontrolo 
in primerjavo. 

ZRMK je kontroliral tudi kvaliteto sveže vgrajenega  be-
tona. Ker je trdnost premo sorazmerna z njegovo go-
stoto in obratno sorazmerna z vsebnostjo vode, je po 
vgraditvi in zgostitvi s pomočjo radioaktivnih izotopov 
ugotavljal in beležil tako gostoto kot količino vode sve-
že vgrajenega betona.

Istočasno s strojnico se je gradil tudi cestni most v ne-
posredni bližini. Gradnja tega je odstopala od običajne 
v tem, da smo odkopali samo toliko, kolikor je zahte-
vala prekladna konstrukcija, nato pa smo izvrtali s po-
močjo benoto pilotov bodoče stebre mostu, jih armirali 
in zalili z betonom. Za tem smo izdelali opaž in prekla-
dno konstrukcijo, naslonjeno neposredno na teren, šele 
po razopaženju in doseženi nosilnosti pa smo odkopali 
stebre in odstranili odvečno zemljo. Pod mostom je bil 
kasneje izdelan odvodni kanal, ki je vodo iz strojnice 
odvajal nazaj v strugo Drave. Okrogli stebri mostu so 
bili po izkopu hrapavi, zato smo jih najprej z močnim 
curkom vode očistili, nato torkretirali in nazadnje po-
vršinsko zgladili. Pri gradnji hidrocentrale je preglavice 
povzročalo še naslednje: ker smo hkrati betonirali tudi 
po tri metre debeli sloj armiranobetonske konstrukcije, 
se je med vezanjem v notranjosti sproščala visoka tem-
peratura. Zaradi tega bi lahko nastajale v betonu raz-
poke, skozi katerih bi med obratovanjem lahko uhajala 
voda. Segrevanje v notranjosti smo merili z globinskimi 
termometri, problem razpoke pa preprečevali tako, da 
smo v cementarni naročili poseben, bolj grobo mlet ce-
ment, ki je vezal počasneje od običajnega, zato se je 
temperatura sproščala počasneje in se lažje odvajala 
navzven. Tudi trdnost betona je zaradi tega naraščala 
počasneje, zato takrat niso bile merodajne 28-dnevne, 
ampak 56-dnevne trdnosti betona. Razpoke med posa-
meznimi kampadami, ki jih nismo mogli preprečiti, smo 
kasneje zainjektirali.

Dovodni kanal od Melja do Zlatoličja je obdajala 11-cen-
timetrska plast nearmiranega betona. Ker so po zabe-
toniranem dnu med gradnjo vozili najtežji kamioni, je 
beton prenesel te obremenitve samo pri primerno ob-
delani gramozni podlagi. Pogoji zgostitve gramoza so 
bili zelo strogi in nadzornik ZRMK je imel metode za 
iskanje »šibkih mest« pod kolesi polno obremenjenega 
kamiona, kjer je določal mesta za merjenje. 

Izkope za oba kanala – dovodnega in odvodnega - smo 
izvajali z ameriškimi nakladalniki, ki so naenkrat zajeli 
in naložili po dva kubična metra zemlje, kamioni so bile 
češke Tatre z nosilnostjo šest kubičnih metrov, finišerji 
za betoniranje dna in brežin pa so bili nemški. Da nam 
vgrajeni sveži beton v vročini brez polivanja ne bi zgo-
rel, smo ga brizgali s švicarskim antisol obrizgom, po-
zimi pa smo ga proti mrazu ščitili s ploščami iz vezane 
slame. 

Ker po hidrocentrali Zlatoličje ni sledila nova, področje 
visokih gradenj podjetja Tehnogradnje pa je bilo likvidi-
rano, je podjetje začelo usihati in se na svojem koncu 
pripojilo k Gradisu, ekipa strokovnjakov pa je razpadla. 
Tudi sam sem svojo poklicno pot leta 1968 nadaljeval v 
novem podjetju. Zaposlil sem se pri mariborskem Kon-
struktorju in skušal koristno uporabiti svoje izkušnje. 
Oblikovali smo Oddelek tehnične in operativne priprave 
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dela, čigar naloga je bila na podlagi projektov in stanja 
na terenu izdelati elaborat priprave dela. Projekti so do-
ločil, kaj naj se naredi, mi pa smo določili, kako, s ka-
kšnimi tehničnimi sredstvi in v kolikšnem času se naj to 
naredi. Za vodstva gradbišč je bila to velika pomoč, saj 
so vedeli, kam naj postavijo žerjav s potrebno dolžino 
ročice, na kateri višini, položaj žerjavne proge, sistem 
opaževanja in podpiranja s potrebnimi statičnimi izra-
čuni itd.

Gradbeništvo je v teh letih doživelo velik razcvet. Gradili 
nismo samo doma, ampak tudi v Nemčiji, Franciji in na 
Madžarskem. Z zaslužki predvsem v tujini smo naba-
vljali novo delovno opremo in tudi pri nas uvajali visoko 
tehnologijo gradenj. Pojavljali so se novi materiali, kot 
na primer rebrasto in »bi jeklo«, velikostenski opaži, ki 
so zmanjšali potrebo po ometih in zato tudi čas gra-
dnje. Prihajale so opažne mize na nogah in konzolah, ki 
niso obremenjevale spodnjih plošč. Kmalu je les v opa-
žih zamenjala pločevina. Z Outinord tunelskimi opaži 
smo istočasno betonirali stene in plošče. Kovinski opaži 
so omogočali parjenje betona in s tem krajšanje časa 
vezanja ter gradnje. Dnevno predvideno delo je bilo pri-
kazano v taktnih planih, ki so bili del mrežnega plana s 
prikazano kritično potjo. 

Postopno podbetoniranje starih temeljev

Ker je bila gradnja odvisna od vremenskih razmer, smo 
šli naprej: začela se je montažna gradnja. Projektirali so 
se montažni elementi objekta, ki so se izdelovali v indu-
strijskih halah, tudi na zalogo. Z odgovarjajočo mehani-

zacijo smo jih transportirali na gradbišča, jih natančno 
namestili ter jih z varjenim stikom pritrdili na objekt, 
nato pa stik z betonsko mešanico zalili. Delo armiranja 
in betoniranja se je poenostavilo najprej na vibracijskih 
mizah, pozneje pa na napenjalnih stezah, kjer so se ele-
menti po prednapenjanju in zabetoniranju izdelovali in 
rezali po potrebi. Nove tehnologije so se poleg stano-
vanjske gradnje uporabljale tudi pri gradnji hotelov in 
poslovnih stavb.

Zanimivo je bilo reševanje problemov pri zazidavah 
»plomb« med dvema objektoma. Običajno so temelji 
novega objekta segali globlje od obstoječih. Take pro-
bleme smo reševali s podjemanjem starih temeljev »per 
partes«, izmenično in tudi v dveh ali več etažah. Posa-
mezni odsek (kampada) se je izkopal, odprtina zaopa-
žila in zabetonirala, nato tretja do nje in po doseženi 
nosilnosti tudi vmesne. Kadar je bilo potrebno prenesti 
temeljenje starih objektov v večje globine, smo problem 
reševali s pomočjo vodnjakov. Te smo izdelovali tako, da 
smo najprej pod temelji izkopali in zabetonirali obode 
vodnjakov vsak dan za višino opaža, po doseženi po-
trebni globini pa smo celoten vodnjak zabetonirali in 
ga tako spremenili v pilot. Po betonaži pa smo morali 
poskrbeti še za tesen stik med starim temeljem in pilo-
tom.

Pri takšnih objektih – plombah, nam je težave povzro-
čalo tudi betoniranje sten ob starem objektu. Če eno-
stranski opaž ni bil dovolj sidran v tla, ga je lahko pritisk 
svežega betona pri polnjenju dvignil in beton je spodaj 
iztekel. Če je sidranje to preprečilo, pa je lahko v višjih 
etažah, kjer so bile opečne stene manj vertikalno obre-
menjene, hidrostatični pritisk, povečan z vibriranjem, 
potisnil stari opečni zid v objekt. Rešitev teh težav je 
bila takšna, da se je enostranski opaž spremenil v dvo-
stranskega s pomočjo tankega opaža med starim in no-
vim objektom. Po njegovi odstranitvi pa je vmes ostal 
prazen prostor, potreben za dilatacijo.

Razen klasičnih fasadnih odrov smo konstruirali tudi lo-
vilne in viseče odre. Pri velikih višinah podpiranja smo 
projektirali podpornike iz elementov cevnega odra s po-
trebnimi uklonskimi ojačitvami. Sprojektirali smo tudi 
tehnologijo betoniranja silosov za nevarne tekočine, 
kjer ni bil dovoljen tehnološki stik med talno ploščo in 
steno silosa.
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Razvoj montažne gradnje so doživeli tudi industrijski 
objekti: prekladni in polnostenski nosilci ter »pi« plošče za 
stene. V polnosti smo rešili in poenostavili izris ter izdela-
vo elementov tričlenskega paraboličnega loka z zatezno 
vezjo. Novost, ki smo jo vpeljali pri montaži lokov, je bila v 
tem, da smo cevni oder do temena vsakega loka za delav-
ca, ki je uskladil položaj obeh pollokov in vstavil tričlenski 
element, zamenjali z varnostno košaro za delavca, ki jo je 
dvignil in držal žerjav, medtem ko sta polloka držali avtod-
vigali. Pri tem je bilo najtežje prepričati varnostne inženirje, 
da so dovolili dvig delavca z žerjavom, saj je bilo to takrat 
strogo prepovedano. Šele ko smo jih vprašali, kaj bi bilo z 
delavcem na vrhu stolpa iz cevnega odra, če bi popustilo 
avtodvigalo ali če bi pollok zadel v stolp, in to primerjali s 
košem, ki ga drži žerjav, so s težavo popustili. 

Istega leta, ko sem se zaposlil pri mariborskem Konstruk-
torju, je prišla k nam na obisk delegacija iz gradbenega 
podjetja iz madžarskega Zalaegerszega. Zanimala jih je 
naša tehnologija gradnje. Sledila so vsakoletna srečanja 
in posvetovanja na izbrane teme s predstavniki gradbe-
nih podjetij iz Madžarske in Češke, vsakič v drugi državi. 
Posledično in zaradi napredne tehnologije ter kvalitetnih 
izvajalcev obrtniških in instalacijskih del nam je bila kmalu 
za tem zaupana izgradnja hotelov v Budimpešti. Madžari 
pa so od nas prevzeli tehnologijo Outinord opažev in pol-
montažni sistem stropnih plošč »filgran«.

Sedemdeseta leta so predstavljala čas tozdov. Tako je ta-
kratni Konstruktor med drugimi združeval kot svoje »te-
meljne organizacije združenega dela« še Granit iz Sloven-
ske Bistrice, Gradbenik iz Lendave, gradbeno podjetje iz 
Murske Sobote in celo opekarno Dolga vas. Dobra stran 
tega je bila v možnostih tesnejšega medsebojnega sodelo-
vanja, v delitvi del in izmenjavi izkušenj. Spominjam se pri-
mera, ko je Gradbenik v bližini Mure gradil poševni, ovalni 
vstopni jašek v rudnik. V skupnem sektorju za razvoj, v od-
delku priprave dela, smo jim izdelali unikatno tehnologijo 
izvedbe le-tega. Skonstruirali smo  plezajoči opaž, ki se je s 

pomočjo le enega vijaka sam razopažil ter s pomočjo vitla 
in jeklene vrvi potegnil na naslednji višji nivo.

Opaž vstopnega jaška v rudnik Benica

Pozneje so se tozdi drug za drugim odcepljali in kvalitetno 
sodelovanje se je prekinilo. V gradbeništvu se je ponovno 
pojavila splošna kriza in Konstruktor, kakor tudi mnoga 
druga gradbena podjetja, je zašel v poslovne težave.

Ob svoji redni zaposlitvi pri Konstruktorju sem deset let 
tudi honorarno poučeval na Srednji gradbeni šoli v Ma-
riboru bodoče delovodje, ki so se jih redni profesorji ne-
kako otepali, češ da imajo premalo teoretične podlage. Z 
njim prilagojenimi prijemi sem jih naučil uporabljati loga-
ritmično računalo pri dimenzioniranju armiranobetonskih 
konstrukcij in občutili so razliko med površino ter odpor-
nostnim in vztrajnostnim momentom prereza. Prenesel 
sem jim tudi del tehnologije betona, kot na primer to, da 
pomanjkanje vode v betonu povzroči makroporoznost, vi-
šek mikroporoznost, vodocementni faktor pa še ne določa 
konsistence betona, ampak je ta pri istem v/c odvisna od 
doze cementa. Naučil sem jih, zakaj vibracijska sredstva 
povečajo kasnejšo trdnost, zakaj zmanjšajo potrebo po 
vodi v betonu in podobno.
Tudi od upokojitve naprej zasledujem razvoj tehnologije 
gradnje, tudi s pomočjo nekdanjih, še sedaj aktivnih so-
delavcev, ki mi omogočijo celo ogled kakšnega gradbi-
šča. Ob spremljanju današnjih gradenj se mi zdi, da smo 
nekdaj vgrajevali bolj suh beton, ki ga je šele pervibrator 
zadostno zgostil, danes pa se v večini uporablja črpni be-
ton, ki zahteva bolj tekočo konsistenco in s tem večjo dozo 
cementa. Seveda pa za tehnologijo gradnje, na žalost pa 
tudi za ljudi, velja stari rek: TEMPORA MUTANTUR ET NOS 
MUTAMUR IN ILLIS, kar pomeni: ČASI SE SPREMINJAJO 
IN Z NJIMI SE SPREMINJAMO TUDI MI!

Drago Beton

Utrinki iz tehnologije gradnje v zadnjih petdesetih letih
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Po dokončanju polovične avtoceste (AC) med Hočami 
in Arjo vasjo leta 1977 je gradnja cest na področju Šta-
jerske zastala. Naraščajoči promet in njegove negativne 
posledice na odvijanje prometa v mestih pa so zahtevali 
izvedbo ukrepov v urbanih okoljih. Tako so bili med ne-
katerimi mesti in Republiško skupnostjo za ceste v Re-
publiki Sloveniji sklenjeni dogovori o urejanju prometa 
na mestnih vpadnicah in tranzitnih cestah ter s pogod-
bo določeni tudi financiranje izvedbe, terminski plani in 
obveznosti pri realizaciji.

Na osnovi izdelanih študij v letih 1974-1976 o potreb-
nih ukrepih na območju mesta Maribor je bil pripravljen 
desetletni program izgradnje in modernizacije cest v 
Mariboru. Dogovor med Občino Maribor in Republiško 
skupnostjo za ceste je bil podpisan leta 1976. Program 
realizacije je bil razdeljen v več etap, delno zaradi fi-
nančnih razlogov, predvsem pa zaradi prometnih razlo-
gov, ki niso dovoljevali istočasnih posegov na celotnem 
področju, saj so se dela predvsem na prvi etapi izvajala 
na obstoječih prometnicah ali so vplivala na promet v 
širšem okolju. Vseskozi je bila realizacija programa, ra-
zen na prvi etapi, odvisna od finančnih sredstev, ki niso 
sledila dinamiki, dogovorjeni v sporazumu. Tako se je 
realizacija ustavila leta 1989 z dograditvijo tretje eta-
pe in nadaljevala šele v okviru avtocestnega programa 
DARS-a med leti 1997 in 2001 z izgradnjo druge etape 
med Ptujsko in Tržaško cesto ter četrte etape med BDC 
in Hočami.
Za realizacijo programa sta obe pogodbeni strani pre-
vzeli obveznosti v skladu s pogodbo. Občina Maribor 
je ustanovila Biro za cestno izgradnjo, katerega glavna 
naloga je bila koordiniranje projektov glede na zahtev-
nost posegov v prostor, pridobivanje potrebnih zemljišč 
in priprava pogodb za odkup zemljišč. Republiška sku-
pnost za ceste pa je prevzela vlogo investitorja ter ope-
rativno izvedbo (projektna dokumentacija, oddaja del 
in nadzor nad realizacijo projekta). 
Izgradnja hitre ceste pomeni največji dosedanji poseg 
v urejanje prometa na področju Maribora. Pred tem so 
bila zadnja vlaganja v cestno infrastrukturo v izgradnjo 
vpadnice med Tržaško in Partizansko cesto v letu 1973 
s premostitvijo Drave. Hitra cesta je zaradi posegov v 
mestni prostor preoblikovala širši urbani prostor ob Tr-
žaški in Ptujski cesti, na Pobrežju, Teznem, v Melju in 
Košakih. 
Zaradi pridobitve prostora za širitev prometnic in novo-
gradnje je bilo porušenih približno 460 stanovanjskih 
enot, predvsem ob Ptujski in Meljski cesti. Na levem 

bregu Drave je trasa hitre ceste (HC) v Melju  posegla 
v industrijsko cono, kar je zahtevalo preureditev tega 
prostora in industrije. Prav tako je bilo potrebno za tre-
tjo etapo delno porušiti obstoječo carinarnico in zaradi 
tega njeno prestavitev na novo lokacijo na Tezno ter iz-
vesti druge posege v tem industrijskem prostoru (tovar-
na Vesna).
Tretja etapa HC je tangirala tudi železniške naprave na 
postaji Maribor. Izvedena je bila rekonstrukcija in no-
vogradnja teh naprav. Tudi v smislu ureditve prostora v 
Melju je hitra cesta imela pozitivno vlogo. Ob izvajanju 
del na prvi in drugi etapi HC je Občina Maribor izvajala 
tudi dela, ki niso bila predmet programa, in jih financi-
rala s svojimi sredstvi kot dopolnilo programa, in sicer 
so ta dela potekala na naslednjih lokacijah: Greenviška, 
Oreško nabrežje, Plinarniška, Partizanska cesta, Cesta 
14. divizije in druge, ki se navezujejo na ceste prve in 
druge etape.

Projektiranje
Celotna projektna dokumentacija za ceste in premosti-
tvene objekte, za komunalne in energetske vode, za se-
maforizacijo in prometno opremo, razen nekaterih del 
v zvezi z železnico in geotehničnih del (pilotne stene), je 
bila izdelana v projektanskih oganizacijah v Mariboru. S 
tem so dobili projektanti možnost razvoja, širjenja zna-
nja in usposobljenosti za naloge, ki so sledile kasneje pri 
realizaciji avtocestnega programa.

Projektno dokumentacijo za prvo etapo HC so izdela-
li: za ceste ter koordinacijo celotnega projekta Cestno 
podjetje Maribor, tozd, in Projektivno tehnološki biro 
Maribor. Ostale projekte so izdelali: Gradis, Biro za pro-
jektiranje Maribor za premostitvene objekte, Komunalni 
inženiring Maribor za komunalne naprave, Elektro Ma-
ribor pa za javno razsvetljavo in elektrovode.
Projektno dokumentacijo za drugo etapo HC so izde-
lali: za ceste in koordinacijo celotnega projekta Cestno 
podjetje Maribor, tozd, in Projektivno tehnološki biro 
Maribor. Gradis in Biro za projektiranje Maribor za pre-
mostitvene objekte (dvoetažni most preko Drave, po-
kriti ukop na Pobrežju in drugi premostitveni objekti). 
Železniško projektivno podjetje je izdelalo projektno 
dokumentacijo za podvoz Meljske ceste pod železnico, 
za komunalne in energetske vode Komunalni inženiring 
Maribor, Elektro Maribor in PTT Maribor ter drugi.
Projektno dokumentacijo za tretjo etapo HC so izdela-
li: Cestno podjetje Maribor, tozd, in Projektivno tehno-
loški biro Maribor za ceste ter koordinacijo celotnega 

HITRA CESTA V MARIBORU
Načrtovanje, financiranje in izgradnja
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projekta. Gradis in Biro za projektiranje Maribor za pre-
mostitvene objekte, Geološki zavod, enota Maribor, za 
projekte pilotnih sten, ZRMK za projekte pilotnih sten 
in podpornih zidov, Železniško projektivno podjetje 
Ljubljana pa za projekt preureditve postajnih naprav in 
objektov na postaji Maribor.
Projektno dokumentacijo za četrto etapo HC med BDC 
in Hočami, ki se je izvajala v programu AC, investitor je 
bil DARS, so za cestna dela izdelali v Biroju za projekti-
ranje in inženiring, d. o. o., Maribor ter pri podizvajal-
cu Linealu, d. o. o., Maribor, za premostitvene objekte 
so izdelali projektno dokumentacijo KO-biro, Gradis, 
Biro za projektiranje Maribor, za regulacije vodotokov 
Vodnogospodarski biro Maribor, kooperanti za komu-
nalne in energetske vode. Druge projektantske organi-
zacije pa so še bile: Telekom, IBE, Aquaprojekt, RC CPI, 
Varen, Elektro Maribor, IEI Maribor. 
Projektno dokumentacijo za drugo b etapo HC med 
Ptujsko cesto in priključkom za BDC so izdelali: za ceste 
in koordinacijo projekta Biro za projektiranje in inženi-
ring, d. o. o., Maribor, za premostitvene objekte KO-
biro Maribor in Gradis, Biro za projektiranje Maribor, 
za deviacije železniške proge Tiring Trzin, kooperanti za 
komunalne in energetske vode pa so bili: Telekom, Elek-
tro Maribor, Aquaprojekt, Varen, RC CPI in IEI Maribor. 

Financiranje
Financiranje del, ki je bilo potrebno za izgradnjo hitre 
ceste, je bilo določeno s pogodbo med Občino Maribor 
in Republiško skupnostjo za ceste. Zaradi sprememb, 
ki so med realizacijo nastale pri investitorju, Republiški 
skupnosti za ceste, je ta del obveznosti prevzela po letu 
1983 Skupnost za ceste Slovanije in po letu 1990 RS, 
Republiška uprava za ceste, vse do ustanovitve DARS-a 
1. januarja 2004. 
K delom, ki so bila predmet pogodbe za realizacijo de-
setletnega programa, spadajo: priprava projektne do-
kumentacije, odkupi zemljišč in objektov, vodenje inve-
sticije in nadzor s strani investitorja in zunanjih inštitucij 
ter izvedba vseh del (gradbenih, komunalnih, instalacij-
skih …). Za izvedbo posameznih faz so bili izdelani inve-
sticijski programi z opredeljenimi finančnimi obveznost-
mi in deležem obeh financerjev. To velja za prvo, drugo, 
in tretjo etapo, medtem ko so se dela na HC druge in 
četrte etape izvajala izključno s sredstvi DARS-a v okviru 
programa izgradnje AC v Republiki Sloveniji (RS).

Prva etapa je obsegala pretežno mestne ceste ter Trža-
ško in Ptujsko cesto, delež financiranja Občine Maribor 
je bil 50 odstotkov in Republiške skupnosti za ceste prav 
tako 50 odstotkov. Delež obeh financerjev je bil v inve-
sticijskem programu razdeljen po posameznih cestah in 
objektih.
Za drugo etapo, ki je obsegala hitro cesto med Ptujsko 
in Meljsko cesto ter nekatere mestne ceste, je bil delež 
financiranja po pogodbi o desetletnem programu do-
ločen v naslednjem razmerju: 75 odstotkov Republiška 

skupnost za ceste in 25 odstotkov Občina Maribor. Za-
radi pomanjkanja finančnih sredstev je prihajalo do za-
stojev oziroma upočasnitev pri izvedbi del. Tako je bila 
do leta 1987 od predvidenega po pogodbi za realizacijo 
programa realizirana samo polovica. 
Za tretjo etapo, ki obsega hitro cesto med Meljsko cesto 
in Pesnico, je bil po pogodbi predviden naslednji način 
zagotavljanja sredstev: Republiška skupnost za ceste 
Slovenije 75 odstotkov in Občina Maribor (SIS za ceste 
Maribor) 25 odstotkov. Republiška skupnost za ceste 
Slovenije je svoj del sredstev pridobila s posojilom Med-
narodne banke za obnovo in razvoj, Občina Maribor pa 
je zaradi slabe likvidnosti zagotovila samo približno 13 
odstotkov sredstev. 
Za drugo b in četrto etapo je bilo po pogodbi predvi-
deno financiranje v razmerju 75 odstotkov Republiška 
skupnost za ceste proti 25 odstotkov občina Maribor. 
Ker so ta dela bila vključena v program izgradnje AC v 
Republiki Sloveniji, so vsa dela, razen nekaterih komu-
nalnih del in instalacij, ki so jih plačali lastniki teh vodov, 
bila plačana iz sredstev DARS-a. 

Izvedba gradbenih del
Podobno kot pri projektiranju je za izvedbo programa 
bila angažirana predvsem gradbena operativa iz Mari-
bora, kjer so imele področni sedež tudi Slovenija ceste 
oziroma kasneje SCT ter Geološki zavod Ljubljana.

Prva etapa hitre ceste se je izvajala od februarja 1978 
do decembra 1979 in je obsegala rekonstrukcijo Tržaške 
in Ptujske ceste, izvajala pa se je v štirih podetapah, tako 
da je bil omogočen promet. V tej etapi je bila zgrajena 
nova Jadranska cesta s priključki na obstoječe ceste. S 
tem je bil vzpostavljen obvoz ob popolni zapori Tržaške 
ceste. Rekonstruirana in razširjena Tržaška cesta je do-
bila nove priključke in navezave: Belorusko, Vodovodno 
in Industrijsko cesto ter priključek Elko, Jadransko cesto 
in južni priključek ob Betnavskem gozdu. Kot obvoz v 
času zapore Ptujske ceste je bila zgrajena oziroma re-
konstruirana Zagrebška cesta s priključnimi cestami: 
Poljska, Ukrajinska in Moskovska ulica. Pri izvajanju te 
etape je potrebno poudariti, da je bila v celoti zame-
njana komunalna in energetska infrastruktura, kar je 
za izvajalca predstavljalo velik operativni problem. V tej 
fazi je potrebno tudi poudariti izvedbo izven nivojskega 
križanja hitre ceste in železniške proge na Ptujski cesti, 
kar je predstavljalo ob neprekinjenem prometu po žele-
znici zelo zahteven tehnični poseg, kljub deviaciji žele-
zniške proge. Z izvedbo te etape je bil znatno izboljšan 
prometni režim na vpadnicah v Maribor, predvsem pa 
odpravljeno nivojsko križanje Ptujske ceste in železnice. 
Vsa dela so bila izvedena v pogodbenih rokih.
Skupna dolžina novo zgrajenih in rekonstruiranih cest 
je:
3.520 metrov štiripasovnih mestnih cest in 5.260 me-
trov dvopasovnih mestnih cest, s pločniki in kolesarski-
mi stezami.
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Pri izvedbi del na tej etapi so sodelovali: Nigrad, Cestno 
podjetje Maribor, Slovenija ceste, Gradis – Nizke gradnje 
Maribor ter komunalna podjetja: Mariborski vodovod, 
Tegrad,  Elektro Maribor in drugi kot podizvajalci.

Druga etapa hitre ceste se je izvajala med letoma 
1980 in 1985. Obsegala je novogradnjo štiripasovne hi-
tre ceste, rezervirane za motorni promet med Ptujsko 
in Meljsko cesto v dolžini 2,74 kilometra. Ta etapa je 
obsegala tudi nekatere večje objekte, kot so: dvoeta-
žni most preko Drave, pokriti ukop na Pobrežju, nadvoz 
Meljske ceste pod železniško progo oziroma postajnimi 
tiri, nadvoz Prečne ceste, nadhod za pešce na Muratovi, 
podhod Belokranjske ceste ter podporni in oporni zido-
vi na Pobreški cesti in Novi Nasipni cesti. Ob izgradnji 
hitre ceste so bile rekonstruirane ali novo zgrajene še 
naslednje ceste: štiripasovna Tržaška cesta od priključka 
Elko do BDC, Meljska cesta od Partizanske ceste do HC, 
Nasipna in Nova Nasipna ulica, Prečna ulica, Cesta OF, 
Osojnikova ulica, Industrijska cesta na Teznem, Pobre-
ška cesta, Oreško nabrežje, Belokranjska ulica in pešpot 
Muratova ulica, Šaranovičeva ulica in ulica Kraljeviča 
Marka, Industrijska ulica in Einspilerjeva ulica v Melju.

Ob izvajanju cestnih del je bila v vseh cestah zamenjana 
ali vgrajena nova komunalna in energetska infrastruktu-
ra, izvedena javna razsvetljava in semaforizacija križišč.
V tej etapi so bili realizirani naslednji inženirsko po-
membni in zanimivi objekti:
- pokriti ukop z galerijo na Pobrežju v dolžini 395 me-
trov (gradnja je bila izvedena v odprti gradbeni jami 
z zavarovanjem plitvo temeljene stolpnice, oddaljene 
samo 2,50 metra od izkopa),
- dvoetažni most preko Drave (spodnja etaža je tripa-
sovna cesta s hodniki za pešce in kolesarskimi stezami, 
širine 22,30 metra in dolžine 170 metrov, zgornja eta-
ža ima štiripasovno vozišče za motorni promet, širine 
22,30 metra in dolžine 340 metrov. Most je v strugi Dra-
ve temeljen na uvrtanih kolih, na severnem delu pa je 
zgornja etaža plitvo temeljena),
- železniški podvoz na križanju Meljske ceste in postaj-

nih železniških tirov (izvedba z vrivanjem nosilne plošče 
objekta pod tire) in
- nadvoz hitre ceste nad Meljsko cesto z rampami in 
podpornimi zidovi, širine 10,90 metra in dolžine 157 
metrov.
Pri izvedbi del so sodelovali: Gradis - Nizke gradnje Ma-
ribor (objekti, pokriti ukop, dvoetažni most, nadvoz 
Meljske ceste), SCT, tozd, Maribor (trasa HC), Nigrad 
Maribor (mestne ceste), Cestno podjetje Maribor (Po-
breška cesta in podaljšek Tržaške ceste do BDC), Stavbar 
(zidovi na Pobreški cesti), Železniško gradbeno podjetje 
(podvoz Meljske ceste), pri izvedbi komunalnih del pa 
so sodelovali Mariborski vodovod, Elektro Maribor, Ma-
riborska plinarna, Tegrad ter kooperanti za druga dela. 

Tretja etapa hitre ceste se je izvajala od junija 1987 do 
30. junija 1989. Obsegala je izgradnjo štiripasovne hitre 
ceste med priključkom Melje in navezavo na obstoječeo 
G-cesto v Pesnici za smer Šentilj in Lendava ter R-cesto 
za smer Jurij. Dolžina hitre ceste je bila 4.700 metrov. 
Izgradnja je zaradi poteka ob železniški progi in med 
poseljenim področjem (Košaki) zahtevala izvedbo obse-
žnih zaščitnih gradbenih ukrepov, kot so sidrane pilotne 
stene in podporni ter oporni zidovi. Na celotnem po-
dročju poteka ceste so bili potrebni obsežni ukrepi proti 
plazenju zemljišč pod in nad hitro cesto. Poleg klasičnih 
AB-zidov je bila uporabljena tudi tehnologija armirane 
zemljine, predvsem v primerih, ko ni bilo možno izvajati 
pilotnih sten (ob železnici). Prav tako so bila obsežna 
zemeljska dela, predvsem na prečkanju grebena v Peklu, 
kjer so težave povzročali tudi večji plazovi. Zaradi neu-
godnih geomehanskih razmer je projekt doživljal skozi 
izvedbo tudi večje spremembe, ki pa na pogodbeni rok, 
ki je bil 30. junija 1989,  zaradi prizadevanj izvajalcev 
niso imele vpliva. Vsekakor izvedba del na hitri cesti po-
meni zaradi geomehanskih razmer (plazovitega terena), 
bližine glavna železniške proge, poseljenosti področja, 
skozi katerega poteka trasa HC, in vzporednih cest na 
plazovitem področju zahtevno inženirsko izvedbo in 
tudi velika finančna sredstva.
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Poleg hitre ceste so bile rekonstruirane še nekatere me-
stne ceste, ki potekajo ob HC ali jo prečkajo, in sicer uli-
ca Pod vinogradi, delno Šentiljska cesta, cesta v Košaški 
dol in druge, ter zgrajeni ali nadomeščani komunalni in 
energetski vodi. Zgrajeni so bili trije nadvozi preko HC, 
dolžine po 145 metrov, 53 metrov in 54 metrov, viadukt 
preko železnice na HC, dolžine 60 metrov, in dva pod-
voza pod HC. Izvedena je bila regulacija Počehovskega 
potoka in drugih manjših vodotokov v Peklu.
Nekaj podatkov o količinah:
izkopi: 845.000 m3,
nasipi: 647.000 m3,
površina vozišča: asfalt, beton - 144.000 m2,
armirana zemljina: 2.209 m2,
pilotna stene: 1.155 metrov, v njih vgrajenih 905 kosov 
pilotov, premera 100 ali 150 centimetrov, v dolžini 7.960 
metrov, in sidranih s 17.810 metrov sider v lapor.
Gradbena dela sta izvedla pogodbena izvajalca SCT, 
tozd, Maribor in Gradis, tozd, - Nizke gradnje in TOZD 
Maribor s podizvajalci za komunalne in energetske 
vode: Tegrad, Mariborski vodovod in Elektro Maribor. 
Geološki zavod Ljubljana je izvedel temeljenje objektov 
na pilotih in pilotne stene ter sidranje pilotnih sten. Re-
konstrukcijo postajnih tirov in druga dela na železnici je 
izvajalo Železniško gradbeno podjetje Ljubljana.

Četrta etapa hitre ceste se je izvajala v letu 1997. Ta 
del hitre ceste med križiščem za BDC in križiščem Hoče, 
dolžine 2.920 metrov, zajema tudi izvedbo priključkov 
na to cesto v dolžini 1.493 metrov ter izvedbo devia-
cij v dolžini 3.348 metrov. Cesta je štiripasovna, rezer-
virana samo za motorni promet. Za pešce in kolesarje 
je zgrajena vzporedna lokalna cesta ob HC. Semafo-
rizirana križišča so: BDC, Jeklotehna, Bohova in Hoče. 
Zaradi velikega števila vodotokov in dostopov do na-
selij in zemljišč je bilo potrebno zgraditi šest mostov in 
več ploščatih prepustov. Zahtevno prečkanje železniške 
proge na Hočkem potoku je bilo izvedeno z vtiskanjem 
izdelane konstrukcije pod železniško progo. Poleg grad-
benih del je projekt in izvedba zajemala še meteorno 
in fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo in semafori-
zacijo, telekomunikacijske vode, elektrovode, vodovode 

in zaščito plinovoda. Izvedena je bila protihrupna za-
ščita in zasaditev okolja HC. Trasa poteka po vodoza-
ščitenem območju, kar je zahtevalo izvedbo vodotesne 
kanalizacije in zadrževanje padavinske odpadne vode v 
zemeljskih zadrževalnikih pred izpustom v vodotoke. Za 
izvajanje del na obstoječi dvopasovni cesti, ki so se iz-
vajala kljub tekočemu prometu, je bil za razbremenitev, 
predvsem pa za uporabo  lokalnega prometa, urejen 
obvoz z usposobitvijo ceste skozi Razvanje in Hoče.

Za urejanje pohorskih vodotokov, ki prečkajo hitro ce-
sto, so bila izvedena obširna dela. Dolžina regulacij je 
bila približno 12.000 metrov, ki jo je izvedlo podjetje 
VGP Drava.
Omeniti je potrebno tudi zaščito pred hrupom v Bohovi 
in Hočah.
Pogodba za izvedbo del je bila podpisana 11. aprila 
1997 z GIZ Gradisom kot vodilnim izvajalcem (49-od-
stotni), soizvajalca sta bila SCT (36-odstotni) in Cestno 
podjetje Maribor (15-odstotni). Pogodbeni rok je bil 
dvanajst mesecev, dela pa so bila končana pred rokom, 
in sicer 15. januarja 1998 ob ugodnih vremenskih po-
gojih, ko je promet stekel po celotni dolžini štiripasovne 
ceste.

Druga etapa HC se je izvajala v letu 2001 ter je obse-
gala hitro cesto med zaključkom druge etape HC pred 
Ptujsko cesto in priključkom na drugo etapo HC na Tr-
žaški cesti v križišču pri BDC. Dolžina te etape je 1.920 
metrov. Cesta je štiripasovna, rezervirana za motorni 
promet, z vmesnim ločilnim pasom. Na pretežnem delu 
je cesta vkopana, tako da vse ostale mestne prometnice 
potekajo v prvotnem nivoju preko nje.
Poleg hitre ceste je bilo zgrajenih še več premostitvenih 
objektov na obstoječih komunikacijah, in sicer: podvoz 
Ptujske ceste, podvoz Zagrebške ceste, nadvoz železni-
ške proge, podvoz Vodovodne ulice,  podvoz Elko, ga-
lerija za podvoz pod Tržaško cesto in večje število pod-
pornih zidov.
Najzahtevnejša je bila gradnja železniškega nadvoza, ki 
se nahaja na območju železniške postaje Tezno. Nad-

Hitra cesta skozi Maribor
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voz je dvoetažni, na zgornji etaži je železniška proga, na 
spodnji pa nadhod nad hitro cesto in obenem podhod 
pod progo za dostop do peronov železniške postaje Te-
zno. Nič manj ni bila zahtevna gradnja podvoza pod 
Ptujsko cesto, po kateri je ves čas potekal promet. Zelo 
obsežna in zahtevna je bila gradnja in zaščita komunal-
nih in energetskih vodov, predvsem kanalizacije, vodo-
voda in plinovoda. 

Ker poteka hitra cesta na mestnem območju, so se upo-
števale pri izvedbi del zahteve po oblikovanju, predvsem 
premostitvenih objektov, ter zasaditve okolja. Zaščita 
okolja, predvsem pri poteku HC skozi poseljena obmo-
čja, je bila izvedena s protihrupnimi ograjami (druga 
etapa, tretja etapa in četrta etapa). Ker je promet na-
raščal, s tem pa se je povečal tudi hrup, so bile v letih 
2006 in 2007 postavljene dodatne protihrupne ograje.  

Danes se na področju Maribora izvajajo aktivnosti za 
izgradnjo zahodne obvoznice med Gosposvetsko in 
Streliško cesto. Dela se izvajajo po etapah, pričela pa so 
se leta 1992. Doslej je bila izvedena prva etapa med Go-
sposvetsko cesto z mostom preko Drave ter navezavo 
na mestne ceste. Naslednja etapa je obsegala prečkanje 
železniške postaje z nadvozom, ureditvijo oziroma po-
vezavo na Erjavčevo cesto in druge mestne ceste, nato 
podaljšanje do Ceste proletarskih brigad. Etapa od Ce-
ste proletarskih brigad do Streliške ceste je v gradnji in 
bo predana v promet novembra 2008. V načrtovanju je 
nadaljevanje ceste od Lackove do Kardeljeve in nato do 
priključka do hitre ceste v Bohovi s podaljškom do AC 
Slivnica-Pesnica. 

Vlado Breščak
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UVOD
Univerzitetno mesto Maribor ima ambiciozne načrte, da 
postane še bolj prepoznavno v evropskem prostoru. Po-
leg ostalih kvalitet mesta lahko z zadovoljstvom ugotovi-
mo, da ima zelo dobro urejeno komunalno infrastrukturo 
za področje voda.

Mariborski vodovod oskrbuje s pitno vodo širšo regijo, 
kjer živi približno 180.000 prebivalcev, poleg mestne ob-
čine Maribor še dvanajst drugih občin: Hoče–Slivnica, Mi-
klavž na Dravskem polju, Duplek, Pesnica, Ruše, Selnica 
ob Dravi, Lenart, Benedikt, Sv. Ana, Kungota, Šentilj in 
Gornja Radgona. Po površini, ki ga pokriva, je mariborski 
vodovod največji vodovod v Republiki Sloveniji.
Najpomembnejši vodni vir je Vrbanski plato, iz katere-
ga se pridobiva 75-80 odstotkov (približno 500 l/s) vseh 
potrebnih količin pitne vode, ki jo distribuira Mariborski 
vodovod. Na Dravskem polju ležijo črpališča Betnava, Bo-
hova in Dobrovce s skupno kapaciteto 160 l/s.

Kanalizacija mesta Maribor je že sedaj na zavidljivem ni-
voju, ki je vsaj enak podobnim srednjeevropskim mestom. 
Pretežni del prebivalstva ima urejen odvod odpadnih in 
padavinskih voda, ki se pred izpustom v odvodnik - reko 
Dravo - prečistijo na sodobni centralni čistilni napravi za 
odpadne vode. Že tako dobro stanje pa se bo po izvedbi 
zastavljenega projekta dokončanja in tehnološke zaokro-
žitve mariborske kanalizacije še izboljšalo. 

ZGODOVINA 
Poleg mogočne gmote Pohorja na južnem robu je glav-
na geografska značilnost mesta Maribor reka Drava, ki 
ga deli na dva dela. Razvoju mesta je sledila izgradnja 
objektov oskrbe z vodo, temu pa z znano zakasnitvijo iz-
gradnja kanalizacije.

Srednjeveški Maribor, ki ga je ščitilo obzidje in jarek, so 
omejevali Sodni stolp, Vodni stolp, mariborski grad in 
Tscheligijev stolp. Pri prenovi starega mestnega jedra 
(Lent) smo naleteli na ostanke srednjeveške kanalizacije, 
zidane iz ploščatih kamnov. Po Napoleonovih vojnah so 
porušili mestno obzidje in obrambne jarke zasuli. Tako so 
na primer kanalizirali jarek v sedanji Svetozarevski ulici. 

Ključen korak pri razvoju mesta Maribor je bila izgradnja 
južne železnice med Dunajem in Trstom (1842-1867), ki 
je dosegla Maribor leta 1846, Maribor pa je bil ravno na 
sredini te proge, zato so v Mariboru zgradili delavnice za 

popravilo lokomotiv in vagonov, ki so bile prvi industrij-
ski obrat na območju bivše Jugoslavije. Železnica je pred-
stavljala močen impulz razvoju mesta, ki je postalo tako 
upravno, sodno, kulturno in cerkveno središče slovenske 
Štajerske. Največ kanalizacije na severnem delu mesta je 
bilo zgrajene v letih 1890-1914, v obdobju izredne grad-
bene dejavnosti v mestu. 

V času med obema svetovnima vojnama je bil Maribor 
drugo najbolj razvito industrijsko mesto v tedanji Jugo-
slaviji. Zlasti Melje je postalo center tekstilne industrije, 
zato so med drugim tudi  kanalizirali potok Počehovec.

  

Dela na potoku Počehovec

Prav tako so uspešno kanalizirali v pretežni meri pozi-
dan del Maribora, tako da je bil predvsem severni del 

KLJUČNI KORAKI PRI RAZVOJU MARIBORSKE KANALIZACIJE
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Maribora okoli leta 1935  večinoma kanaliziran.
V času druge svetovne vojne so Nemci na območju TAM-
a zgradili njegovo predhodnico - tovarno letalskih mo-
torjev. Zanimivost te tovarne so podzemni vodnjaki, ki še 
danes služijo za oskrbo s tehnološko vodo. Prav tako je bil 
izgrajen kanalizacijski cevovod do Drave, del je še danes 
v uporabi, kasneje ga je presekal energetski kanal hidro-
elektrarne Zlatoličje.
 
Po drugi svetovni vojni se je začel intenzivno zazidavati 
desni obrežni del Maribora, torej področje Tezna, Tabora 
in Studencev. To širitev je omogočila tudi gradnja glavnih 
zbiralnikov, v tem primeru taborskega in studenškega. Ta 
gradnja je povezana s strokovnjakom g. Bogomirom Ran-
cem, univ. dipl. inž. grad. Njegova ključna ideja je bila tu-
nelska gradnja tako globoko pod površino, da kanaliza-
cijski zbiralnik leži pod vsemi ostalimi komunalnimi vodi. 
Za tunelsko gradnjo je bil skonstruiran tako imenovani 
krt, odkopan material je odvažala posebna železnica, be-
tonski montažni elementi so sestavljali ostenje teh kolek-
torjev. Hidravlično dimenzioniranje teh cevovodov je bilo 
glede na takrat uporabljene izračune na varni strani, z da-
našnjim znanjem so imeli zbiralniki precejšnjo rezervo. To 
pa je bila velika prednost teh zbiralnikov, saj je prispevno 
območje le-teh bistveno večje, kot v času projektiranja, 
ko se je rob urbaniziranega Maribora prestavil tik pod 
Pohorje. Pri izgradnji studenškega zbiralnika je prišlo do  
problema: po osnovnem konceptu je bil izgrajen le del 
zbiralnika, saj se je krt zagozdil in ostal pod zemljo. Ranc 
je načrtoval gradnjo čistilne naprave na območju Dogoš, 
zato je zasnoval Stražunski jarek v prvi fazi kot nepokrito 
betonsko korito za odpadne vode, katerega bi kasneje 
prekrili. Po kanaliziranem Stražunskem  jarku  se odvaja 
hkrati tudi čista drenirana podzemna voda.

Kanalizacijski sistem mesta je dobil končni koncept z 
izgradnjo jezu v Melju kot sestavnega dela vodne elek-
trarne Srednja Drava 1 v Zlatoličju. Dvignjena gladina 
zajezene Drave je zahtevala izgradnjo predvsem levega 
obrežnega zbiralnika. Zastavljen je bil celovit koncept, 
vendar je bil takrat zgrajen levoobrežni kolektor, ne pa 
tudi desnoobrežni in čistilna naprava, kar je bila obveza 
investitorja hidroelektrarne Zlatoličje. Ranc je sprojek-
tiral levoobrežni zbiralnik, ki leži deloma pod gladino 
Drave in je zato zahteval posebej skrbno tesnjenje. Zla-
sti zanimiv je odsek v Melju, ki sedaj leži pod gladino 
Drave. Zaradi nizke lege je bil zgrajen še dodatni indu-
strijski kanal. Ob nasipu elektrarne v isti betonski škatli 
potekajo levoobrežni zbiralnik, industrijski kanal in ka-
naliziran Počehovec.

Črpališče v Melju

Zalomilo pa se je pri realizaciji desnoobrežnega zbiralni-
ka. Tudi zanj je načrte naredil Ranc v njegovi maniri glo-
boko postavljen cevovod na robu dravske terase. Alter-
nativno varianto je zastavil dr. Mitja Rismal, ki je takrat 
začel svojo uspešno projektantsko kariero v Mariboru. 
Njegov koncept je predvidel zbiralnik bistveno manjših 
dimenzij v dravski bermi, ki v času največjih hidravličnih 
obremenitev deluje pod tlakom. Tak sistem potrebuje 
posebne objekte – odzračnike. Izbire variante takratna 
mariborska oblast ni znala razrešiti, tako je bila posle-
dica tretja najslabša varianta, desnoobrežni zbiralnik in 
čistilna naprava se sploh nista izgradila. 
 
Rismal je s svojimi sodelavci zasnoval črpališče v Melju, 
ker je bilo potrebno zaradi zajezene Drave črpati vso od-
padno vodo levega brega Maribora v energetski kanal. 
To je bilo že takrat in je še danes največje črpališče za 
odpadno vodo v Sloveniji. Rismal je postavil drugačen, 
ekološko bolj prijazen koncept odvodnje Tezna. Stra-
žunski jarek je ostal v funkciji odvodnje čiste vode ter 
razbremenjenih vod iz razbremenilnikov, za odvodnjo 
odpadne vode je bil zgrajen vzporedni zbiralnik Tezno I, 
za odvodnjo transportno trgovske zazidave v Betnavi pa 
je bil zgrajen betnavski zbiralnik vzporedno z železniško 
progo.

V Mariboru najdemo prvo dokumentacijo za gradnjo či-
stilne naprave za odpadno vodo že v času med svetov-
nima vojnama, ko je bila za izgradnjo objektov delavske 
vzajemne blagajne predvidena čistilna naprava tipa Em-
šer. Za razvoj mesta je bilo značilno, da se je to hitreje 
gradilo, kot so se realizirale predvidene gradnje čistilnih 
naprav. Izjemo so predstavljale majhne čistilne naprave 
Pekre, Hoče - Stavbar IGM in Hoče, katerih skupna kapa-
citeta je bila približno 2000 enot.

Zato se je ob širitvi mesta število predvidenih čistilnih 
naprav manjšalo. Tako je bila sprejeta odločitev, da se 
namesto čistilne naprave na koncu betnavskega zbi-
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ralnika zgradi zbiralnik  Tezno II, čistilna naprava v Do-
gošah pa naj bi čistila tudi odpadno vodo iz zbiralnika 
Tezno I. Centralna čistilna naprava (CČN) za odpadno 
vodo iz levoobrežnega zbiralnika ter še nerealiziranega 
desnoobrežnega zbiralnika pa naj bi bila locirana v bli-
žini tovarne Svila. 
 
Delna porušitev zbiralnika Tezno II med njegovo gradnjo 
ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja in njegova 
dolgoletna sanacija sta precej zavrli nadaljnjo izgradnjo 
mariborske kanalizacije. Zaradi nedokončane izgradnje 
kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave ter s tem 
neizpolnjenih vodnogospodarskih in sanitarnih pogojev 
so nastale težave pri pridobivanju soglasij pri širitvi me-
sta, posebno v času izgradnje blagovno distribucijskega 
centra (BDC) v Betnavi. Zato je bil v letu 1988 potrjen 
dolgoročni koncept dokončanja mariborskega kanaliza-
cijskega sistema vključno z gradnjo čistilne naprave v 
letu 1993. Z izjemo prevere lokacije čistilne naprave so 
ostale aktivnosti izostale. 
Po prvotnem konceptu iz šestdesetih let sta bili predvi-
deni za Maribor dve čistilni napravi, in sicer večja napra-
va ob tovarni Svila za odpadne vode levega in desnega 
brega (Studenci, Tabor) ter manjša čistilna naprava v 
Gradisovi gramoznici v Dogošah za območje Pobrežja 
in Tezna. Pripravljalna dela za čistilni napravi Maribor 
so se nadaljevala, vendar se je gradnja zaradi različnih 
vzrokov ves čas odmikala.

Ker se je mesto širilo hitreje, kot so se realizirale plani-
rane čistilne naprave, je bilo konec osemdesetih let po-
trebno prevetriti predhodni dolgoročni koncept izgra-
dnje čistilnih naprav za mesto Maribor. Prevera lokacij iz 
1988 je imela namen pregledati, ali je koncept z dvema 
napravama za Maribor še smiseln in kje naj bo lokacija 
centralne čistilne naprave. Glede prve dileme je bil spre-
jet sklep o eni sami čistilni napravi. Glede lokacije pa 
smo po pregledu širšega območja od tovarne Svila do 
Miklavža izbrali šest možnih lokacij:

lokacija št. 1: čistilna naprava pri tovarni Svila;
lokacija št. 2: čistilna naprava severno od naselja Zrkov-
ci;
lokaciji št. 3 in 4: čistilna naprava na območju Florine; 
lokacija št. 5: čistilna naprava v gramoznici Dogoše;
lokacija št. 6: čistilna naprava v komunalni coni K-11 v 
Dogošah.  

Na osnovi izbranih kriterijev in na podlagi ponderjev so 
takoj odpadle prve štiri lokacije zaradi  potrebne veliko-
sti območja, bližine naselij itd., ostali sta le lokaciji, in 
sicer v gramoznici Dogoše ter v komunalni coni K-11. 
Na osnovi zadanih kriterijev in ponderiranja je bila v 
občutni prednosti lokacija v Dogošah, ob upoštevanju 
sociološkega dela analize pa smo se kljub temu odločili 
za lokacijo v K-11. 

Ponovno podporo izgradnji čistilne naprave Maribor je 
pomenil Slovenski ekološki projekt, v sklopu katerega 
je izdelalo podjetje Stanley Consultants za mariborsko 
čistilno napravo predinvesticijsko študijo ter Podonavski 
okoljski projekt. V okviru slednjega je bila spomladi leta 
1993 izdelana Predinvesticijska študija za sanacijo po-
rečja Drave in Mure, ki je za Dravo v Sloveniji opredelila 
kot prioriteto izgradnjo čistilne naprave za Maribor. 

Možne lokacije centralne čistilne naprave Maribor

Že v dolgoročnem programu tehnološke zaokrožitve in 
dokončanja mariborske kanalizacije je bil celotni projekt 
razdeljen na naslednje tri sklope:

dokončanje in rekonstrukcija kanalizacijskega •	
omrežja z objekti,
ureditev predčiščenja tehnoloških odpadnih voda •	
v industriji in
izgradnja centralne čistilne naprave.•	

Celotni projekt je dobil strokovni naziv Ravnanje z odpa-
dnimi vodami Maribora (ROV). V mandatu 1990-94 so 
novo izbrani organi občine ponovno potrdili prioriteto 
tega projekta. Ugotovili so, da se je kljub številnim izde-
lanim strokovnim podlagam in politično strokovni volji 
v zadnjih dveh desetletjih projekt čistilne naprave znova 
in znova ustavljal pri organizacijsko-finančnem mode-
lu. Zato so februarja leta 1994 sprejeli odločitev, da bo 
Občina Maribor v skladu s takrat svežima Zakonom o 
varstvu okolja in Zakonom o  gospodarskih javnih služ-
bah delila projekt ROV tako, da podprojekt zbiranja od-
padnih voda ostane v domeni javnega podjetja Nigrad 
Maribor, za podprojekt čistilne naprave pa občina po-
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deli koncesijo zasebnopravnem subjektu preko javnega 
natečaja. Mesto Maribor se je odločilo, da bo v skladu 
s takrat novim Zakonom o gospodarskih javnih službah 
zgradilo napravo po sistemu koncesije model BOT (Built 
– Operate – Transfer). 

Glavni kanalizacijski zbiralnik od jezu v Melju do Dogoš 
omogoča odvod vseh odpadnih voda mesta Maribor 
do lokacije centralne čistilne naprave ter kanalizacijski 
zbiralnik Maribor – jug, ki omogoča odvod odpadnih 
voda iz dela občine Hoče-Slivnica in občine Miklavž na 
Dravskem polju na CČN. Pri gradnji tega zbiralnika je 
pomagala Evropska unija z nepovratnimi sredstvi preko 
sklada LSIF (Large Scale Infrastructure Facilities).

Gradnja glavnega zbiralnika 

Potrebna kapaciteta čistilne naprave Maribor lepo od-
raža velike spremembe v mestu ob Dravi v zadnjih pet-
najstih letih, predvsem v gospodarstvu, ki se direktno 
odražajo tudi v količini odpadne vode.

Tabela 1: Potrebna kapaciteta čistilne naprave 
Maribor 

Dokument Leto
Kapaciteta 
čistilne 
naprave

Podloge za prevero lokacije 1987 500.000 PE 
obremenitev

Podloge za prevero lokacije 1987 700.000 PE 
kapaciteta

Koncesijska pogodba - 
ponudba 1997 285.000 PE

Koncesijska pogodba 1998 190.000 PE

Koncesijska pogodba je predvidevala fazno izgradnjo 
čistilne naprave, saj mesto Maribor ni razpolagalo z 
dovolj meritvami, da bi lahko točno definirali potrebno 
velikost čistilne naprave. Zato je prva faza vsebovala del 
čistilne naprave za mehansko čiščenje, za dimenzionira-
nje naprave smo določili predvsem hidravlično obreme-
nitev na podlagi podatkov o porabi vode.
V drugi fazi naj čistilna naprava odstranjuje iz odpadne 
vode ogljikove spojine, v tretji fazi pa še dušikove in fos-
forjeve spojine. Izbrali smo koncept nizko obremenjene 
biološke čistilne naprave, kapacitete 190.000 popula-
cijskih ekvivalentov (PE) z aerobno stabilizacijo blata, 
ki obsega tudi terciarno čiščenje. Tehnološko-tehnična 
zasnova naprave predvideva gradnjo biološke naprave 
z nitri in denitrifikacijo ter kombiniranim kemijsko-bi-
ološkim čiščenjem fosforja. Blato se vozi na sežig v Av-
strijo.

Prezračevalni bazen in naknadna usedalnika čistilne 
naprave Maribor

Faza mehanskega predčiščenja je pričela obratovati 10. 
junija 2002. V letu 2004 je bilo izvedeno poskusno obra-
tovanje biološke faze čiščenja, ki sedaj poteka že četrto 
leto. Učinki čiščenja odpadne vode na CČN Maribor so 
nadpovprečno dobri. 

Tabela 2: Učinki čiščenja v letu 2007

OPIS SEDANJEGA STANJA KANALIZACIJE 

Območje mesta Maribor je v večini pokrito z javno ka-
nalizacijo mešanega tipa, ki je tipična za mesta v srednji 
Evropi s skupnim odvajanjem komunalne in padavin-
ske vode. Značilnost mešanega sistema je v tem, da se 
v času nalivov regulira pretok odpadne in padavinske 
vode z zadrževalnimi oziroma razbremenilnimi objekti. 
Le-ti zagotavljajo, da se določena količina razredčene 
odpadne vode razbremeni v odvodnik in po nepotreb-
nem ne obremenjuje čistilne naprave.

Ključni koraki pri razvoju mariborske kanalizacije
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Centralna čistilna naprava v Dogošah čisti vso odpa-
dno vodo mesta Maribor ter sosednjih občin Miklavž 
in Hoče-Slivnica, vključno s terciarno stopnjo čiščenja. 
Pomembnejši zbiralniki mariborske kanalizacije so še: 
Betnava, Tezno I in Tezno II, zbiralnik Studenci–Pekre, 
Studenci-Marles-Limbuš-Laznica (podaljšek desnoobre-
žnega zbiralnika), zbiralnik Kamnica-Rošpoh in Kamni-
ca-Brestrnica-Jelovec (podaljšek levoobrežnega zbiral-
nika), levoobrežni zbiralnik je zgrajen od Kamnice do 
prečrpališča Melje ter desnoobrežni zbiralnik. 

PROGRAM DOKONČNJA IN TEHNOLOŠKE ZAOKROŽI-
TVE KANALIZACIJE MARIBORA

V projekt varovanja vodnih virov in varne oskrbe s pitno 
vodo na območju mariborskega vodovoda so vključene 
štiri občine, in sicer Mestna občina Maribor, Občina Mi-
klavž na Dravskem polju, Občina Hoče-Slivnica in Občina 
Duplek. V tem projektu so vključeni kanalizacijski siste-
mi, ki transportirajo odpadne vode na centralno čistilno 
napravo Maribor. Naselja, ki še nimajo izgrajenih kanali-
zacijskih sistemov, se bodo priključevala na že zgrajene 
glavne zbiralnike na območju mestne občine Maribor, 
kateri transportirajo odpadno vodo na CČN Maribor.

Na prispevnem območju mestne občine Maribor so v 
projekt vključena naselja Jelovec, Brestanica, Kamni-
ca, Rošpoh, Vinarje, Ribniško selo, Tomšičev drevored, 
Malečnik, Tezno, Razvanje, Limbuš, Hrastje in Laznica. 
Vsako izmed naštetih naselij se bo priključevalo na že 
zgrajene glavne zbiralnike. 
 
V večini je v Mariboru in sosednjih naseljih zgrajen me-
šani kanalizacijski sistem, kar pomeni, da se razbreme-
njene padavinske vode odvajajo preko razbremenilni-
kov v potoke in nato v Dravo, odpadna voda pa se vodi 
po glavnih kolektorjih proti centralni čistilni napravi v 
Dogošah.

Na kolektorju Tezno I, ki poteka po območju Stražun-
skega kanala, se nahaja deset razbremenilnih objektov, 
ki so stari trideset let in več. Vedno več je utrjenih, as-
faltiranih površin, zaradi tega so postali razbremenilniki 
od R1 do R10 poddimenzionirani. V času večjih nalivov 
se namreč količina odpadne vode znatno poveča in pre-
sega kapaciteto centralne čistilne naprave v Dogošah. 
Prav tako tudi niso primerno opremljeni s hidromehan-
sko in mersko opremo. Da bomo rešili ta problema, se 
bodo vsi razbremenilni objekti premaknili iz kolektorja 
Tezno I na sekundarni kanal in bodo opremljeni z ustre-
zno hidromehansko opremo, kar bo  omogočilo večje 
razbremenjevanje čiste vode preko prelivov v Stražunski 
kanal, tako da sam kolektor in centralna čistilna napra-
va ne bosta več obremenjena v tolikšni meri. S hidrome-
hansko opremo in daljinskim vodenjem bodo opremlje-
ni tudi ostali obstoječi objekti kanalizacije (črpališča, 
razbremenilniki, zadrževalniki).

Na prispevnem območju občine Hoče-Slivnica so v pro-
jekt vključena naselja Zgornje Hoče, Spodnje Hoče, Ra-
dizel in Hotinja vas.

Na prispevnem območju občine Duplek so v projekt 
vključena naselja Zgornji Duplek, Spodnji Duplek, Dvor-
jane in Vurberk.

Za občino Miklavž na Dravskem polju je zasnovan sis-
tem zbiranja, odvajanja in čiščenja odpadnih voda v na-
seljih Skoke, Dobrovce in Dravski Dvor. 

Projekt je uvrščen v Operativni program razvoja komu-
nalne in prometne infrastrukture (OP ROPI), kar je po-
goj, da bo izgradnjo sofinanciral Kohezijski sklad Evrop-
ske unije. Gradbeni stroški projekta so ocenjeni na 37 
milijonov evrov, realizacija projekta pa je predvidena v 
letih 2009-2013.  

Dr. Uroš Krajnc
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Inženir – graditelj – arhitekt

Povzetek
V prispevku bo na primerih predvidenih in izvedenih mostov, nebotičnikov ter drugih inženirskih objektov analizira-
na problematika sodobnega inženirstva v hitro razvijajoči se postindustrijski družbi. Inženir – graditelj ni le snovalec 
in realizator inventivnih in izredno zahtevnih tehnično-tehnoloških zgradb in mostov, ampak je hkrati tudi kreator 
oblikovnih zasnov objektov in širšega prostora.
Analizirana bo tudi zanimiva in v širši družbeni skupnosti velikokrat nerazjasnjena relacija in vloga inženirja – gra-
ditelja in arhitekta in to predvsem pri snovanju zahtevnih mostov, nebotičnikov ter  velikih športnih objektov. Za 
»skin« arhitekturo nebotičnikov ter inventivno zasnovo mostov in velikih športnih objektov se vedno skriva vrhun-
sko inženirsko znanje, ki omogoča realizacijo konstruktorsko in oblikovno ekstremnih zgradb.

INŽENIR - GRADITELJ - ARHITEKT

UVOD 
Zgradbe in mostovi postajajo vse pomembnejši del člo-
vekovega okolja.  Z večjim poudarkom na trajnostnem 
razvoju, ki bistveno upošteva tudi okoljsko komponen-
to, se vedno večja skrb posveča tudi kvalitetnemu in so-
naravnemu oblikovanju zgradb in mostov.
Kvalitetno zasnovane in oblikovane zgradbe ter mostovi 
na ta način postajajo vedno bolj integralni del obsto-
ječega naravnega ali mestnega okolja, v kolikor pa so 
zasnovane in oblikovane bolj unikatno, pa lahko posta-
nejo tudi novi mestni in krajinski simboli, ki opozarjajo 
in pomagajo širiti kulturo graditeljstva.
V zgodovini graditeljstva vse do sredine 18. stoletja ni 

bilo ostre ločnice med graditeljem - inženirjem – kon-
struktorjem in arhitektom – oblikovalcem. Izkušeni in 
široko razgledani graditelji so obvladovali in skrbno 
negovali umetnost gradnje. Pri tem so tudi po zaslugi 
prosvetljenih investitorjev in mecenov pazili, da pri gra-
dnji velikih mostov, palač, utrdb ali sakralnih objektov ti 
objekti niso služili samo golemu uporabnemu namenu, 
ampak so bili zgrajeni s širšim kulturnim poslanstvom, 
v gradbenih projektih pa so bile vsebovane inventivne 
konstruktorske rešitve, ki so vzpodbujale graditelje k 
razmišljanju o inventivnih izvedbenih tehnoloških reši-
tvah.   

Vedno kadar je imel graditelj že veliko izkušenj in teh-
nološkega znanja, dovolj umetniške in duhovne širine 
ter seveda prosvetljenega naročnika – investitorja, so 
nastale zgradbe, ki so prerasle časovno komponento in 
so kot take postale del kulturnega okolja.
To še posebno velja za obdobje renesanse, v katerem 

takratni svet doživi bliskovit duhovni in kulturni razvoj, 
univerzalnim in nadarjenim graditeljem (uomo univer-
zale – Alberti, Leonardo Da Vinci ...) pa je bil priznan 
status umetnika, ki jim je zagotavljal tudi določen druž-
beni status. To pa jim je posledično omogočalo razisko-
vanja ter realiziranje vedno novih in inventivnih idej. 

     
Rimski akvadukt Pont du Grd in Viadukt Millau (časovna razlika skoraj 2000 let) 
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Eiffelov stolp v Parizu, višine preko 320 metrov, vi-
adukt Gabarit z razponom 185 metrov (projektant 

Eiffel)

Torej do sredine 18. stoletja ni bilo ostrih mej med inže-
nirjem - graditeljem in arhitektom – oblikovalcem, saj je 
moral biti graditelj tudi umetniško nadarjeni snovalec, 
univerzalno izobražen in izkušen, v kolikor je hotel rea-
lizirati velike in zahtevne objekte.

Zaradi vedno hitrejšega tehnološkega napredka posta-
jajo danes posamezna področja graditeljstva zelo spe-
cializirana in razdeljena med inženirje - konstruktorje, 
arhitekte, urbaniste, prometnike, hidrotehnike, ekolo-
ge, geologe itd.
Zaradi ozkosti posameznih strok, ki jih vzpodbuja tudi 
obstoječi šolski sistem, postajajo nekoč tesno poveza-
ne naloge graditeljev umetno razdeljene na posame-
zna področja, tako da vedno bolj izginja pomembna, 
prvinska komponenta snovalcev – interdisciplinarnost, 
ki pa je ključna za objektivno presojo in snovanje velikih 
zgradb in mostov.

Rotating tower, Dubai, višine 420 metrov, Most 
Akashi Kaikyo, glavni razpon 1998 metrov

INŽENIR IN INŽENIRSKA ARHITEKTURA
Po svoji namembnosti so zgradbe in mostovi objekti s 
točno določenimi karakteristikami, ki so definirane z 
oblikovalskimi in konstruktorskimi zahtevami ter zah-
tevnimi statičnimi in dinamičnimi izračuni. Pri snovanju 
zgradb in mostov moramo projektanti - inženirji in ar-
hitekti enakovredno upoštevati oblikovalske in tehnič-
no-tehnološke kriterije. Pri snovanju zgradb in mostov 
mora biti nujno zadovoljeno naslednjim kriterijem, s ka-
terimi je zagotovljena:

stabilnost in nosilnost objektov,	
uporabnost in zahtevana trajnost,	
estetika in 	
ekonomičnost.	

Nedvomno je, da so stabilnost, nosilnost, uporabnost in 
trajnost primarni kriteriji pri snovanju zgradb in mostov. 
Pri zagotavljanju stabilnosti moramo paziti ne samo na 

Inženir – graditelj – arhitekt
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stabilnost objekta med gradnjo in po predaji v uporabo, 
temveč tudi na zagotavljanje globalne in lokalne stabil-
nosti ter uporabnosti za celotno predvideno življenjsko 
obdobje zgradb in mostov, v katerem lahko pride do 
močnih vetrov, potresov, pomikov temeljnih tal, preo-
bremenitev, propadanja betona, korozije ...

Poseben problem predstavlja razmerje med estetiko 
in ekonomijo. Veliko investitorjev danes že ob naroči-
lu zahteva atraktivnejšo arhitekturo zgradb, pri cestah 
in mostovih pa je skoraj vedno pritisk in zahteva inve-
stitorja po najcenejših rešitvah. Z opisanim pristopom 
investitorjev in dodatnimi zahtevami urbanistov in kra-
jinarjev – arhitektov so inženirji vedno bolj odrinjeni od 
prvinskega snovanja.

Ni dvoma, da je vodilni pri zasnovi zgradb arhitekt, pri 
snovanju mostov pa inženir – konstruktor. Dobro je, če 
pride med inženirjem in sodelujočim arhitektom do is-
krenega sodelovanja, pri katerem prevlada moč argu-
menta in poznavanje stroke.

Tudi popolnoma odprti natečaji (brez zahtevanih refe-
renc natečajnikov) v večini primerov ne dajejo ustreznih 
odgovorov za zahteve investitorjev. Iz prakse je pozna-

no (zadnji primer: novi most s poševnimi zategami v 
Hong Kongu z razponom preko 1000 metrov), da so 
predvsem ekstravagantne natečajne rešitve mostov, pri 
katerih so bili vodilni arhitekti, popolnoma nauporabne 
in predstavljajo za investitorja v fazi eventuelne realiza-
cije izreden problem ali polom. 

VISOKE ZGRADBE IN VELIKI ŠPORTNI OBJEKTI
Nedvomno je, da imajo pri zasnovi zgradb vodilno vlo-
go arhitekti, ki lahko z ekstravagantno obliko in fasado 
zaznamujejo nove objekte. Poseben izziv za sodobne ar-
hitekte in inženirje predstavljajo visoke zgradbe – nebo-
tičniki, ki segajo v višino že skoraj do 800 metrov (Burj 
Dubai, Dubaj). Za izrazito atraktivnimi oblikami in fasa-
dami pa se skrivajo izredno zahtevne in inventivne inže-
nirske konstrukcije, vendar so zaradi zakritosti s fasado 
in opremo popolnoma neznane laični javnosti.

Atraktivna »skin« arhitektura, ki ji je žal velikokrat osnov-
no vodilo samo ekstravagantnost (predvsem v bogatem 
arabskem svetu), skriva pod svojo kožo (skin) izredno 
komplicirane nosilne konstrukcije in hidravlične meha-
nizme, ki morajo zagotavljati stabilnost visokih stolpnic 
pri ekstremnih vetrovih, močnih potresih, požarih, uda-
rih letal ...

Bahrain WTC, Rotating tower, Burj Dubai, višine 780 metrov

Inženir – graditelj – arhitekt

Nekoliko drugače je pri velikih športnih objektih in are-
nah, ki zaradi velikih razponov nosilnih konstrukcijskih 
elementov zagotavljajo nekoliko enakovrednejšo vlogo 
arhitekta in inženirja. Pri izdelavi zasnov velikih športnih 
aren in obešenih streh je ključno inženirsko znanje, ki je 
bilo razvito pri snovanju in gradnji  mostov. 

Tudi v Ljubljani in Kopru je predvidena gradnja več viso-
kih zgradb, višine od 70 do 140 metrov, ki bodo pred-
stavljale svojevrsten izziv tako za arhitekte kot inženirje 
- konstruktorje. Visoka potresna ogroženost in izredno 
zahtevno temeljenje v slabo nosilnih tleh zahteva resen 
inženirski pristop.
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Poslovni objekt Caprea z garažami v središču 60-metrskega rondoja v Kopru 

Inženir – graditelj – arhitekt

MOSTOVI
Mostovi, ki so bili zgrajeni tudi s kulturnim in ne samo z 
uporabnim namenom, so imeli v zgodovini stavbarstva 
vedno posebno mesto. S premoščanjem rek ter morskih 
ožin in dolin imajo tudi simbolično vrednost, ki daleč 
presega osnovno funkcijo čiste tehnične premostitve. 
Mostovi so bili in vedno bodo jasen odraz tehnološke 

razvitosti posamezne družbe oziroma države. V njiho-
vi zasnovi so tudi skrita sporočila o ekonomski moči, 
tehnični in humanistični razsvetljenosti investitorja ter 
o projektantovem občutku za konstrukcijsko skladnost 
in inventivnost.

Kamniti most preko Drine pri Višegradu - skladnost in umirjenost 
sta ključni odliki dobro zasnovanega mostu

Projektant mostov se ne more zadovoljiti samo z ra-
čunskim dokazom stabilnosti konstrukcije, ki je sicer 
primaren. Sodobno snovanje mostov zahteva interdisci-
plinarno znanje in pristop, pri katerem morajo biti ena-
kovredno upoštevani kriteriji objektivnosti, stabilnosti, 
uporabnosti, trajnosti, ekonomičnosti, estetike in vklju-
čitve objekta v naravno okolje. Z upoštevanjem danih 

kriterijev je zadovoljeno tudi osnovno načelo snovanja, 
in sicer:

načelo razrešitve problema premostitve z raz-	
vidno razumnostjo in logiko tehnične oblike, ki 
upošteva tok sil v konstrukciji, morfologijo tere-
na z vsemi ovirami ter krajino okolja.

Shematski prikaz pogojev, upoštevanih pri kvalitetni zasnovi mostov 
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Pri snovanju mostov sta danes znana dva generalna 
pristopa, in sicer bolj pragmatičen – ameriški in kon-
tinentalni - evropski. Kljub visoki tehnološki razvitosti 
ameriškega gospodarstva je še vedno pri snovanju in 
gradnji mostov opaziti veliko pragmatičnost, ki posta-
vlja v prvo vrsto ekonomičnost in golo uporabnost. Pov-
sem drugačen je pristop pri snovanju mostov v Evropi, 
kjer je dan bistveni poudarek trajnosti, večji robustnosti 

Inženir – graditelj – arhitekt

in uporabnosti. Evropski mostovi so tudi konstrukcijsko 
skladnejši, inventivnejši, pri snovanju pa je dan večji po-
udarek vključitvi objektov v okolje.

Na nekaj primerih uspešno izvedenih in še predvidenih 
mostov in viaduktov bom prikazal pristop snovanja le-
teh na krajinsko izredno občutljivih in izpostavljenih lo-
kacijah.

Viadukt Črni Kal, pogled na dolino s cestnim viaduktom in obstoječim cestnim ter predvidenim 
železniškim viaduktom na novi hitri progi Koper-Divača

Viadukt Črni Kal
Viadukt Črni Kal, ki je dolžine 1065 metrov in z višino 
stebrov do 95 metrov, predstavlja največji in najzahtev-
nejši premostitveni objekt, ki je bil zgrajen do sedaj v 
Republiki Sloveniji. Najdaljši in najvišji slovenski viadukt 
prečka Osapsko dolino na višini do 120 metrov z glavni-
mi razponi 140 metrov.

Izvedeni viadukt je dokaz uspešnega sodelovanja med 
glavnim projektantom – inženirjem in sodelujočim ar-
hitektom, ki je razumel vlogo inženirja in sodelujočega 
arhitekta pri zasnovi in izvedbi tehnično-tehnološko iz-
redno zahtevnega viadukta.
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Most preko reke Drave na Ptuju
Most za pešce in kolesarje preko reke Drave na Ptuju je 
bil zgrajen leta 1999. Most prečka reko Dravo v obmo-
čju srednjeveškega mesta, zato sta snovanje in izvedba 
mostu predstavljala svojevrsten izziv. Most s sovprežno 

Most je bil zamišljen kot ključna sekvenca, ki nakazu-
je v prostoru križanje cest ter premostitev reke Vipave. 
Oblikovan je po načelih inženirske estetike, za katero je 
ključnega pomena razumevanje tehnične oblike v smi-
slu poznavanja toka sil. Most z jasno določenimi no-
silnimi sklopi deluje v konstruktorskem smislu skrajno 
racionalno in prečiščeno. Centralno postavljen lok, ki je 
vrinjen med dva vozna pasova, daje mostu občutek iz-
redne dinamičnosti, lahkotnosti in odprtosti. 
Sicer je most zasnovan kot integralna, monolitna kon-
strukcija brez ležišč in dilatacij, tako da je zagotovljena 
maksimalna trajnost objekta. Glavno nosilno konstruk-
cijo sestavljata AB-lok in prednapeta armiranobetonska 
voziščna konstrukcija s statičnim razponom 70 metrov. 
Lok s puščico 7.40 metra ima spremenljiv presek višine 
od 1.20 metra na vrhu loka do 1.60 metra na mestu, 
kjer se združi z voziščno konstrukcijo. Prednapeta ar-
miranobetonska voziščna konstrukcija je ravna, gladka 
plošča, debeline samo 1.00 metra. Voziščna konstrukci-
ja mostu je podprta z dvema stenastima opornikoma, ki 
sta zgoraj elastično vpeta v voziščno konstrukcijo, spo-
daj pa sta temeljena na po štirih pilotih, premera 120 
centimetrov.

Inženir – graditelj – arhitekt

voziščno konstrukcijo, ki jo sestavlja paličje iz jeklenih 
cevi in sovprežna betonska plošča, prečka preko 150 
metrov široko reko z glavnimi razponi 34 metrov. Most 
leži nizko nad reko, tako da ne posega v veduto srednje-
veškega mesta Ptuj.

    
Most preko reke Vipave v Renčah
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Most Millenium v Podgorici, Črna gora
Most Millennium predstavlja tako s projektantskega kot 
izvedbenega vidika izredno zahtevno inženirsko kon-
strukcijo.
Oblikovna zasnova mostu s poševnimi zategami brez 
podpor v strugi reke Morače sledi konceptom španske 
konstruktorske šole mostov.
Most je zasnovan kot asimetričen, s centralno posta-
vljenimi poševnimi zategami v eni ravnini in poševnim 
pilonom, višine 57 metrov. Prednapeta armiranobeton-
ska tricelična škatlasta konstrukcija je širine 25.4 metra 
in premošča reko Moračo z razponom dolžine 145 me-
trov.
Voziščna konstrukcija, poševne zatege, pilon in pahlja-
často postavljene kontra zatege tvorijo zaprti poligon 
sil, tako da je zagotovljena lokalna in globalna stabil-
nost mosta. Pilon in voziščna konstrukcija sta na levem 
bregu Morače elastično vpeta v masivni blok, ki je plitvo 
temeljen v konglomeratu. Masivna sidrna bloka, v kate-
ra so sidrane poševne kontra zatege, sta oblikovana kot 
komori, tako da je možen dostop za pregled in vzdrže-
vanje poševnih zateg.

Most Verige, Boka Kotorska
Predvideni most Verige se bo nahajal na hitri cesti med 
Herceg Novim in Budvo. V letu 1998 je bil razpisan 
mednarodni natečaj, na katerem je sodelovalo dvanajst 
projektantskih skupin iz Evrope in nekdanje Jugoslavije. 
Na natečaju je bila izbrana kot prvonagrajena rešitev 
zasnova mostu s poševnimi zategami, ki smo jo izdelali 
v Pontingu.
Zanimivost tega natečaja je tudi bila, da je vsak nate-
čajnik moral enakovredno obdelati dve rešitvi mostov 
na dveh lokacijah in na koncu sam evaluirati svoji rešitvi 
z oblikovnega, konstruktorskega, ekološkega in okolje-
varstvenega vidika. Tako smo v Pontigu izdelali dve reši-
tvi mostov, in sicer:

most s poševnimi zategami z glavnim razpo-	
nom 450 metrov in dvema pilonoma, višine 
160 metrov, ki je bil lociran pred vhodom v zaliv 
Verige  in
ločni most z razponom loka 420 metrov, ki je bil 	
lociran v najožjem delu ožine Verige.

V naslednji fazi  - v fazi evaluacije dveh izdelanih rešitev 
mostov z oblikovnega, konstruktorskega in okoljevar-
stvenega vidika se je jasno izkazalo, da zaradi izredne 
potresne ogroženosti lokacije, ekologije in zaščite na-
ravne in kulturne dediščine varianta mostu z lokom, ki 
je bil situiran v najožjem delu ožine Verige, odpade. 
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Most s poševnimi zategami je zasnovan kot prostorska 
okvirna konstrukcija, ki je globoko temeljena v morju na 
vodnjakih v nosilnih skalnatnih tleh. Voziščna konstruk-
cija je elastično vpeta v pilona, tako da je zagotovljena 
lokalna in globalna stabilnost objekta tako v fazi upo-
rabe kot v fazi gradnje, ki predstavlja pri izgradnji veli-
kih mostov, ki so situirani v območju močnih vetrov in 
potresov, vedno najbolj kritično fazo. Posebnost mostu 
je tudi protivetrna zaščita prometa, saj je poznano, da 
v območju Črnogorskega primorja pihajo močni južni 
vetrovi in sunkovita burja, ki predstavlja še posebno ne-
varnost pri prečkanju zaliva na nazaščitenem mostu na 
višini 60 metrov nad morsko gladino.
Na osnovi idejne natečajne rešitve je bil kasneje izdelan 

tudi izvedbeni projekt, ki bo doživel realizacijo v okviru 
izgradnje Jadransko–Jonske magistrale, ki bo povezala 
turistično atraktivno in izredno hitro razvijajoče se Čr-
nogorsko primorje z Dubrovnikom in albansko mejo.     

Viadukt Jagodje na HC Jagodje-Lucija
Viadukt se bo nahajal na krajinsko izpostavljeni lokaciji. 
Viden bo iz doline in iz obstoječe magistralne ceste. Via-
dukt, ki je dolžine 460 metrov, prečka dolino v horizon-
talnem radiju R = 400 metrov na višini do 45 metrov. V 
območju nižjega, to je zgornjega dela doline, podpira 
voziščno konstrukcijo niz stebrov, v območju prehoda 
globjega dela doline, ki je geološko izredno neugodna 
za izvedbo temeljenja, pa je predvidena premostitev z 
lokom z razponom 140 metrov. 
Lok uokvirja globji del doline, po drugi strani pa pred-
stavlja ločna konstrukcija v krajinski sliki močan in za-
nimivi motiv, ki od daleč priteguje poglede. S svojo na-
ravno geometrijo ustvarja v prostoru novo dinamiko. Za 
razliko od gredne konstrukcije, ki bi prečkala dolino z 
enakomernim ritmom, se tukaj odvija prehod bolj dina-
mično in pušča za razliko od grednih viaduktov odprto 
okno. 

Dvojni viadukt je zasnovan kot ena zavorna enota z raz-
poni 26.0 + 7 x 34.0 + 140.0 + 30.0 + 25.0 = 459.0 
m. Voziščni konstrukciji potekata kontinuirano preko 
stebrov, višine od 7.00 do 36.8 metra, v območju pre-
hoda globljega dela doline pa preko loka razpona 140 
metrov. Lok s spremenljivim presekom ima v temenu 
dimenzije 7.0 x 2.5 m in se postopoma tlorisno širi do 
območja krajnih stebrov, kjer ima dimenzije 8.0 x 3.0 m. 
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Os loka je tlorisno v radiju, medtem ko se zunanji rob 
loka približuje tangenti. S tako zasnovano konstrukci-
jo je zagotovljena vertikalna in horizontalna stabilnost 
loka in viadukta tako v fazi gradnje kot v fazi uporabe. 
Stebri podpor 2–8 in 11 so škatlastega prereza in tlo-
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risnih dimenzij 5.20 x 2.50 m. Spodaj so vpeti v plitve 
temelje ali vodnjake. Stebri, ki so postavljeni na lok, so 
vitkejši, polnega prereza in so tlorisnih dimenzij 5.20 
x 1.60 m. Viadukt je deloma temeljen plitvo v flišu in 
deloma globoko na vodnjakih. 

Računalniška simulacija predvidenega viadukta Jagodje z dvojnim lokom, razpona 140 metrov  

Viadukt Valeta na cesti Lucija-Valeta
Viadukt se bo nahajal na izrazito krajinsko izpostavljeni 
lokaciji. Viden bo iz doline in iz obstoječe magistralne 
ceste. Viadukt prečka dolino na višini do 40 metrov z 
glavnimi razponi dolžine 65 metrov. S tako izbranimi 
razponi premostitve doline je doseženo logično razmer-
je med višino stebrov in razponom konstrukcije. V pro-
storu bo deloval izredno lahkotno. Trije vitki krakasto 
razvejani stebri ter poševne zatege, ki potekajo v dveh 
ravninah, pa bodo dajali dodaten občutek varnosti.
Viadukt je zasnovan kot okvirna konstrukcija  z razponi  
35.0 + 65.0 + 65.0  + 35.0 = 200 m ter višino stebrov 
od 19.30 do 28.80 m. Nosilno konstrukcijo sestavljajo 

masivna opornika, ki sta plitvo temeljena v kompaktni 
flišni osnovi, trije stebri, ki se krakasto razvejajo nad voz-
iščno konstrukcijo in ki so globoko temeljeni na pilotih, 
poševne zatege v dveh ravninah, nagnjene za približno 
20 stopinj od vertikale, ter prednapeta armiranobeton-
ska voziščna plošča, debeline 50 centimetrov, ki je na 
robovih ojačana z dvema rebroma. Stebri so elastično 
vpeti v pilotne blazine in voziščno konstrukcijo, tako da 
tvorijo skupaj z voziščno konstrukcijo stabilen prostor-
ski okvir, ki zagotavlja stabilnost objekta v vzdolžni in 
prečni smeri.
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Računalniška simulacija predvidenega viadukta Valeta na priključni cesti Lucija–Valeta  

Znameniti Beli križ, kontura globokega vkopa na magi-
stralni cesti pred odcepom za Portorož ter figura človeka 
z dvignjenimi rokami, ki zna sprejemati pozitivno ener-
gijo, so trojica elementov, ki se pojavijo trikrat v obli-
kovno konstrukcijski zasnovi viadukta. Z dano zasnovo 
ima viadukt poleg zanimive konstrukcijske zasnove tudi 
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duhovno vsebino, ki se izraža preko lepote skladnosti, 
logike in pričakovanja. Viadukt bo deloval v prostoru iz-
redno lahkotno in transparentno, hkrati pa bo predsta-
vljal po izhodu iz skoraj 1000 metrov dolgega predora 
za voznika izredno prijetno presenečenje.

Mostova preko reke Save na HC Jeprca–Stanežiče
V okviru izvedbe HC Jeprca–Stanežiče je predvidena tudi 
izgradnja treh mostov preko reke Save. Most Medvo-
de in most Preska se nahajata na trasi hitre ceste, tretji 
most pa se nahaja na povezovalni cesti na hitro cesto. 
Značilnost obeh mostov na hitri cesti je, da prečkata 

reko izredno poševno (kot približno 25 stopinj) in nizko 
nad terenom, celotno območje reke Save pa se naha-
ja v krajinsko zaščitenem območju (Natura 2000), tako 
da niso dovoljeni posegi in podpore v obstoječi strugi 
reke. 

Računalniška simulacija predvidenih mostov preko reke Save na HC Jeprca-Stanežiče

Most medvode
Predložena zasnova konstrukcije mostu, ki poteka nizko 
nad terenom in strugo reke Save, upošteva zahtevane 
naravovarstvene kriterije, tako da je izvedeno prečkanje 
reke brez podpor v strugi. 
Vitka voziščna konstrukcija mostu poteka kontinuirano 
preko sedmih polj z razponi 30.0 + 35.0 + 150.0 + 4 
x 35.0 + 30.0 = 350.0 m. Prečkanje reke z razponom 
dolžine 150 metrov je omogočeno z izvedbo central-
nega loka (obešanje na lok), ki je situiran v vmesnem 
pasu med voziščema. Lok, ki se zaradi zagotavljanja 
bočne stabilnosti v zgornejm delu razcepi v dva kraka, 

ki sta prečno povezana z jeklenimi cevmi, predstavlja 
tudi ključni oblikovni element mostu, ki v trasi avtoce-
ste označuje in simbolizira premostitev reke. Voziščno 
konstrukcijo predstavlja prednapeta tricelična AB-ška-
tla konstantne višine 2.50 metra in širine 24.25 metra, 
ki se gradi s tehnologijo postopnega narivanja preko 
stalnih in začasnih podpor. Nizki elipsasto (hidravlično) 
oblikovani stebri konstantnega prereza delujejo skupaj 
z voziščno konstrukcijo v oblikovnem smislu nevpadljivo 
in enostavno, dosežena pa je tudi zahtevana transpa-
rentnost prehoda.
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Most Medvode s centralno postavljenim lokom in dolžino glavnega razpona 150 metrov
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Most Preska
Most s poševnimi zategami poteka nizko nad terenom 
in strugo reke Save. Prečkanje reke je izvedeno brez 
podpor, tako da so upoštevane zahteve Nature 2000. 
Voziščna konstrukcija mostu poteka kontinuirano preko 
petih polj z razponi 26 + 2 x 32 + 200 + 34 = 324 m, 
prečkanje reke z 200-metrskim razponom pa je omogo-
čeno z izvedbo centralnega pilona, ki je situiran v vme-
snem pasu med voziščema. Pilon predstavlja tudi ključni 
oblikovni element mostu, ki v trasi avtoceste označuje 

in simbolizira premostitev reke. Voziščno konstrukcijo 
predstavlja prednapeta tricelična AB-škatla konstantne 
višine 2.50 metra in širine 24.25 metra, ki se gradi s teh-
nologijo postopnega narivanja ali pa kombinirano del-
no na odru (v območju nad terenom), v območju nad 
reko pa po sistemu proste konzolne gradnje s hkratnim 
obešanjem na poševne zatege. Nizki hidravlično obli-
kovani stebri delujejo skupaj z voziščno konstrukcijo v 
oblikovnem smislu nevpadljivo in enostavno.
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Most Preska s poševnimi zategami, centralno postavljenim pilonom in glavnim razponom 200 metrov 

ZAKLJUČNA MISEL
Zgradbe in mostovi so monumentalne skulpture, ki dolgoročno zaznamujejo prostor. Projektant mostu je vedno 
hkrati urbanist, oblikovalec, konstruktor in kar je izredno pomembno - prvi tehnolog, ki mora dobro vedeti, kako 
bo tehnološko izvedel zasnovano konstrukcijo.
Projektant si mora znati predstavljati, kako bo neki novo zgrajeni objekt živel in preživel v prostoru tudi v prihodno-
sti, brez da bo izgubil svojo oblikovno in konstrukcijsko izvirnost - v času uporabe novih materialov, drugih stilov 
in drugih mod.
V zgodovini gradnje mostov se je vedno potrdilo, da dobra konstrukcijska zasnova mostu, ki izhaja iz logike in 
razumevanja toka sil, upoštevanja morfologije terena ter uporabe sodobnih konstrukcijskih rešitev, predstavlja tudi 
dobro in trajno kvalitetno oblikovno rešitev.
Predlog zasnove mostu ali zgradbe mora, če je le mogoče, temeljiti na izvirni ideji, ki nekako v naslednji fazi kre-
iranja kar sama rojeva konstrukcijsko in oblikovno zasnovo, ki pa ji mora slediti temeljita in objektivna analiza, ki 
potrdi ali pa žal ovrže še tako zanimivo rešitev.

Mostovi so bili in morajo ostati v domeni graditeljev - inženirjev konstruktorjev.

Marjan Pipenbaher
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Vodno gospodarstvo in porečje reke Drave

Porečje reke Drave na  Slovenskem obsega njen celotni  
tok  od  slovensko-avstrijske meje nad Dravogradom do 
slovensko- hrvaške meje pod Ormožem ter vse vodoto-
ke tega vodnega območja, ki sega do Šentilja na severu 
in do Slovenskih Konjic na jugu. Na tem porečju izvaja 
obvezno državno javno službo urejanja voda Drava, Vo-
dnogospodarsko podjetje Ptuj, d. d.

Ljudje smo se naselili ob vodah, ker vodo potrebujemo, 
ker nismo nikoli zadovoljni s tem, kar ponuja narava, se 
z njo spopadamo in svoje življenjsko okolje urejamo po 
svoji meri. Tudi vode so ljudje  urejali po svojih željah in 
sposobnostih od vsega začetka sobivanja, tako tudi na 
reki Dravi in kasneje tudi na pritokih. Ob vodi so želeli 
bivati in uživati njene dobrine, ob tem pa so se morali 
braniti pred njenimi poplavami in erozijo, kar poznamo 
tudi danes.

Že Rimljani so imeli na Ptuju enote za urejanje prehodov 
čez reko. Pohorska voda je v Ptuj pritekla po kanalu – s 
kamnom obzidani kineti – težnostno, kar je še danes 
občudovanja vreden hidrotehnični projekt in objekt, žal 
pa so njegovi ostanki skriti pod zemljo.
Sredi 19. stoletja, za časa Avstro-Ogrske vladavine so se 
tudi v naših krajih izvajale vodnogospodarske ureditve 
na posameznih območjih reke Pesnice in seveda Drave. 
Namen teh ureditev je bil predvsem zagotovitev ustre-
znih pogojev za kmetovanje, gradnjo cest in železnic 
ter plovnih poti. Načrtovanje, izvajanje in financiranje 
urejanja voda je urejal poseben deželni  zakon, sprejet 
leta 1875. To letnico štejemo za začetek organiziranega 
vodnega gospodarstva pri nas. V tem času so omenjeni 
rečni mojstri, ki so nadzirali ali vodili posamezne uredi-
tvene izvedbe, na Ptuju pa je delovalo Dravsko gradbe-
no  vodstvo.

Med obema svetovnima vojnama sta na Ptuju in v 
Mariboru delovali hidrotehnični sekciji Ministrstva za 
gradnjo. V tem času so se zaradi številnih in obsežnih 
poplav izvajala le manjša lokalna dela za sanacijo in pre-
prečevanje erozijskih poškodb.

Po drugi svetovni vojni je vodno gospodarstvo sledilo 
splošnemu  napredku urejanja prostora in rabe naravnih 
danosti vode. Gradnje hidroelektrarn in mostov, osuše-
vanja in namakanja kmetijskih zemljišč, protipoplavni in 
protierozijski ukrepi, zadrževanja voda, vodovodi,  čistil-
ne naprave ter odlagališča odpadkov so celo nepopolni 
spisek dejavnosti vodarske stroke  in dejavnosti.

Na tradicionalni lokaciji, na  Ptuju, so takoj po osvobo-
ditvi leta 1945 najprej vojaška, nato pa civilne oblasti 
organizirale dravske vodarje v posebno gradbeno sku-
pino, ki je postala v letu 1947 Uprava za vode Ptuj v 
okviru Glavne uprave Ljubljana Ministrstva  za gradnje, 
nato pa Glavne uprave za regulacijo rek in melioraci-
je, ki se je imenovala Baza Ptuj za področje Štajerske in 
Prekmurja. Organizacijske oblike so se še  naprej hitro 
spreminjale v skladu s spremembami zakonodaje in or-
ganizacijo države, dejavnost urejanja voda pa je sledila 
potrebam in možnostim brez zastoja. Tako je v letih od 
1954 do 1960 delovala Sekcija za Dravo Ptuj Uprave za 
vodno gospodarstvo SRS Ljubljana. Leta 1961 je bila 
ustanovljena Vodna skupnost Drava-Mura, ki je pokriva-
la vodno območje Drave in Mure s sedežem v Mariboru. 
Ta se je leta 1975 preimenovala v Vodnogospodarsko 
podjetje Maribor, kar je sovpadalo z obdobjem najve-
čjega razcveta vodnogospodarske dejavnosti in seveda 
tudi podjetja.

V šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih letih prej-
šnjega stoletja so gradili visokovodne nasipe ob reki 
Muri, urejali odvodne sisteme na hidromelioracijskih sis-
temih Ledave, Ščavnice, Pesnice, Polskave ter vodotokov 
Haloz, Slovenskih goric, Pohorja in Koroške. Zgrajeni so 
bile številni vodni zadrževalniki akumulacije za varstvo 
voda in pred vodami. Ureditve voda so bile namenje-
ne zlasti gradnji cest in avtocest, hidroelektrarn, uspo-
sabljanju zemljišč za kmetijsko rabo ter zagotavljanju 
ustreznih   bivalnih razmer v naseljih. Poleg dejavnosti 
na lastnih vodnih območjih je VGP Maribor izvajalo vo-
dnogospodarske ureditve tudi po vsej Sloveniji in Jugo-
slaviji z velikim uspehom in slovesom.

Potem so se zgodila prelomna leta (konec osemdesetih), 
ko je postalo  vodarstvo nekako odvečno, sistematično 
gospodarjenje in urejanje voda je zastalo, celo na vzdr-
ževanje obstoječih vodnih zgradb in sistemov je država 
skušala pozabiti. Večina slovenskih vodnogospodarskih 
podjetij se je morala pripojiti ali preusmeriti v druge go-
spodarske dejavnosti.

Vodnogospodarsko podjetje Maribor se je leta 1989 na 
podlagi ustavnih sprememb  reorganiziralo v štiri samo-
stojna podjetja – družbe. Na vodnem območju Drave še 
danes obstajata in uspešno delujeta Vodnogospodar-
ski biro Maribor ter Drava, Vodnogospodarsko podjetje 
Ptuj. Obe nadaljujeta svojo osnovno tradicionalno dejav-
nost, prva na področju projektiranja, druga na področju 

VODNO GOSPODARSTVO NA POREČJU REKE DRAVE
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gradnje in vzdrževanja vodnogospodarskih objektov in 
naprav, seveda z nenehnim sledenjem in prilagajanjem 
tehnološkim novostim in zahtevam trga.

Drava, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, d. d., je eno 
redkih slovenskih vodnogospodarskih podjetij, ki je 
uspešno ohranilo svojo samostojnost in tradicionalno 
dejavnost. Danes ima na osnovi ugleda in zaupanja s 
strani Ministrstva za okolje in prostor Republike Sloveni-
je podeljeni koncesijski pogodbi za upravljanje:

obvezne državne gospodarske javne službe ure-1. 
janja voda za porečje reke Drave in po letu 2005 
tudi za porečje Jadranskih rek, ki ji je priključena 
še Služba za varstvo obalnega morja z vzdrževa-
njem vodnih in priobalnih zemljišč;

obvezne gospodarske javne službe varstva ce-2. 
linskih voda, ki obsega čiščenje gladin ter pre-
prečevanje onesnaženih vodnih in priobalnih 
zemljišč celinskih voda v primeru izrednega 
onesnaženja zaradi naravnih ali drugih nesreč 
na celotnem območju Republike Slovenije.

Na osnovi obeh koncesijskih pogodb, ki obsegata pred-
vsem strokovne naloge in izvedbo vzdrževanja vodne 
infrastrukture, vodnih zemljišč ter varstva voda pred 
onesnaženji, ustvarja delniška družba od 15 do 30 od-
stotkov svojih prihodkov. 

Razmere, kakršne so, narekujejo potrebo po zagotavlja-
nju zaslužka na področju  gradnje objektov za varstvo 
okolja, pretežno centrov za ravnanje z odpadki ter sa-

nacije ekološko prizadetih območij in seveda gradnje 
objektov vodne infrastrukture za javno ali posebno 
rabo na področju komunalne  hidrotehnike, prometa 
in izrabe vodne energije. Prizadevamo si ohranjati svoje 
strokovne sposobnosti in reference na področju hidro-
tehnike, varstva voda in gradbeništva. 

Vodarji smo danes pestra druščina strokovnjakov različ-
nih strok na področju varstva urejanja voda, v vidnem 
delu te dejavnosti pa smo predvsem gradbeniki.  Naše 
vodno območje porečja reke Drave sovpada skoraj v 
celoti z območjem, ki ga pokriva Društvo inženirjev in 
tehnikov Maribor, ki slavi 60-letnico svojega delovanja. 
Seveda smo inženirji in tehniki vodarji z društvom redno 
sodelovali z udeležbo na organiziranih predavanjih in 
ekskurzijah in tudi z delom v organih društva.

V začetku sedemdesetih let je društvu predsedoval ta-
kratni glavni direktor VGP Maribor Drago Mišič, univ. 
dipl. inž. grad., ki je bil pomemben strokovnjak, aktivist 
in organizator na področju  inženirstva. Med drugim je 
bil tudi predsednik Jugoslovanskega društva za osuše-
vanje in namakanje ter član predsedstva Zveze inženir-
jev in tehnikov Jugoslavije. 

Društvu gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor želi-
mo ob dosedanjem dobrem medsebojnem sodelovanju 
tudi v prihodnje  uspešno delovanje s čestitkami k 60-le-
tnici obstoja.

Franc Avšič, 
VGP Drava Ptuj, d. d.

Vodno gospodarstvo in porečje reke Drave
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Dravski mostovi

Uvod
Drava izvira na Južnem Tirolskem v severni Italiji, nato 
teče preko avstrijske Koroške, Slovenije in Hrvaške ter 
po se hrvaško - madžarski meji pri Osijeku zlije v Do-
navo. Celotna dolžina toka reke Drave znaša 725 km, 
od tega 145 km po Sloveniji. Večji kraji ob reki so Li-
enz, Špital, Beljak, Dravograd, Vuzenica, Muta, Maribor, 
Ptuj, Ormož, Varaždin in Osijek. Reka Drava je, kot vsaka 
velika reka, vplivala na razvoj civilizacije in družbe ter 
obratno ljudje z velikimi gradnjami vplivamo na reko in 
njeno okolje. 

Zaradi značaja vodotoka (količina vode in padec) je bilo 
na njej zgrajenih več hidroelektrarn. Zato je Drava po-
stala bolj globoka in široka, kar je pomenilo tudi večjo 
oviro za ceste in železnice. Izgradnja jezov, hidroelek-
trarn in mostov na toku reke Drave je bil velik izziv gra-
diteljem, ki so ob tem dobili ustrezna znanja in izkušnje, 
ki se še danes na tem področju dobro ohranjajo in celo 
nadgrajujejo.

Pregled večjih gradenj na območju reke Drave

Na slovenskem delu reke Drave je zgrajenih šest hidro-
elektrarn: Dravograd, Vuzenica, Vuhred, Ožbalt, Fala, 
Mariborski otok, Zlatoličje in Formin (na kanalu) ter ko-
pica mostov, največ v Mariboru in Ptuju.

Če naredimo sprehod po Dravi, od meje z Avstrijo do 
meje s Hrvaško, lahko naštejemo naslednje inženirske 
objekte:

HE Dravograd, 1941-44, dokončana 1955o 

Most v Dravogradu, 1972o 
Most Trbonje, o 
HE Vuzenica, 1947-53-59o 
Most Vuzenicao 
Most Vuhred, 1956o 
HE Vuhred, 1952-58o 
Most v Podvelkio 
HE Ožbalt, 1957-60o 
Most Ruteo 
HE Fala, 1913-1918o 
Most v Rušah, 1988o 
HE Mariborski otok, 1942-1960o 
Most na Mariborski otoko 
Koroški most, 1996o 
Studenška brv,1885, 1948, 2008o 
Stari most, 1913o 
Titov most, 1963o 
Železniški most, 1966o 
Dvoetažni most, 1982o 
Malečniški most, 1978o 
Avtocestni (Slomškov) most, 2009o 
Most v Zg. Dupleku, 1973o 
HE Zlatoličje ter mostovi preko kanala, 1964-o 
69
Most za pešce na Ptuju, 1997o 
Cestni most pri centru Ptuja, 1959o 
Železniški most na Ptuju, 1948o 
Puhov most preko Ptujskega jezera, 2007o 
Jez na jezeru, 1978o 
HE Formin in mostovi preko kanala, 1978o 
Most Borl, 1978o 
Mejni most v Ormožu, 1968o 

DRAVSKI MOSTOVI

Srednjeveški Maribor z lesenim mostom
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Danes najstarejši objekt je jekleni železniški most v Ma-
riboru, ki je bil zgrajen še v 19. stoletju (1866), sledita 
stari – glavni most (1913) in HE Fala, ki datira v obdobje 
prve svetovne vojne. Praktično vsi ostali našteti objekti 
so zgrajeni, dokončani ali obnovljeni v obdobju od kon-
ca druge svetovne vojne do danes, oziroma v obdobju 
zadnjih 60 let, kar je tudi čas obstoja mariborskega Dru-
štva gradbenih inženirjev in tehnikov.

Mnogi med temi objekti so bili tehnični prvenci in se 
ponašali z nazivi prvi v Jugoslaviji in podobno. Prav vsi 
so predstavljali velike gospodarske in tehnične dosežke, 
zmago graditeljev ter prelomnice v življenju okoliškega 
prebivalstva in gospodarstva. Nekaj mostov med na-
štetimi sem izbral za prikaz v fotografijah in podatkih. 
Izbor je narejen po lastni presoji ter po dostopnosti in-
formacij in materiala. 

Mariborski mestni mostovi

Železniški most
Prvi železniški most v Mariboru je bil dvotiren, zgrajen 
iz lesa (20.111 m3) po ameriškem sistemu Howe. Na-
črtoval ga je Carl Ghega, zgrajen pa je bil v letih 1844-
1846. 

Današnji jekleni most ima tri tire, gradili pa so ga v le-
tih 1864 do 1866. Sestavljen je iz treh jeklenih ločnih 

V času izgradnje je bil mariborski železniški most največji jekleni most v monarhiji

Dravski mostovi

razponov po 57 m, ki se opirajo na dva obrežna in dva 
rečna opornika. Most je bil med drugo svetovno vojno 
dvakrat močno poškodovan - tako oporniki, kot tudi 
nosilna jeklena konstrukcija. Po vojni je bil most večkrat 
saniran ter redno opazovan. Leta 1995 je bila izvedena 
sanacija glavne nosilne jeklene konstrukcije, leta 2007 
pa še sanacija levega rečnega opornika.
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Najbolj prepoznaven mariborski most je Stari most

Stari most ob koncu II. Svetovne vojne

Železniški most nosi tri tire

Stari  most
Stari most je nadomestil lesni most, ki bil lociran nekaj 
deset metrov gorvodno in na nivoju obrežja, medtem 
ko novi povezuje zgornjo dravsko teraso. Stari ali Glav-
ni most, takrat se je imenoval Državni most (Reichsbru-
ecke), je bil dokončan 1913 leta, sosednji leseni pa so 
podrli leta 1925. Ob izgradnji so potekale burne raz-
prave o primernosti lokacije izgradnje, ali ob Narodnem 
domu ali na sedanji lokaciji na Glavnem trgu. Most je 
načrtovalo in izvajalo podjetje Waagner biro iz Dunaja.

Dravski mostovi

Most ima tri glavne razpone preko reke, z dvema dva 
rečnima stebroma v vodi. Jekleni ločni nosilci imajo sta-
tični razpon dolžine 3 x 42m. Glavni most se, podobno 
kot pri železniškem mostu nadaljujejo z betonsko ka-
mnitimi oboki. Širina mosta je 12m. Tudi Glavni most 
je bil ob koncu druge svetovne vojne porušen in nato 
obnovljen. Do izgradnje Titovega mosta je služil za glav-
no magistralno cestno povezavo, danes pa kot mestni 
most.
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Titov most – 1963
Nova štiripasovna mestna vpadnica in magistrala sko-
zi mesto je predstavljala prvo večjo urbanistično spre-
membo v Mariboru po drugi svetovni vojni. Ključni in 
najzahtevnejši del nove magistrale je bila premostitev 
Drave z novim mostom. Magistralni promet, ki je do 
tedaj potekal po starem jeklenem mostu, je postal za 
most in center mesta neznosen. Zato so se leta 1959 
začele priprave s projektno nalogo za novi most, sama 
gradnja pa se je začela leta 1961. Na internem natečaju 
je prednapeta rešitev podjetja Tehnogradnje cenovno 
premagala jekleno rešitev, ki jo pripravila Metalna.

Dravski mostovi

Zato je bila izvedena rešitev v prednapetem betonu s 
skupno dolžino mosta 304 m, širino 22,4 m ter glavnim 
razponom preko Drava v dolžini 100m. Prečni prerez je 
sestavljen iz dveh betonskih škatlastih profilov, vsaka s 
tremi stojinami povezanih z voziščno ploščo in prečni-
ki. Vzdolžno pa predstavlja gerberjev nosilec s členki v 
glavnem razponu. Višina konstrukcije se je spreminjala 
od 6,15m nad rečnimi stebri do 1,72m v sredini razpo-
na. Škatlasti deli so zgrajeni na konzolni način, vmesni 
prostoležeči del pa iz montažnih nosilcev in monolitnih 
prečnikov.
Kabli so bili sestavljeni iz žic premera 5mm, polagali pa 
so se v odprte kanale.
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Dravski mostovi

Titov most je z razponom 100m krepko presegel ptujski 
razpon 79m, ki je bil prvi konzolno grajen prednape-
ti betonski most v Jugoslaviji. V tem času je bila gra-
dnja ocenjena kot vrhunski dosežek domačega gradbe-
ništva. V tem času je bil največji prednapeti betonski 
most preko Volge z razponom 166m, mariborskega pa 
so ocenjevali nekje na 15-20 mesto po razponu na sve-
tu. Kot najbolj zaslužne za izvedbo gradnje so v strokov-

nih članih omenjeni mariborski inženirji Franc Krajnčič, 
Boris Pipan, Boltežar Hvastija, Vlado Cimperšek in Jože 
Mušič.

Izvajalec:  Tehnogradnje
Projektant :  Tehnogradnje 
  (odg. projektant B. Pipan)
Čas gradnje:  1961-63

Dvoetažni most – 1982 in 1988
Z dvoetažnim mostom je Maribor dobil kar dve poveza-
vi preko Drave, na spodnji etaži lokalno povezavo med 
Meljem in Pobrežjem ter na zgornji etaži tako imenova-
no hitro cesto skozi Maribor. 

Premostitveni objekt je skupaj s priključnim Kejžarjevim 
viaduktom za zgornjo etažo celotne dolžine 341m. Se-
stavljen je iz montažnih prednapetih betonskih nosil-
cev, ki sestavljajo kontinuirano branasto konstrukcijo s 
tipičnim razponi po 37,5m. Spodnja etaža širine 21,0 
m je v prečnem prerezu sestavljena iz 8 nosilcev na ra-
stru 2,5m, zgornja etaža širine 22,3m pa iz 10 nosilcev 

na rastru 2,15m. Temeljenje je izvedeno kot globoko na 
pilotih premera 150cm, oziroma v jeklenih srajčkah pre-
mera136cm, in sicer 2 krat po 4 kosov na vsak razpon.

Spodnja etaže je bila odprta za promet leta 1982, zgor-
nja etaža pa je dobila popolno funkcijo šele po dokon-
čanju tretje etape hitre ceste do Pesnice leta 1988.

Izvajalec:  Gradis GP Nizke gradnje
Projektant :  Gradis Biro za projektiranje Maribor  
  (odg. projektant : V. Ačanski)
Čas gradnje:  1981-82
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Dravski mostovi
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Koroški most – 1996
Na natečaju za projektno rešitev novega mosta na loka-
ciji nove zahodne mestne obvoznice je zmagala rešitev 
z enim jeklenim ločnim nosilcem, ki z enim razponom 
premošča Dravo ter v vmesnem pasu štiripasovnice po-
gleda nad vozišče. Na izvajalskem razpisu, ki ga je te-
danji mariborski župan g. Rous objavil nekako na svojo 
(občinsko) odgovornost mimo državne direkcije, je bilo 
dopustno ponuditi izvedbo po prvih treh nagrajenih re-
šitvah. Najugodnejšo ponudbo je podalo podjetje Gra-
dis Nizke gradnje Maribor po drugonagrajeni rešitvi bi-
roja Ponting Maribor.
Rešitev je predstavljala asimetrično gredo po sistemu 
konzolne gradnje, ki je se s svojo asimetrijo prilagajo 
asimetriji dravskih bregov. 
Most sestavljata dva samostojna ločena objekta, ki sta 

Vzdolžni prerez, prečni prerez v polju ter glavna podpora Koroškega mosta

Izvajalec:  Gradis Nizke gradnje
Projektant :  Ponting d.o.o. (odg. projektant M. Pipenbaher)
Čas gradnje:  1994-1996

Dravski mostovi

zasnovana kot prostorska okvirja, ki ju tvori enocelična 
vzdolžno omejeno prednapeta betonska škatla spre-
menljive višine od 2.80 m do 7.50 m, s statičnimi razpo-
ni 70.0 + 110.0 + 55.0 = 235.0 m, dve vmesni podpori 
in masivna krajna opornika s komorama. Objekta sta 
širine 11.70 m in sta ločena s 60 cm široko vzdolžno 
dilatacijo, tako da znaša skupna širina mostu 24.00 m. 
Stebra vmesnih podpor sta zgoraj togo vpeta v škatla-
sto konstrukcijo, spodaj pa v masivno pilotno blazino, 
oziroma vodnjak. Močnejša leva rečna podpora je glo-
boko temeljena na 27 uvrtanih pilotih premera 150 cm, 
ki segajo minimalno 4.50 m v kompakten in trden te-
mnosiv lapor. Manjša desna rečna podporna stebra pa 
sta temeljena vodnjaku tlorisnih dimenzij 7 x 20m.
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Studenška brv – 1885 / 2008
Studenška brv ima zelo pestro zgodovino. Prvič je bila 
na sedanji lokaciji zgrajena leta 1885 za povezavo obra-
ta Južnih železnic in delavske kolonije na desnem bregu 
z mestom na levem bregu. Brv je imela tri prostoležeče 
ločno oblikovane palične konstrukcije z dvema lesenima 
stebriščema v Dravi. Narasla Drava je leta 1903 brv od-
nesla, zato so naslednje leto za isto konstrukcijo zgradili 
nove zidane stebre v strugi reke Drave. 

Na začetku druge svetovne vojne leta 1941 je jugoslo-
vanska vojska brv razstrelila, okupator pa jo je obno-
vil in jo uporabljal do leta 1945. Poleti 1946 je zara-
di izgradnje elektrarne Mariborski otok narasla Drava 
brv ponovno odnesla, zato so septembra 1948 zgradili 
novo zgornjo konstrukcijo na obstoječih mostnih pod-
porah. To sta bila dva jeklena polnostenska nosilca, ki 
sta služila tudi kot bočna ograja. V statičnem smislu je 
bila konstrukcija Gerberjev nosilec s členki v vmesnem 
polju s tremi razponi po 42 m ter svetle širine pribli-
žno 3 m. Betonska plošča na jeklenih prečnikih pokrita 
z asfaltom je služila kot pohodna površina. Zanimiva je 
tudi letnica 1968, ko se zaradi izgradnje hidroelektrar-

Vzdolžni prerez in tloris nove brvi

Prečni prerez brvi je trikotno prostorsko paličje

Dravski mostovi

ne Spodnja Drava v Zlatoličju s kanalom in pregrado v 
Melju nivo vode dvigne za približno 5 m. 
Leta 2004 je mesto zaradi dotrajanosti brvi razpisalo 
natečaj za novo premostitev na isti lokaciji. Prvo nagra-
do je dobila rešitev skupine avtorjev iz birojev Ponting 
in Reichenberg arhitektura. Na osnovi te rešitve je bil 
izveden izvajalski razpis v letu 2006, v letu 2007 je po-
tekala sama gradnja, uradna otvoritev pa je bila 22. ja-
nuarja 2008.

Glavno konstrukcijo predstavlja prostorsko jekleno pali-
čje sestavljeno iz treh vzdolžnih cevi, ena cev za zgornji 
pas dve cevi spodaj z vmesnimi diagonalami in prečka-
mi. Paličje poteka kontinuirano preko obstoječih pod-
por z razponi 42,0 + 42,0 + 42,0 = 126 m. Trije enaki 
razponi so posledica obstoječe podporne konstrukcije – 
starih stebrov na tem mestu. Most je širine 3,2m v sredi-
ni, ki se na obeh koncih mostu razcepi na dva dela po 2 
x 2,40m. Pohodna površina so prečno položeni plohi iz 
eksotičnega lesa Bangkirai. Most je osvojil prvo nagrado 
na svetovnem nivoju Footbridge Award 2008.
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Dravski mostovi

Izvajalec:  Konstruktor NGR d.o.o. / Meteorit d.o.o.
Projektant :  Ponting d.o.o. (odg. projektant : V. Markelj)
Čas gradnje:  2007

Avtocestni (Slomškov) most 2009
V okviru izgradnje avtoceste vzhod – zahod mimo Mari-
bora (Odsek Slivnica – Pesnica) je zgrajena tudi premo-
stitev reke Drave in kanala do HE Zlatočja. Sam most je 
že zgrajen in služi za gradbiščni promet, svojemu pra-
vemu namenu pa bo začel služiti ob odprtju avtoceste 
skozi Vodolsko dolino spomladi 2009. Premostitev obeh 
ovir je izvedena pod kotom 60 stopinj z dvema ločenima 
vzporednima, tlorisno nekoliko zamaknjenima objekto-
ma, s tako izbranimi razponi, da se s stebri ne posega v 
matico struge reke Drave oziroma v korito kanala. 

Dolžina celotnega objekta je Lc= 765,0 m, z dvema 
glavnima razponoma čez reko Dravo in kanal L=125.00 
m. Potek razponov je 32.5 + 42.5 + 75.0 + 125.0 + 
75.0 + 32.5 + 32.5 + 75.0 + 125.0 + 75.0 + 42.5 + 
32.5 = 765.0 m. Zamik med osema krajnih opornikov 
je 8.00 m. Skupna širina objekta med obema krajnima 

robnima vencema, upoštevajoč vmesni prostor, znaša 
Bc = 28,60 m.

Obe glavni premostitvi po 125m sta izvedeni s prosto-
konzolno gradnjo, preostali del mostu pa je zgrajen na 
odru. Prečni prerez glavne nosilne konstrukcije predsta-
vlja škatla s poševnima stojinama, ki je na baznih delih 
nad podporami 4, 5, 9 in 10 višine 6.0 m, v poljih pa 
preide na konstantno višino 2.5 m. Temeljenje je izve-
deno kombinirano, z vodnjaki premera 10m ter s piloti 
premera 150 cm dolžine do 18m ter. V odvisnosti od 
velikosti pripadajočega razpona je izvedeno od 4 do 12 
pilotov na podporo.

Avtocestni most preko Drave in kanala v Mariboru (ne-
uradno ga imenujejo tudi Slomškov most) je s svojimi 
765 m dolžine tudi najdaljši dravski most v Sloveniji.

Avtocestni most premošča kanal in Dravo
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Izvajalec:  CPM d.d. Maribor
Projektant :  Gradis Biro za projektiranje Maribor (odg. projektant : S. Goznik)
Čas gradnje:  2005 - 2008

Stari cestni in železniški most na Ptuju
Ptuj, kot naselje na križišču poti, je bil v zgodovini vse-
skozi odvisen od mostov. Ti so se seveda obnavljali ter 
gradili novi, v odvisnosti od časa, dotrajanosti, poplav 
in potreb tedanjih družb. V zgodovinskih virih je mogo-
če večkrat zaslediti tudi podatke o mostovih.
Po poplavi leta 1712 so leta 1717 preko Drave zgradili 
nov leseni most v sklopu gradnje ceste Maribor – Ptuj – 
Varaždin. Ta most je imel celo dvižni del. Ob nenehnih 
vzdrževanjih so ob koncu 19. stoletja mestni možje re-
sno razmišljali o gradnji mostu iz železne konstrukcije, 
vendar se to ni zgodilo. Leta 1928 so ukinili  stoletno 
tradicijo - plačevanje mostnine. Preko reke Drave je na 
Ptuj, 24. aprila leta 1860, preko železniškega mostu 
prvič peljal potniški vlak. Lesena konstrukcija dolžine 
212.2 m je slonela na 16 opornikih.
Cestni in železniški most na Ptuju sta srečno prežive-
la prvo svetovno vojno, v drugi svetovni vojni pa sta 

bila oba porušena. Po vojni so promet na obeh mosto-
vih seveda obnovili. Železniški most je dobil podobo, 
kot jo ima še danes. Cestnega lesenega pa so zgradili 
kot začasnega. Šele leta 1957 so na Ptuju pričeli gra-
diti nov most. Ko je bil leta 1959 predan v uporabo je 
predstavljal eno največjih mostnih konstrukcij na svetu. 
Z razpetino vmesnega polja 79 m je takrat predstavljal 
šesti največji razpon na svetu za prednapete gredne in 
okvirne mostove. Celotna dolžina mosta znaša 221 m , 
širina pa 13,6 m. V pogledu konstruktorske izvedbe, ki 
je upoštevala najsodobnejše in hkrati najgospodarnejše 
principe, kot so uporaba prednapetega betona, monta-
žnega vgrajevanja posameznih delov in predvsem brez-
odrnega (konzolnega) načina gradnje, je most takrat 
štel med pomembne stvaritve, ne samo v jugoslovan-
skem, ampak tudi v mednarodnem merilu.

Dravski mostovi

Izvajalec:  Tehnogradnje Maribor
Projektant :  Tehnogradnje (odg. projektant B. Pipan)
Čas gradnje:  1957-59
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Dravski mostovi

Most za pešce na Ptuju 
Most za pešce in koledarje, ki ga mestna občina Ptuj 
namenila oživitvi starega mestnega jedra, se nahaja na 
lokaciji, kjer je nekoč že obstajal lesen most. To je bilo 
seveda v časih, ko Drava še ni bila zajezena ter je ime-
la precej nižji nivo. Zaradi neposredne bližine starega 
mestnega jedra in ohranitve vedut na mestni grad, je 
bilo potrebno izbrati temu primerno konstrukcijo. Ta se 
je pokazala v izboru sovprežne konstrukcije, ki poteka 
kontinuirano preko petih razponov 26.0 m + 34.0 m + 
34.0 m + 34.0 m + 26.0 m = 154.0 m. 

Prekladno konstrukcijo tvori jekleno prostorsko paličje, 
ki je preko strižnih trnov povezano s sovprežno armi-
ranobetonsko ploščo širine 6.0 m in debeline 20 cm. 
Spodnjo pasnico paličja tvorita dve jekleni cevi zuna-

njega premera 298.5 mm z debelino stene od 16 mm 
do 30 mm, zgornjo pasnico pa tri polovične jeklene cevi 
premera 244.5 mm z debelino stene od 12.5 mm do 20 
mm. Spodnja in zgornja pasnica sta povezani z diago-
nalami, ki jih predstavljajo jeklene cevi premera 133 mm 
ter horizontalne in vertikalne cevi premera 82.5 mm 
oziroma 63. 5 mm. S sodobno konstrukcijsko zasnovo 
je dosežena minimalna konstrukcijska višina jeklenega 
paličja 120 cm ter vitkost L/H = 28. Spodnjo konstruk-
cijo predstavljata dva krajna opornika ter štiri vmesne 
podpore, ki so v strugi reke Drave. Vse podpore so glo-
boko temeljene na uvrtanih pilotih premera 125 cm. 
Rešitev mostu je dobila nagrado GZS - ZDRUŽENJE KO-
VINSKE INDUSTRIJE – JEKLENE KONSTRUKCIJE za naj-
boljšo jekleno konstrukcijo v letu 1999 v Sloveniji, ki je 
bila podeljena na Evropskem združenju v Londonu.

Prečni prerez je jekleno paličje sovpreženo z betonsko ploščo

Izvajalec:  SCT d.d. Ljubljana
Projektant :  Ponting d.o.o. Maribor (odg. projektant M. Pipenbaher)
Čas gradnje:  1997

Puhov most
Za most preko akumulacijskega jezera na novi južni me-
stni vpadnici je mesto Ptuj razpisali natečaj leta 2004. 
Zmagovalno rešitev je podal projektanskta skupina iz 
inženirskega biroja Ponting s sodelujočim arhitektom 
Petrom Gabrijelčičem. Projekti za gradbeno dovoljenje 
in razpis so bili pripravljeni že naslednje leto, tako da je 
bila izvajalska pogodba podpisana že konec leta 2005.

Zelo zahtevni pogoji načrtovanja (akumulacijsko jezero 
s tesnilnimi zavesami,  potek ceste v krivini, kulturna de-

diščina, itd) so narekovali izbor zahtevne konstrukcijske 
zasnove, t.i. “extradosed bridge”, to most s poševnimi 
kabli in nizkimi piloni.

Dolžina mostu znaša 430.0m, skupna širina pa 18,70m. 
Statični sistem je kontinuirna eksterno prednapeta ška-
tlasta konstrukcija s statičnimi razponi 65 + 100 + 100 
+ 100 + 65 = 430m. Prekladna konstrukcija je trape-
zna PAB škatla konstantne konstrukcijske višine 2,70m. 
Sestavni del zgornje konstrukcije so tudi kratki piloni 
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višine 8,5m,  po dva na vsako podporo. Piloni so na-
gnjeni navzven v naklonu 7,5:1, da poševni kabli zaradi 
zakrivljenosti trase ne segajo v svetli profil. Vsak pilon 
ima vgrajenih 5 deviatorjev za extradosed kable, ki so 
zasnovani tako, da brez težav omogočajo posamično 
zamenjavo kablov. 

Dravski mostovi

Temeljenje v jezeru je izvedeno s pomočjo začasnih ume-
tnih otokov med jeklenimi zagatnicami. Piloti premera 
150cm pa segajo tudi preko 30m globoko pod gladi-
no jezera. Gradnja preklade je potekala po konzolnem 
načinu od stebrov navzven. Svečana otvoritev mostu je 
bila 15. maja 2007.

 

Izvajalec:  Konzorcij SCT d.d. Ljubljana in PORR a.g. Dunaj
Projektant :  Ponting d.o.o. (odg. projektant : V. Markelj)
Čas gradnje:  2005-2007
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Dravski mostovi

Zaključek

Prikazano je nekaj osnovnih podatkov, skic ter fotografij, ki naj bi dalo pregled o veličini graditeljskega dela, ki 
je vezano na reko Dravo, oziroma njeno premostitev. Zaradi omejenega časa in prostora ta prispevek seveda ni 
mišljen kot pregledno ali referenčno delo, ki naj bi pokrivalo to problematiko. Navedeni so samo obstoječi glavni 
mariborski in ptujski mostovi, nekateri samo s splošnimi podatki, nekateri, kjer je bilo dosegljivo, pa tudi z osnov-
nimi tehničnimi.

Vabim inženirje, zgodovinarje in druge, ki razpolagajo s primerno literaturo, podatki, načrti, skicami in fotografija-
mi, da skupaj dopolnimo ta tekst, v obširnejšega in natančnejšega, kakršnega bi si vsekakor dravski mostovi, njihovi 
graditelji in ljudje ob Dravi tudi zaslužili.

Viktor Markelj
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UVOD
Most za pešce in kolesarje preko Drave v Mariboru na 
Studencih, imenovan Studenška brv ali tudi Mali most, 
je bil popolnoma dotrajan. Sanacija obstoječe prekla-
dne konstrukcije in podpor je bila ocenjena na investi-
cijsko vrednost okoli 400.000 evrov, kar se že približuje 
vrednosti zamenjave zgornje konstrukcije z novo. Zato 
se je Mestna Občina Maribor odločila za izgradnjo no-
vega objekta na obstoječih rečnih podporah. 

Za pridobitev ustreznih rešitev je bil v letu 2004 razpisan 
anonimni javni državni projektni natečaj. Razpisovalec na-
tečaja, Mestna občina Maribor s komunalno direkcijo, 
in pooblaščeni izvajalec natečaja, Zbornica za arhitektu-
ro in prostor Slovenije (ZAPS) v sodelovanju z Društvom 
arhitektov Maribor (DAM), sta imenovala ocenjevalno 
žirijo v sestavi: predsednik Vili Eisenhut, člana za na-
ročnika: Branko Belca in Ljubo Mišič, člana za ZAPS in 
DAM: Vojko Pavčič in Jože Klenovšek, namestnika čla-
nov žirije: Franc Krištofelc in Alenka Polutnik ter skrbnik 
natečaja Matjaž Bertoncelj. 

Med šestimi prispelimi rešitvami je zvišano prvo nagrado 
prejela rešitev kosntruktorske ekipe iz Inženirskega biroja 
Ponting, d. o. o., v sodelovanju z arhitekti iz Reichenberg 
arhitekture, d. o. o., oboji iz Maribora. V tem prispevku bo 
na kratko opisana zanimiva tehnična rešitev, ki je prepriča-
la ocenjevalno komisijo. 

ZASNOVA  MOSTU 
Pri zasnovi mostu smo imeli cilj ne samo upoštevati 
omejitve dane lokacije premostitve, ampak jih celo ko-
ristno izkoristiti. Naša želja je bila omogočiti pristnejše 
doživetje reke, od katere nas ne bo ločevala masivna 
konstrukcija, ampak le lahkotna in prosojna varnostna 
ograja. Zato smo postavili glavno nosilno konstrukcijo 
v sredino in pri oporniku razdelili pohodno površino na 
dva dela. Z rahlim vzpenjanjem pohodne površine sre-
dinsko postavljena konstrukcija izgine pod našimi tle-
mi, obe hojnici se združita in nastane skupna površina 
nad sredino Drave, kjer imamo neoviran pogled na vse 
strani in lahko mirno poklepetamo s prijatelji.  

Višinsko spreminjanje konstrukcije in nivelete smo rešili 
z razdelitvijo konstrukcije na dva sistema:

hrbtenica•	  - glavna nosilna konstrukcija (sre-
dinsko postavljeno trikotno paličje) je kon-
stantne konstrukcijske višine in širine ter geo-
metrije, ki omogoča enostavno proizvodnjo v 

delavnici ter enostavno montažo z narivanjem 
preko obstoječega objekta;
rebra•	  - sekundarna konstrukcija, ki se vzpenja 
po glavni konstrukciji in nosi pohodno površi-
no. Montira se na gradbišču šele po montaži 
glavne konstrukcije.

 Pogleda s strani na novi nadomestni most

OPIS KONSTRUKCIJE
Niveleta brvi bo v konveksni vertikalni zaokrožitvi R = 
4.000 m, s simetričnimi vstopnimi tangentami v naklo-
nu 5 odstotkov. Nakloni na brvi se že po nekaj metrih 
zmanjšajo. Svetla višina pod konstrukcijo znaša najmanj 
3 metre v krajnih poljih in najmanj 3,35 metra v sre-
dnjem polju. Tlorisno bo brv v premi s svetlim prečnim 
profilom trimetrska, ki se na krajši razdalji na obeh kon-
cih mostu razcepi na dva dela po 2 × 2 metra (varian-
tno tudi 2 × 2,4 metra). 

Most za pešce in kolesarje preko Drave v Mariboru,
prvonagrajena natečajna rešitev

»Studenška brv«



ZBORNIK ob 60-letnici delovanja 
Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor 89

Prečna konstrukcija (rebra) se dviguje po glavni vzdolžni konstrukciji (hrbtenica)

Glavna konstrukcija - hrbtnica
Glavno vzdolžno konstrukcijo predstavlja prostorsko je-
kleno paličje, sestavljeno iz treh vzdolžnih cevi: ena cev 
za zgornji pas, dve cevi spodaj z vmesnimi diagonalami 
in prečkami.

Paličje poteka preko obstoječih podpor, ki niso ugodne 
za kontinuirane konstrukcije. Osni razponi so naslednji:  
42,0 + 42,0 + 42,0 = 126 metrov.
Trikotno zasnovan prečni prerez je konstantne višine po 
celotni dolžini objekta, le nad vmesnimi podporami je 
dodan trikotno oblikovan podstavek, ki v vzdolžni smeri 
zmanjša ekstremne obremenitve nad podporo, v prečni 
smeri pa ustvari dovolj široko podpiranje za primerno 
prečno in torzijsko togost.

Osni razmik zgornjega in spodnjega pasu je 1,75 metra, 
kar daje skupno konstrukcijsko višino 2,05 metra; spo-
dnji pasnici pa sta razmaknjeni 1,50 metra. Vse cevi so 
okroglega profila, in sicer:

zgornji pas   1 cev Ф 298,5 
mm, debeline sten 10-20 mm
spodnji pas   2 cevi Ф 298,5 
mm, debelina sten 8-10 mm
diagonale in prečke cevi  Ф 114,3 mm, 
debelina sten 8-16 mm
elementi pri podporah  Ф 190 mm, 
     Ф 318 mm

 

Prečni prerez mostu na sredini objekta (levo) in na obeh koncih (desno)

»Studenška brv«
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Sekundarna konstrukcija – rebra
Ogrodje, ki tvori nosilno osnovo za pohodno površino, 
je branasta konstrukcija in se v celoti zmontira (privijači) 
na glavno konstrukcijo, ko je ta že na svojem končnem 
mestu. Na pripravljene nastavke se pritrdijo konzole že 
skupaj z nosilnimi stebrički ograje, sledi še montaža 
vzdolžnikov in zavetrovanja. Konzole s stebrički so na-
rejene iz ploščatega železa (d = 8 mm) s prirobnico na 
tlačnem robu. Sekundarna konstrukcija je, v nasprotju 
z glavno, ki je zaščitena z barvnim premazom, vroče cin-
kana ali pa v celoti izdelana v nerjavnem jeklu.

GRADNJA  IN  INVESTICIJA
Tudi gradnja mostu je inovativna ter cenovno zelo 
ugodna, saj izkorišča obstoječi objekt kot pomoč 
pri montaži. Konstrukcijo smo razdelili na dva dela, 
glavno vzdolžno in sekundarno prečno konstrukci-
jo. Glavno konstrukcijo – trikotno paličje - po se-
gmentih transportiramo na gradbišče, postopno 
varimo in postopno potiskamo preko obstoječega 

objekta, ki podpira novi objekt v fazi gradnje. Deli-
tev na glavno in sekundarno konstrukcijo je zmanj-
šala prečno dimenzijo kontrukcije do te mere, da je 
omogočen takšen način montaže.

Po montaži se trikotno paličje začasno podpre, spusti 
na končno višino skozi delno odstranjeno obstoječo 
konstrukcijo. Montirajo se elementi paličja nad vmesni-
mi stebri, nato se montirajo in podlijejo ležišča. Sledi 
demontaža starega objekta, pri čemer kot pomoč služi 
nova konstrukcija, nato pa sledi montaža sekundarne 
konstrukcije ter finalizacija objekta z ograjo, instalacija-
mi in razsvetljavo.

Gradnjo je mogoče realizirati v eni gradbeni sezoni. 
Ocenjena vrednost nove prekladne konstrukcije v nate-
čaju je bila 520,000 evrov, skupaj s sanacijo podporne 
konstrukcije in ureditvijo desnega brega pa naj ne bi 
presegala 835.000 evrov.
 

Računalniška fotomontaža nove brvi z levim bregom Drave v ozadju

ZAKLJUČEK
Kljub relativno enostavni in jasni konstrukciji je objekt 
zaradi medsebojne igre pohodne površine, nivelete in 
položaja konstrukcije izrazito prepoznaven. Zaradi tran-
sparentnosti palične konstrukcije, uravnoteženosti lege 
in simetrije pa je hkrati nevtralen do okolja in dravskih 
vedut. Izvirna zasnova je, poleg atraktivne oblike, omo-
gočila tudi zanimiv in gospodaren način izgradnje nove-
ga ter razgradnje starega objekta. 

V letu 2006 je inženirski biro Ponting d.o.o. izdelal teh-
nično dokumentacijo, v letu 2007 pa je bil projekt tudi 
v celoti realiziran.

Viktor Markelj

»Studenška brv«
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Povzetek
Razvoj industrije gradbenih materialov je pogojen z ra-
zvojem gradbenega materiala - betona, z bližino naha-
jališč naravnega kamenega agregata, s povpraševanjem 
in zahtevami tržišča … Industrializacija gradbenega 
materiala in prefabrikantov se je v povojnem času za-
radi obsežnih obnovitvenih del začela razvijati tudi na 
področju Podravja. Ustanavljala so se večja gradbena 
podjetja, ki so se v okviru svojih dejavnosti ukvarjala 
tudi z gradbeno prefabrikacijo. Masovna proizvodnja, 
ki je posledica industrializacije, pa je prinesla pocenitev 
izdelkov ter posledično tudi gradnje, standardiziranost 
izdelkov pa vpliva na enostavnejšo gradnjo in hitrejše 
izdelovanje ter sprotno zadostitev potreb in povpraše-
vanja.

Kratka zgodovina betona
Po prvih sledeh trajne apnene malte kot vezivnega 
sredstva, ki se lahko zaznajo na 10.000 let starih tur-
ških zgradbah, so Rimljani iznašli gradbeni material, ki 
je imel lastnosti, podobne današnjemu betonu, in ga 
poimenovali Opus Caementitium (Opus - delo, zgradba; 
Caementitium - dodatek, lomljenec). Rimski beton je bil 
izdelan iz vode, peska, apna, pucolana in zdrobljene 
opeke. Dobro so poznali škodljive primesi in lastnosti 
različnih vrst peska. Z razvojem graditeljstva so prišli do 
tehnologije vlivanja enovite mase v lesen opaž in dose-
gli lastnosti, ki delno ustrezajo današnjim normativom. 
To vrsto betona so uporabljali za gradnjo akvaduktov, 
pristanišč, term, palač itd. Najznamenitejše delo pa je 
vsekakor kupola Pantheona (Rim), ki so jo zgradili v 1. 
tisočletju pred našim štetjem in ima premer 43 metrov. 
Po tem vrhuncu uporabe »betona« v antičnem Rimu 
je sledila skorajšnja pozaba tega materiala v srednjem 
veku. V 18. stoletju je Bernard de Bélidor zmes zmlete 
opeke in apnenca, ki se strjuje pod vodo, poimenoval 
»beton«. Šele s proizvodnjo umetnega portland cemen-
ta v velikih količinah in konstantne kvalitete ter skozi 
homogeniziranje surovin v primerno celoto je bil omo-
gočen, skupaj z uporabo armature kot nadomestilo za 
manjkajočo natezno trdnost, razvoj armiranega betona. 
Začela se je širša uporaba betona pri gradnji objektov.

Pantheon (Rim)

Za razvoj gradbene prefabrikacije je izjemnega pome-
na ustrezna osnovna surovina – kameni agregat. Zelo 
razširjena gradbena surovina v Sloveniji so karbonatni 
prodi Save, Soče in Savinje ter karbonatno-silikatni pro-
di porečja Drave in Mure, ki se letno pridobivajo v ko-
ličini 2,5-3,0 milijone ton v 35 pridobivalnih prostorih. 
Trenutna zaloga proda in kamenih agregatov pri pov-
prečni letni proizvodnji zadostuje za približno od osem 
do deset let.
V dvajsetih letih prejšnjega stoletja so se zaradi številnih 
slabih lastnosti cementnih malt (pokanje zaradi krčenja 
pri izsuševanju, počasno strjevanje, majhne upogibne 
in natezne trdnosti itd.) začeli uporabljati polimeri v ce-
mentnih maltah (prvotno naravni kavčuk, nekoliko ka-
sneje sintetični). Od leta 1930 se betonu zaradi izbolj-
šanja njegovih lastnosti dodajajo dodatki, ki jih glede 
na njihovo sestavo, mehanizme delovanja in uporabo 
delimo na dve kategoriji: površinsko aktivni dodatki in 
dodatki za modifikacijo vezanja. S povečanimi zahteva-
mi in pričakovanji uporabnikov se je razvoj dodatkov k 
betonom silovito razmahnil in omogočil nove specifič-
ne lastnosti betonov, s čimer je omogočena proizvodnja 
tankih, vitkih, izjemno obstojnih in tudi za oko lepih 
elementov.
Na Japonskem so leta 1988 razvili in prvič predstavili sa-
mozgoščevalni beton (SCC -Self Compacting Concre-
te), ki zaradi lastne teže, večje homogenosti in sposob-
nosti tečenja popolnoma zapolni opaž poljubne oblike, 
pri tem tesno oblije nameščeno armaturo ter odzrači 
in znivelira element brez dodatnih vibracij, ne da bi pri 
tem segregiral. Zato so tudi karakteristike strjenega be-
tona izboljšajo. Samozgoščevalne betonske mešanice 
pa omogočajo tudi večjo hitrost vgrajevanja in s tem 
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povezano povečano hitrost grajenja. Tudi kvaliteta povr-
šine elementov je praviloma bolj gladka in enakomerna, 
zato so takšni betoni zelo uporabni kot vidni betoni.

Polnjenje samozgoščevalnega betona v opaž 
stene »od spodaj«

Mikroarmirani beton se je prvič pojavil pred približno 
dvajsetimi leti. Beton ima zaradi trodimenzionalnega 
učinka armiranja naslednje izboljšave: povečana natezna 
trdnost, duktilnost, odpornost na udarne in dinamične 
obremenitve, odpornost na termične šoke in povečana 
strižna trdnost. Mikroarmatura je lahko kovinska in ne-
kovinska (steklena in karbonska vlakna, propilenska vla-
kna). Z večanjem volumskega deleža kovinskih vlaken v 
betonu lahko izdelamo visoko zmogljive mikroarmirane 
betone za posebno zahtevne konstrukcije in obremeni-
tve.  
Konec štiridesetih let prejšnjega stoletja v povojnem času 
je zaradi obnove infrastrukture na področju Podravja 
prišlo do velikega povpraševanja po gradbenem materi-
alu in betonskih proizvodih, kar je botrovalo razmahu in 
razvoju industrije gradbenega materiala. Ustanovila so 
se večja gradbena podjetja: Konstruktor, Megrad (leta 
1955 se je preimenoval v gradbeno podjetje Stavbar), 
Tehnogradnje, ki se je leta 1970 pridružila Gradisu ter 
v okviru Gradisa – nizkih gradenj nadaljevala delo na 
področju nizkih gradenj in hidrotehničnih objektov.

Betonski in armiranobetonski elementi
Betonski in armiranobetonski elementi se proizvajajo v 
lesenih ali kovinskih opažih, ki se pred betonažo prema-
žejo z opažnim oljem, ki ne deluje agresivno na sveži in 
otrdeli beton ter armaturo, katere izdelava in polaganje 
mora odgovarjati veljavnim predpisom in standardom. 
Transport betona, ki se vrši s transportno posodo ali por-
talnim žerjavom, se v opaž razgrinja ročno ali strojno, 
mora imeti takšno konsistenco, da ga je možno kakovo-
stno vgraditi. Zgoščevanje betona se doseže z opažnimi 
vibratorji, z vibracijsko iglo in s pomočjo vibratorjev, pri-
trjenih na vibracijskih mizah. Razopaževanje elementov 

se izvede po poteku ustreznega časa, ko beton doseže 
ustrezno trdnost, da ob razopaževanju in manipulaciji 
ne pride do poškodb elementov.
Prve večje gradnje na območju Podravja so bile stano-
vanjske stavbe, grajene v osnovni in posodobljeni kla-
sični gradnji vse do začetka šestdesetih let, ki pomenijo 
tehnološko ločnico, saj so se v tem času začele graditi 
prve stavbe po tehnologiji litega betona. Temu je konec 
sedemdesetih in v začetku osemdesetih sledila gradnja 
prvih delno montažnih stanovanjskih in industrijskih 
zgradb, zgradb, grajenih z velikostenskimi opaži, celo-
tna gradnja prvih sistemov montažne gradnje industrij-
skih hal, vpeljava vidnih betonov na fasadah in pričetek 
gradnje prvih stavb s tunelskimi opaži in montažnimi 
fasadami. Po principu montažne gradnje so takrat gra-
dila vsa večja mariborska podjetja (Konstruktor, Stavbar, 
Gradis), od konca devetdesetih let naprej pa je kot izva-
jalec montažnih elementov ostal samo Stavbar IGM. 
Ker je montažna gradnja hitrejša (ocenjuje se, da se pri 
montažni gradnji objekta zmanjša število delovnih ur 
za približno 30 odstotkov v primerjavi s tradicionalno 
metodo), cenejša, z nižjimi stroški vzdrževanja ter lažjo 
izvedbo adaptacije kot klasična gradnja, je razvoj inten-
ziven, a drag, saj zahteva velika vlaganja v tehnologijo. 
V tem času (v letih 1979-1985) je Konstruktor vpeljal 
sisteme montažnih industrijskih hal z ločnimi konstruk-
cijami do 40 metrov razpona ter s polnostenskimi in 
predalčnimi armiranobetonskimi nosilci do 28 metrov 
razpona v kombinaciji s TT-ploščami in ponvami ter me-
detažno in fasadno konstrukcijo. Razvil je tudi sistem 
takrat zelo iskanih montažnih hlevskih (farmskih) objek-
tov. 

 
Montažni fasadni elementi na soseski S-23 

(Nova vas I) 
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Montažni nosilci na objektu Multikino Kolosej 
Maribor

Prednapeti armiranobetonski elementi
Industrijska izdelava adhezijsko prednapetih elementov 
se razlikuje od prej omenjene izdelave armiranobeton-
skih elementov v tem, da so za proizvodnjo adhezijsko 
prednapetih elementov potrebne napenjalne steze. Ele-
mente, ki so običajno tudi klasično armirani, zabetoni-
ramo na napete vrvi, sila prednapenjanja pa se na beton 
prenaša z adhezijo, ko po doseženem strjevanju betona 
porežemo vrvi. Pogosto pa je tudi naknadno prednape-
njanje montažnih nosilnih elementov s kabli, položeni-
mi v cevi s sidri.
Možnost prednapenjanja posameznih montažnih ele-
mentov in naknadno prednapenjanje konstrukcij omo-
goča premoščanje večjih razponov, vitkejše in lažje kon-
strukcije ter prenašanje večjih obremenitev.
Podjetje Tehnogradnje je leta 1955 v Vuzenici zgradilo 
prvi prednapeti most iz prefabriciranih elementov. Po-
sebnost te gradnje je ta, da so klasično armirane mon-
tažne nosilce izdelovali na gradbišču, jih po izdelavi 
položili na ležišča in prednapeli. Po enakem sistemu je 
zgrajena večina mostov na cesti Dravograd-Maribor. 
Gradis NG je v osemdesetih izdeloval elemente predna-
petih nosilcev dolžine do 50 metrov v obratu v Kratki 
ulici, kjer so jih tudi razrezali ter po transportu na grad-
bišče zlepili in prednapeli.
Stavbar IGM je v zgodovini bil in je še vedno na področju 
izdelovanja prednapetih armiranobetonskih elementov 
vodilno podjetje na območju Podravja. Z montažnimi 
elementi je sodeloval pri izgradnji vrste pomembnih 
objektov (Evropark, I. in II. faza; Kolosej Maribor; tribu-
ne stadionov Ljudski vrt, Publikum Celje, Nafta Lenda-
va; tribune Planeta Tuš, balkonski elementi Urbane vile 
Sernčeva …), specializiral pa se je tudi za izdelavo in 
montažo betonskih industrijskih hal.

AB-skelet montažne industrijske hale

Konstruktor je leta 1980 preselil obrat prefabriciranih 
izdelkov s Pobrežja v Hoče in uvedel proizvodnjo eks-
trudiranih prednapetih votlih plošč, debelin od 15 do 
40 centimetrov, vendar je po dveh letih zaradi splošne 
gospodarske krize opustil njihovo izdelavo. Prednapete 
votle plošče so skozi leta postale vodilni element mon-
tažne gradnje (skeletne AB- in jeklene hale ter garažne 
hiše), saj prenesejo velike nosilnosti, razponi, njihova 
standardna širina (120 centimetrov) in dolžina se lah-
ko prilagajata potrebam naročnika, prav tako se lahko 
naredijo potrebni izrezi, poglobitve in odprtine že v fazi 
proizvodnje, kar izjemno pospeši gradnjo. Te lastnosti 
so razlog za vnovično uvedbo njihovega izdelovanja. Za 
ta korak se je tokrat odločil Stavbar IGM, ki bo predna-
pete votle plošče pričel izdelovati v začetku leta 2009.

Kanalizacijski sistem
Konstruktor je leta 1975 začel izdelovati betonske cevi 
manjših profilov, ki niso zagotavljale vodotesnosti, zato 
je njihova proizvodnja s povečevanjem zakonskih zah-
tev glede vodotesnosti kanalizacijskih vodov zamrla. Z 
izdelovanjem podobnih betonskih cevi kot sestavnih 
elementov jaškov in greznic ali kot sestavnih elementov 
kanalizacijskih vodov na področjih, kjer zakonsko še ni 
bila zahtevana vodotesnost, je pričel tudi Stavbar. Vodo-
tesne betonske in armiranobetonske cevi z integriranim 
tesnilom, premera do 1400 milimetrov, so v Stavbarju 
IGM začeli izdelovati leta 1997. Te cevi omogočajo vo-
dotesnost celotnih vodov in so v skladu s strogo evrop-
sko zakonodajo za kanalizacijske sisteme.
Z industrijskim izdelovanjem okroglih (do ø = 2,25 m) 
in ovalnih (š1 = 2,25 m, š2 = 5,25 m) betonskih baz ter 
ostalih elementov jaškov, lovilcev olj, greznic in čistilnih 
naprav je začelo podjetje Stavbar IGM leta 1991. Pred 
tem so se izdelovali monolitni betonski ali armiranobe-
tonski jaški na gradbišču. 
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Izgrajen kanalizacijski vod in stroj za 
avtomatizirano izdelovanje cevi

Vibroprešani izdelki
Na začetku tehnološkega razvoja drobnih vibroprešanih 
izdelkov je bila proizvodnja dokaj enostavna: samoho-
dni stroj, ki so mu beton dovažali z viličarjem, je na be-
tonski pisti glede na model oblikoval različne izdelke (v 
največji meri betonske zidake, ki so bili hit v začetku se-
demdesetih let). Pri tem načinu dela je veliko omejitve-
nih pogojev: velikost piste omejuje kapaciteto; v slabem 
vremenu proizvodnja ni možna (dež spira sveži beton, 
zmrzal povzroča poškodbe in onemogoča vezanje); be-
tonski izdelki v poletni vročini, če niso skrbno negovani, 
pregorijo; zaradi neravne površine je vprašljiva dimen-
zijska ustreznost izdelka; zaradi veliko ročnega dela pa 
je taka proizvodnja tudi zelo draga.
V drugi polovici sedemdesetih let je Stavbar IGM med 
prvimi začel izdelovati betonske zidake s stacionarnim 
strojem, ki je bil popolnoma avtomatiziran, vendar je 
vsa ostala manipulacija (dovoz betona, polnjenje palet, 
odvoz izdelkov) potekala ročno oziroma z viličarji. V letu 
1980 je bila zgrajena nova proizvodna hala za izdelavo 
vibroprešanih betonskih zidakov in kupljena manjkajoča 

oprema za avtomatizirano manipulacijo. Postrojenje je 
bilo izvedeno z elektrohidravličnimi pogoni, krmiljenje 
pa je bilo elektronsko s komandnim pultom za ročno in 
avtomatsko upravljanje.

Dvoslojni betonski tlakovci in betonski zidaki

Razvoj tržišča ter postopna zastarelost opreme so na-
rekovali potrebo po modernizaciji in razširitvi proizvo-
dnje tako glede same proizvodne kapacitete kot tudi 
glede asortimana izdelkov. Nadaljnji razvoj tehnologije 
je omogočil istočasno uporabo dveh vrst betonov (gro-
bi osnovni beton in finejši, lahko tudi barvni beton za 
zgornjo obrabno plast). 
Sedaj sta na področju Maribora dve veliki, tehnološko 
dovršeni proizvodni liniji za izdelavo dvoslojnih barvnih 
izdelkov z različnimi možnostmi dodatne obdelave.                 
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Cestni robniki, betonska varnostna ograja

Zaključek
Danes je industrija gradbenega materiala pomemben 
dejavnik gradbeništva, vendar je še vedno odvisna od 
vzponov in padcev v investicijski dejavnosti v gradbe-

ništvu. Pomanjkljivost takšne vrste proizvodnje je teža 
izdelkov in s tem povezani visoki logistični stroški.
Vstop Slovenije v Evropsko unijo pomeni za industrijo 
gradbenih materialov intenzivno prilagajanje Direk-
tivi o gradbenih proizvodih s potrjevanjem skladnosti 
s certifikati in izjavami o skladnosti ter pridobivanjem 
CE- znakov. Povečala se je konkurenčnost na domačem 
trgu, ki je od podjetij zahtevala preveritev proizvodnih 
programov, kapacitet in organizacije, specializacijo pro-
izvodnje ipd.
Industrija gradbenega materiala se intenzivno usmerja 
v razvoj in izboljšave proizvodnih tehnologij z name-
nom proizvajati kakovostnejše in cenejše proizvode, 
zmanjševati porabo energije ter surovin v proizvodnem 
procesu.

 Meta Pogorelčnik Zajc
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Uvajanje tehnologije prednapetega betona v Sloveniji

UVOD 
Podjetje za inženirske tehnične gradnje Tehnogradnje 
Maribor (TG) se je prvič srečalo s konstrukcijami iz pred-
napetega betona v letu 1955. To je bilo pri izgradnji 
novega mostu preko Drave v Vuhredu, kar predstavlja 
tudi prvo prednapeto inženirsko konstrukcijo v Sloveni-
ji. Projektant je za to gradnjo uporabil kable, ki so ostali 
v Dravski dolini leta 1945 kot vojni plen. Zgrajeni objekt 
je navdušil strokovnjake v podjetju in pričeli so se resno 
ukvarjati z mislijo, da bi gradnjo sodobnih prednapetih 
konstrukcij vpeljali tudi v Sloveniji. V ta namen je bil 
v Tehnogradnjah zasnovan lasten, splošno uporaben in 
varen kabel za prednapenjanje betonskih konstrukcij. S 
kablom, opisanim v nadaljevanju, je bila do leta 1970 
zgrajena vrsta inženirskih objektov v Sloveniji, Jugosla-
viji in Siriji. Poudariti je potrebno, da med izvajanjem 
prednapenjanja in med uporabo prednapetih konstruk-
cij po sistemu Tehnogradnje ni prišlo do nobenih po-
škodb delavcev ali konstrukcij.

Po pripojitvi podjetja Tehnogradnje Maribor k podje-
tju GIP GRADIS Ljubljana sta bili formirani dve poslovni 
enoti: PE Gradis Nizke gradnje in PE Gradis Biro za pro-
jektiranje Maribor. Kot novi sistem za prednapenjanje je 
bil vpeljan sistem IMS avtorja prof. Žeželja. 

OPIS KABLA PO SISTEMU TEHNOGRADNJE 
Kabel je sestavljen iz določenega števila žic, premera 5 
mm, iz napenjalne in sidrne glave ter rebraste cevi iz 
dekapirane pločevine, v katero so vložene žice. Rebrasta 
cev se pri napenjalni glavi razširi v veliki tulec, pri sidr-
ni glavi pa v mali tulec; tulca sta narejena iz navadne 
pločevine in privarjena vsak na svojo ležiščno jekleno 
ploščo. Ovita sta s spiralno armaturo in privarjena na 
ležiščno ploščo. V tulce vodi še cevka, skozi katero je 
možno zainjektirati napeti kabel. Na koncu vsake žice je 
hladno stisnjena sidrna glavica stožčaste oblike, preko 
katere je žica zasidrana na eni strani v napenjalno, na 
drugi strani pa v sidrno glavo. Sidrne glavice so se izde-
lovale s posebnimi napravami, t. i. glavičarji. Preiskave 
so pokazale, da to sidranje žic ne zmanjšuje nosilnosti 
kabla, saj je bila porušna trdnost kabla enaka trdnosti 
jekla, iz katerega je žica. 
V TG so se uporabljali kabli s  6, 8, 18, 19, 25 in 78 žica-
mi, kar je bilo odvisno od napenjalnih naprav, ki so bile 
na voljo, in je tudi pogojevalo premer rebrastih cevi. 
Mariborska livarna je začela na pobudo Tehnogradenj 
izdelovati rebraste cevi za kable z 18 žicami. V izjemnih 
primerih so se te cevi uporabljale tudi za kable z manj-

šim številom žic, kar pa ni bilo ekonomično. Zato so TG 
nabavile lasten stroj, s katerim je bilo možno iz trakaste 
dekapirane pločevine izdelovati spiralno zavite rebraste 
cevi poljubnih premerov in poljubnih dolžin.
Kot napenjalne naprave so se uporabljale hidravlične 
dvigalke, in sicer 100-tonske s hodom 30 cm; 40-tonske 
s hodom 30 cm in 40-tonske s hodom 10 cm ter več 
ročnih in ena motorna oljna črpalka za pritiske do 600 
atmosfer. Za napenjanje so bili potrebni še drugi pri-
pomočki in naprave, kot na primer vretena, podstavki, 
ključi za pritrjevanje matic, naprava za rezanje žic v žele-
nih dolžinah itn. Vse to je bilo skonstruirano in izdelano 
v delavnicah TG.

Patentna žica in kabli so se redno preiskovali v ZRMK. 
Prav tako so se redno kontrolirali manometri na črpal-
kah. Strokovnjaki TG so sami na terenu opravili prei-
skavo nosilnosti 78-žilnega kabla, vloženega v vrtino in 
zalitega z injekcijsko maso do višine 7,00 metra, ki se je 
uporabljal kot geotehnično sidro. V sodelovanju s prof. 
dr. inž. S. Turkom je bila opravljena preiskava sprijemne 
trdnosti 18-žilnega kabla, zainjiciranega z zalivno maso 
v rebrasto cev. Dr. Turk je svetoval tudi pri razvoju ma-
tematičnih modelov za izračun trenja med napenjanjem 
in iskanju rešitev za zmanjšanje vpliva trenja kabla v cevi 
med napenjanjem.  

MOSTOVI  V SLOVENIJI
V nadaljevanju podajamio opis gradnje nekaterih izbra-
nih mostov, ki jih je gradilo podjetje Tehnogradnje, in 
pri katerih je bila uporabljena za tiste čase in možnosti 
najnaprednejša tehnologija. 

Most čez Dravo v Vuhredu 
To je prva konstrukcija v prednapetem betonu, ki jo je 
izvajalo podjetje Tehnogradnje. Projekt mostu je izdelal 
projektivni biro Projekt Maribor, projektant inž. Dušan 
Raić. Zasnovo konstrukcije so v veliki meri narekovali 
razpoložljivi pleteni kabli, φ 100 mm, dolžine 43 m, ka-
terih kvaliteta pa ni bila poznana. Most ima štiri polja, 
dve z razpetino 42,80 m in dve z razpetino 21,30 m. 
Prednapeti sta samo konstrukciji z večjo razpetino, kraj-
ši polji sta iz armiranega betona.
Konstrukcijo sestavljata dva glavna nosilca, povezana s 
prečniki in ploščo. Prednapetost je dosežena z omenje-
nimi pletenimi kabli, φ 100 mm, ki potekajo med no-
silcema pod prečniki. Med prečnike in kable so vloženi 
nihajni vložki, ki dopuščajo premik kablov v času nape-
njanja. V vsakem polju so položeni štirje kabli, vsak je 
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Uvajanje tehnologije prednapetega betona v Sloveniji

napet s silo 375 ton, tako da znaša skupna sila v kablih 
enega polja 1400 ton.

Napenjanje s hidravličnimi napenjalkami je potekalo v 
stopnjah po 100 ton, tako da konstrukcija ne bi bila 
preveč enostransko obremenjena. Za betoniranje nosil-
cev je bil uporabljen beton s tlačno trdnostjo, ki ustreza 
C 25/30. Dosežena napetost v kablih je znašala 570,00 
MPa, kar je za tovrstne kable gotovo dopustno. 
Most je bil zgrajen spomladi 1956. 

Most čez Dravo v Vuzenici
Projekt za most se je začel pripravljati, ko so poteka-
la zaključna dela na mostu v Vuhredu. Celotna dolžina 
mostu znaša 128,50 m in je razdeljena na šest enakih 
polj po 21,42 m. Most je sestavljen iz prednapetih mon-
tažnih nosilcev. Montaža se je izkazala za ekonomično, 
ker je potrebna mehanizacija za montiranje nosilcev ob-
stajala na bližnjih gradbiščih HE Vuzenica in HE Vuhred. 
Pri obdelavi tega projekta je bilo zato veliko pozornosti 
namenjene sistemu napenjanja in montaži nosilcev.

Širina mostu znaša 6,50 m, od tega vozišče 5,0 m in ho-
dnika 2 x 0,75 m. Prekladna konstrukcija vsakega polja 
je sestavljena iz štirih prednapetih montažnih nosilcev, 
težkih po 16 ton, preko katerih leži na mestu zabeto-
nirana plošča vozišča in hodnikov, ter iz prečnikov, ki 
niso prednapeti. Tlačna trdnost betona ustreza C 25/30. 
V vsakem nosilcu je po devet kablov z 18 žicami, φ 5 
mm. Prvič so bile uporabljene rebraste cevi. Transport 
in montaža sta se izvajala s pomočjo posebnih vozičkov 
in kabelskega žerjava, izven njegovega območja pa še s 
pomočjo 10-tonskih verižnih dvigal. 
Most je bil zgrajen spomladi leta 1958.

Most čez Dravo v Ptuju
O projektu in gradnji mostu je leta 1959 izšla poseb-
na številka Gradbenega vestnika, kjer je opisana vsa 
problematika v zvezi z gradnjo in projektiranjem tega 
mostu. Projekt in gradnja tega objekta pomenita ve-
lik uspeh in velik korak naprej pri graditvi mostov, saj 
je bil v Sloveniji in Jugoslaviji prvič uporabljen sistem 
proste konzolne gradnje, ki omogoča gradnjo mostne 
konstrukcije brez nosilnega odra, po odsekih oziroma 
lamelah ustrezne dolžine. Te se gradijo na pomičnem 
odru in se potem, ko beton pridobi potrebno trdnost, s 
kabli, ki ostanejo zasidrani na koncu lamele, pritisnejo k 
predhodni lameli.
Konstrukcijo mostu sestavljajo:

dva rečna opornika, vpeta v masivne betonske te-−	
melje, z obojestranskimi prednapetimi konzolami, 
dolžine po 29,5 m; 
tri prostoležeče prednapete rešetke z razpetino 20 −	
m, položene med konzole iz rečnih stebrov in krajše 
konzole iz obeh obrežnih konstrukcij; 
obrežni konstrukciji iz armiranega betona, položeni −	
na notranji obrežni opornik, ki je  sestavljen iz še-

stih vitkih okroglih stebričev, in na masivni zunanji 
obrežni opornik; stebriči so vpeti v skupni temelj in 
zaradi velike vitkosti delujejo kot nihajna podpora. 

Obliko konstrukcije je narekovala razmeroma velika po-
trebna širina mostu za vozišče (10 m) in hodnika (2 × 
1,6 m).
Za konzolni del mostu je bil izbran škatlast prerez s še-
stimi prekatnimi stenami, debeline 30 cm, zgornjo plo-
ščo vozišča in razmeroma debelo spodnjo tlačno plo-
ščo. Debelina zgornje plošče se v prečni smeri spreminja 
s prečnim sklonom mostu. Konstruktivna višina konzol 
znaša ob oporniku 4,20 m, na koncu konzole pa 1,92 
m. Vozišče je usločeno z vertikalnim radijem 8800 m, 
radij spodnjega loka konstrukcije pa je 280 m. V prerezu 
ob oporniku je 282 kablov po 18 žic, φ 5 mm. Z vsako 
3 m široko lamelo se skupno število kablov v prerezu 
zmanjša za toliko kablov, kolikor je zasidranih na kon-
cu predhodne lamele, kar narekujeta potek momentne 
črte in spremenljivi vztrajnostni moment pereza. 

Nosilni sistem v prostoležečih poljih je rešetka, sestavlje-
na iz šestih montažnih nosilcev, povezanih s prečniki v 
polovici, četrtinah in na koncih razpetine. Nosilci imajo 
dvojni T-prerez, stojina je debela 15 cm. Zaradi spodnje-
ga loka konstrukcije njihova višina ni konstantna in zna-
ša ob podpori 1,67 m, v sredini razpetine 1,50 m. Preko 
nosilcev je položena armiranobetonska voziščna plošča, 
konstantne debeline 16 cm, ki je z  nosilci povezana z 
armaturo v enoten nosilni sistem. Nosilci so napeti s po 
osmimi 18-žilnimi kabli (žica, φ 5 mm, 1500/1200 MPa), 
ki so vsi sidrani v čelno steno nosilca. Po montaži vseh 
šestih nosilcev enega polja so se zabetonirali še prečni-
ki, ki so prednapeti s po šestimi kabli.

Konstrukcija na obrežnem delu mostu ima škatlast pre-
rez z enako razporeditvijo prekatov kot konzolni del 
mostu. Stojine so debele 30 cm, zgornja plošča 16 cm, 
spodnja plošča pa 15 c. Višina konstrukcije je konstan-
tna po celi dolžini in znaša 1,75 m.

Rečna stebra, ki nosita obtežbo konzol, sta votla in vpe-
ta v masivne betonske temelje. Debelina sten je 60 cm, 
dolžina stebra znaša 15,4 m. Vzvodna stena je hidravlič-
no oblikovana, na konici je obložena z granitno oblogo, 
nizvodna stran pa je zaključena s polkrogom. Temelj 
stebra je betonski blok, širine 9 m in dolžine 19 m. 

Obrežna armiranobetonska konstrukcije je podprta na 
vodni strani s šestimi vitkimi okroglimi stebri s skupnim 
temeljem, širine 2 m in dolžine 12 m. Zunanja podpora 
je masivna, s temeljno ploskvijo velikosti 4 m x 11 m.
  
V prostoležečem delu mostu je dokaz napetosti izde-
lan po Guyonu. Računski izkoristek dopustnih napetosti 
tako za jeklo kot za beton znaša v najbolj obremenje-
nem prerezu 100 odstotkov. V konzolnem delu mostu 
so preiskani prerezi v razdaljah po 3 m, tj. na koncu vsa-
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ke lamele. Dopustne napetosti za jeklo so izkoriščene 
100-odstotno-no, za beton pa v najbolj obremenjenem 
prerezu približno 90-odstotno-no. Dopustne napetosti 
materialov so upoštevane po DIN-normah. Prav tako so 
tudi potrebni dokazi napetosti izvedeni po DIN-normah. 
Dodatno je napravljen dokaz proti razpokanju pri stalni 
in prometni obtežbi, povečani za 15 odstotkov. 

Na podlagi izračunanih napenjalnih sil je bil napravljen 
račun potrebnih začetnih napenjalnih sil v kablih, z upo-
števanjem izgub zaradi krčenja in lezenja betona ter le-
zenja jekla. Račun izgub napetosti v žicah je napravljen 
po študiji prof. dr. inž. Srđana Turka Račun napenjalnih 
sil in izvlečnih dolžin pri prednapetih betonskih kon-
strukcijah. Potrebno povečanje napenjalnih sil zaradi 
trenja kablov v ceveh se je določalo pri napenjanju za 
vsak kabel posebej. Pri računu kablov je bila v ta namen 
puščena rezerva približno 20-odstotnih dopustnih na-
penjalnih napetosti kablov, kar je zadoščalo za prema-
govanje sil trenja. 

Da bi bilo mogoče z gotovostjo in brez večjih težav do-
seči zahtevano kvaliteto betona, je bila za vse predna-
pete dele mostne konstrukcije izbrana trdnost, ki ustre-
za C 25/30. Za armiranobetonske dele konstrukcije je 
bila izbrana C 20/25. 

Izvedba ptujskega mostu po lastnem projektu je potrdi-
la pričakovanja. V primerjavi s klasičnimi konstrukcijami 
in metodami dela nudi predvsem ekonomske prednosti, 
konstrukcija sama pa je dokaj vitka ter tako pri dejan-
skih konstruktivnih višinah dopušča znatno večje raz-
pone. Po dograditvi mostu čez Dravo v Ptuju je zavzel 
šesto mesto v svetovni mostogradnji po postopku pro-
ste konzolne gradnje iz prednapetega betona. 

Most čez Dravo v Podvelki
Gradnja hidroelektrarne Ožbalt je zahtevala gradnjo no-
vega mostu v Podvelki. Zaradi zelo neugodne konfigu-
racije terena, zlasti globokega korita matice reke, kar bi 
zahtevalo zelo visoke in težke opažne odre, je bil tudi za 

gradnjo tega mostu uporabljen sistem proste konzolne 
gradnje. 
Prekladna konstrukcija mostu je kontinuirni nosilec pre-
ko treh polj s členkom v srednjem polju. Razpetina sre-
dnjega polja znaša 66 m, krajnih polj pa po 27 m. V 
prečnem prerezu sestavljata prekladno konstrukcijo dva 
glavna nosilca, ki sta povezana s prečniki in ploščo vozi-
šča. Kabli glavnih nosilcev potekajo v kabelskem kanalu. 
Tam, kjer se spuščajo proti spodnjem robu konstrukcije, 
t. j. v območju pozitivnih momentov in pred sidrišči, pa 
so vloženi v rebraste cevi. Rečni konzoli sta členkasto 
povezani s prednapetima nihajnima stenama. Ob njih 
sta vložena po dva kabla, ki prevzemata natege v člen-
ku.
Oba rečna stebra sta zasnovana kot polna stena, debe-
line enega metra, in sta temeljena na skalo. Ker srednja 
razpetina mostu premošča celotno širino Drave, je bilo 
mogoče oba graditi na suhem. 
Desni obrežni opornik je razčlenjen. Pod vsakim no-
silcem je betonski blok, ki je zaradi razmeroma velike 
negativne reakcije prekladne konstrukcije na opornik, 
sidran v skalo s po dvema kabloma, nosilnosti 170 ton. 
Na betonska bloka sta položeni nihajni steni, ki dopu-
ščata horizontalne pomike. Prekladna konstrukcija in 
betonska bloka - opornika so skozi nihajni zid povezani 
z 18-žilnimi kabli. 
Levi obrežni opornik ob cesti Maribor-Dravograd je sta-
tično in konstruktivno razdeljen na dva dela. Reakcijo 
mostu prevzemata dve vitki nihajni steni, temeljeni na 
skali, ki dopuščata horizontalne premike prekladne kon-
strukcije mostu. Za prevzem negativne reakcije mostu 
sta v nihajnih stenah vložena dva kabla, od katerih je 
vsak napet s silo 120 ton. Temelj nihajne stene in sama 
stena sta ločena od ostalega masivnega dela opornika, 
ki je temeljen 3 m višje na gramozni plasti in prevzema 
obtežbo zemeljskega pritiska. Izveden je s petimi večjimi 
okroglimi vertikalnimi jaški, od katerih so zunanji trije 
napolnjeni z gramozom, v notranjih dveh pa so posta-
vljene nihajne stene, ki prevzemajo reakcije prekladne 
konstrukcije mostu.

Hidroelektrarna Ožbalt
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Mostova čez potoka Črmenica in Javnik
Kakor most v Podvelki je tudi gradnjo mostov čez Čr-
menico in Javnik na cesti Ožbalt-Podvelka narekovala 
gradnja HE Ožbalt. Mostova sta zelo podobna, zato ve-
lja naslednji opis za oba. Skupna značilnost je, da so vsi 
nosilni elementi prekladne konstrukcije izvedeni v pred-
napetem betonu.
Trase obeh mostov potekajo preko razmeroma visokih 
dolin v krivini in v vzponu. Širina mostov med ograjami 
znaša 8 m, od tega je vozišče široko 7 m in širina hodni-
ka 2 x 0,50 m. Izbrani so bili razponi po 16 m, tako da 
znaša skupna dolžina mostu Javnik 7 x 16 = 112,0 m in 
mostu Črmenica  6 x 16 = 96,0 m.

Statični sistem prekladne konstrukcije je kontinuirna 
rešetka, sestavljena iz osmih prostoležečih prednape-
tih montažnih nosilcev, dolžine 16,0 m; vsak nosilec je 
težak 8 ton. Nosilci so se izdelali na obrežjih in nato 
montirali na mesto s pomočjo kabelskega žerjava in po-
sebnega vozička. Napeti so s tremi oziroma štirimi kabli 
z 18 žicami, φ 5 mm. Prvič je bila izvedena prednapeta 
voziščna plošča s kabli po 8 žic, φ 5 mm, v razmaku 
po 55 cm. Prednapeti so tudi prečniki v polju in nad 
podporami. Posebnost teh mostov je kontinuirnost pre-
kladne konstrukcije, ki je dosežena z masivnejšim preč-
nikom nad vmesnimi podporami. Prečniki prevzamejo 
negativne momente, ti pa se torzijsko prenašajo iz no-
silcev v prečnik. Torzijski prenos negativnih momentov 
je dosežen z desetimi prečnimi kabli, nosilnosti 35 ton, 
na vsaki strani vmesne podpore. 
Podporna konstrukcija je armiranobetonska. Vmesne 
podpore sestojijo iz dveh okroglih stebrov, debeline 80 
cm, ki so mestoma visoki do 23 m. V vzdolžni smeri so 
računane kot nihajne, v prečnem prerezu pa tvorijo z 

masivnim prečnikom ob vrhu stebrov vpet okvir. Na nižje 
ležeči  obrežni podpori je konstrukcija fiksirana z arma-
turnim členkom. Ležišče na višje ležeči obrežni podpori 
pa je izvedeno v obliki armiranobetonske nihajne stene 
in se celoten pomik konstrukcije zaradi krčenja betona 
in temperaturnih sprememb izraža na tem mestu. 

Most čez Dravo v Mariboru
O projektu in gradnji mostu je leta 1963 tudi izšla po-
sebna številka Gradbenega vestnika, kjer je opisana ce-
lovita problematika v zvezi s projektiranjem in gradnjo 
tega mostu. 
Projekt za most je bil izdelan konec leta 1960, most pa 
je bil zgrajen leta 1963.

Skupna teoretična dolžina mostu je 293,0 m. Širina mo-
stu med ograjama je 22,0 m, od tega je vozišče široko 
14,0 m, hodnika pa 2 x 4,0 m. Most sestoji iz treh sta-
tično različnih delov, in sicer:

nadvoza nad ulico Kneza Koclja v skupni dolžini −	
23,80 m, ki je izveden kot armiranobetonska plo-
šča; 
premostitve območja Mariborskega tedna z armi-−	
ranobetonsko kontinuirno prekladno konstrukcijo 
z razponi po 17,3 m; skupna dolžina tega odseka 
znaša 69,3 m;
premostitve struge reke Drave, ki je izvedena v −	
prednapetem betonu po načinu proste konzolne 
gradnje s členkasto povezano rešetko v srednjem 
polju (Gerberjev nosilec); dolžina srednjega razpo-
na je 100,0 m, dolžina stranskih razponov pa znaša 
50,0 m; skupno je ta del mostu dolg 200,0 m  in je 
najdaljši razpon, ki so ga TG dotedaj zgradile. 

Most čez Dravo v Mariboru
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Konzolna konstrukcija za premostitev struge Drave je 
nekonstantnega prereza; v temenu je visoka 1,72 m, ob 
rečni podpori pa 6,15 m. Spodnji rob konstrukcije je 
zaokrožen z radijem R = 200,0 m. V prečnem prerezu 
sta dva škatlasta nosilca s po tremi stenami, debeline 60 
cm. Povezuje jih križem armirana voziščna plošča, debe-
line 20 cm, in montažni armiranobetonski prečniki ob 
stikih lamel, s čimer je dosežena enakomernejša prečna 
porazdelitev prometne obtežbe. Spodnja tlačna plošča 
je nad rečnim opornikom debela 70 cm. proti obrežne-
mu oporniku pa se stanjša na 25 cm.

Dolžino odsekov (lamel) za prosto konzolno gradnjo 
so narekovali ekonomski in praktični razlogi, povezani 
z izvedbo in manipulacijo pomičnega opažnega odra. 
Ob rečnih opornikih so lamele dolge 3,0 m, proti kon-
cu konzol pa 3,50 m, ker se lastna teža prekladne kon-
strukcije na tekoči meter v tej smeri zmanjšuje. Prvi dve 
lameli ob opornikih mostu sta se betonirali na pomo-
žnem odru, oprtem na temelj rečnega opornika. Tipski 
18-žilni kabli potekajo na vrhu vsakega rebra prosto v 
kanalih, v lamelah, v katerih so sidrani, pa so položeni v 
rebraste cevi. Deli kablov, ki so položeni v rebraste cevi, 
so bili takoj po napenjanju zainjicirani, kanal s prosto 
položenimi kabli pa je bil po napetju zadnje lamele na-
polnjen s cementno malto. V celem prerezu nad rečno 
podporo je 624 kablov. Število kablov, zasidranih v po-
samezni lameli, je odvisno od  poteka črte upogibnih 
momentov. 

Rešetka na sredini glavnega razpona med obema kon-
cema konzol je sestavljena je iz šestih vnaprej izdelanih 
nosilcev, razpetine 14 m, napetih z 18-žilnimi kabli, ki 
so se montirali s pomočjo kabelskega žerjava. Voziščna 
plošča in prečniki, ki  so bili naknadno napeti s šestimi 
18-žilnimi kabli, so bili zabetonirani na mestu. 
Za izgradnjo celotnega mostu je bilo porabljene 225 
ton žice za prednapenjanje. 

Ležišče na obeh peresnih rečnih stebrih je oblikovano 
kot armaturni členek. Na levem bregu sloni konzola na 
oporniku, ki je sestavljen iz šestih stebrov. Negativne re-
akcije prevzema prekladna konstrukcija kontinuirnega 
dela mostu, ki se na tem oporniku naslanja na konzolno 
konstrukcijo. Na desnem bregu pa prevzemajo nega-
tivne reakcije kabli, sidrani v opornik, in je na ta način 
jekleno valjčno ležišče vedno tlačeno. 
Temeljenje rečnih opornikov je izvedeno z odprtimi be-
tonskimi vodnjaki, ki so se spuščali do nosilnih tal na 
umetnih otokih. Pomožna zagatna stena okoli vodnjaka 
je bila sidrana s kabli za prednapenjanje. S tem je bilo 
omogočeno izčrpanje vode iz vodnjaka in se je glava 
temelja lahko zabetonirala na suhem.

V svetovnem merilu je most čez Dravo v Mariboru po 
dograditvi z razpetino 100 m zasedal 15. mesto, kar 
kaže na velik razvoj tehnologije prednapetega betona 

doma in v svetu v začetku šestdesetih let prejšnjega sto-
letja. 

Most čez Ljubljanico v Vevčah
Prostoležeča prekladna konstrukcija mostu, s teoretično 
razpetino 40,0 m, ima v prečnem prerezu obliko korita. 
Tvorita ga dva glavna nosilca in armiranobetonska voz-
iščna plošča, ki sloni na prečnikih in na obeh glavnih 
nosilcih. Glavni nosilci so izvedeni s prednapetim beto-
nom C 25/30. Višina nosilcev je ob podporah 2,20 m, v 
sredini mostu pa 2,70 m. Zgornji tlačeni pasovi glavnih 
nosilcev so ojačani. Vsak nosilec je napet s 24 kabli iz 18 
žic, φ 5 mm. 

Most čez Liko pri Kaluđerovcu
Most stoji na mestu, kjer je soteska reke Like najožja in 
so bregovi izredno strmi in mestoma celo previsni. V 
statičnem pogledu je prekladna konstrukcija Gerberjev 
nosilec z dvema členkoma v srednjem polju. Krajni polji 
imata razpetino po 15 m, srednje polje pa 30 m. Nosilci 
obeh krajnih polj so previsni. Njihov konzolni del, na 
katerega so naslonjeni nosilci srednjega polja, je dolg 
5,0 m. 
Širina mostu znaša 5,0 + 2 x 0,50 m, skupaj 6,0 m. 
Ploščo vozišča sestavljajo zgornje pasnice glavnih no-
silcev in na mesta zabetonirana plošča med zgornjimi 
pasnicami glavnih nosilcev. V vsakem polju je šest pred-
napetih glavnih nosilcev, razpetine 20,0 m, ki so na vsa-
kih 5,0 m povezani s prečniki v nosilni sistem rešetke. 
Montažni nosilci so izdelani iz betona C 25.  Montirali 
so se s pomočjo specialnih vozičkov in montažnega pre-
dalčnega nosilca, 
.
Mostovi, zgrajeni v letih od 1966 do 1968
Skupna značilnost teh mostov je enak montažni, pred-
napeti nosilec, dolžine okoli 36 m in višine 2,20 m. Za 
njihovo izdelavo je bilo mogoče izkoristiti jeklene opaže 
in drugo montažno ter napenjalno opremo, ki je bila na 
voljo po končani gradnji mostov v Siriji. 
Vsak nosilec je napet z dvanajstimi kabli  iz 19 žic φ 
5 mm,  napenjalna sila je bila okoli 430 Mp.  Zgornje 
pasnice nosilcev so široke 1,15 m in so sestavni del voz-
iščne plošče. Tlačna trdnost betona ustreza C 30/37 (MB 
400). 

Most čez Dravo v Rušah
Razpetine mostu: 41,85 m + 47,40 m + 41,85 m = 
131,10 m
Širina mostu: 6,0 m + 2 × 1,35 m = 8,70 m
Število nosilcev v enem polju: trije na razdalji 2,60 m
Ker so izbrane razpetine večje od dolžine nosilca, je 
manjkajoči del premoščen z obojestransko armirano-
betonsko konzolo, ojačeno z vuto nad vsakim rečnim 
opornikom. 

Most čez Dravo v Ormožu
Razpetine mostu: 39,30 m + 42,30 m + 42,30 m + 
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42,30 m  + 39,30 m = 205,50 m
Širina mostu: 6,0 m  + 2 × 1,25 m = 8,50 m
Število nosilcev v enem polju: trije na razdalji 2,60 m
Tudi na tem mostu so izbrane razpetine večje od dolžine 
nosilca in je bilo treba manjkajoči del razpetine premo-
stiti z obojestransko armiranobetonsko konzolno kon-
strukcijo nad rečnimi oporniki.

Most čez Muro v Murskem Središču
Razpetine mostu: 35,95 m + 36,60 m + 35,95 m = 
108,50 m
Širina mostu: 7,50 m  + 2 × 1,50 m = 10,50 m
Število nosilcev v enem polju: štirje na razdalji 2,42 m

Most čez Neretvo v Žitomisličih
Razpetine mostu: 37,00 m + 37,70 m + 37,70 m + 
37,00 m = 149,00 m.
Širina mostu:        2 x 1,15 m + 6,00 m = 8,30 m 
Število nosilcev v enem polju: trije na razdalji 2,75 m. 
Ta most je med zadnjimi objekti, ki so bili zgrajeni po 
tehnologiji prednapenjanja TG.

Po isti konstruktorski zasnovi sta zgrajena še:
most čez Dravo v Varaždinu in most čez  Kupo v La-
sinju.

MOSTOVI V SIRIJI 
Tehnogradnje so bile uspešne na licitaciji na izgradnjo 
treh mostov čez reko Eufrat v Siriji, saj so bile rešitve, 
ponujene v idejnem projektu, najbolj ekonomične in 
tudi najbolj dovršene. V projektu so upoštevane egipto-
vske norme za pomično obtežbo, ki so nekoliko ostrejše 
od francoskih, za dimenzioniranje elementov iz armi-
ranega in prednpetega betona pa so bile upoštevane 
nemške norme DIN. 

Vsi trije mostovi so sestavljeni iz več prostoležečih re-
šetk, ki ležijo na votlih, globoko temeljenih stebrih. Naj-
večji problem pri izgradnji teh mostov je bila montaža 
glavnih nosilcev, saj znaša teža enega nosilca 60 ton.
Gradnja teh treh mostov se je pričela leta 1963 in se 
končala leta 1967.
V letih od 1968 do 1971 pa so TG v Siriji po lastnem 
projektu in z opisanim sistemom napenjanja zgradile še 
železniški most čez Eufrat blizu Rakke. Zasnova pre-
kladne konstrukcije je podobna zasnovi pred tem zgra-
jenih treh mostov čez Eufrat.

Most čez levi rokav Eufrata v Deir-ez-Zoru
Most ima enajst polj. Razpetina vmesnih polj od osi ene-
ga opornika do osi sosednjega opornika znaša 37,50 m, 
razpetina krajnih polj pa 36,90 m, tako da je skupna 
dolžina mostu 411 m. Vozišče je široko 12 m z oboje-
stranskima hodnikoma, širine po 2,0 m, tako da znaša 
celotna širina mostu 16 m. 

Nosilna konstrukcija je sestavljena iz mreže vzdolžnih in 
prečnih nosilcev. Vzdolžni nosilci so montažni in pred-
napeti, dolžine 36,30 m. V prečnem prerezu ima nosilec 
T-obliko z gobasto razširitvijo v spodnjem delu. Višina 
nosilca znaša 2,12 m, širina zgornje pasnice pa 1,14 m.  
Stojina je debela 16 cm in se ob podpori poveča na 36 
cm. V enem polju je deset nosilcev z osnim razmikom 
1,64 m. Na eni strani so položeni na jekleno fiksno, na 
drugi strani pa na jekleno valjčno ležišče. Med seboj so 
povezani s tremi vmesnimi prečniki v četrtinah razpeti-
ne, ki so bili betonirani na mestu in naknadno napeti. 
Krajna prečna nosilca nad ležišči pa nista prednapeta. 
Med nosilci je v višini zgornje pasnice 12 cm debela ar-
mirana voziščna plošča, zabetonirana na mestu. Tlačna 
trdnost betona ustreza  C 30/37 (MB 330).

Nosilni sistem je zunanje statično določen, notranje pa 
je večkrat statično nedoločena rešetka, sestavljena iz 
togo povezanih nosilcev in prečnikov. Glavni nosilci so 
prednapeti v vzdolžnem in deloma v vertikalnem smi-
slu, kar se je doseglo s projektirano linijo poteka vzdol-
žnih kablov. V vsakem vzdolžnem nosilcu je 13 kablov z 
18 žicami, φ  5 mm, ki se v sredini nosilca nahajajo na 
dnu prereza, proti krajem pa se pahljačasto razdelijo po 
višini celega prereza. 

V vsakem vmesnem prečniku je šest kablov z 18 žicami, 
φ 5 mm, ki so popolnoma ravni, vendar so položeni ek-
scentrično z ozirom na težišče prereza prečnika, tako da 
prednapetje ugodno vpliva v vseh obtežnih primerih.

Most čez desni rokav Eufrata v Deir-ez-zoru
Konstruktivno je ta most enak prej opisanemu, vendar 
je mnogo krajši, ker ima le tri razpetine po  31,0 m, tako 
da je skupna dolžina mostu 92 m. Ker so nosilci enako 
oblikovani, je zaradi manjše razpetine v vsakem vzdol-
žnem nosilcu samo devet kablov 18, φ 5 mm, in tudi 
napetosti v betonu niso popolnoma izkoriščene.

Most čez Eufrat pri Rakki
Sestavljen je iz popolnoma enakih nosilcev, kot most 
čez levi rokav Eufrata v Deir-ez-Zoru, je pa daljši in ožji. 
Ima namreč 14 polj, tako da znaša njegova skupna dol-
žina 523,8 m. Širina vozišča znaša 9,0 m in hodnikov 2 
x 1,50 m, skupno torej 12,0 m. Ker je most ožji, je nosil-
na konstrukcija enega polja sestavljena iz osmih nosil-
cev. Po sredini mostu je speljana železnica, zato so,  za 
zagotovitev raznosa prometne obtežbe na vse nosilce, 
prečniki močnejši.

PREDNAPETE KONSTRUKCIJE V VISOKIH GRADNJAH

Hale na razstavišču Mariborski teden
Gradnja razstavnih hal A in B Mariborskega tedna je bila 
v podjetju prva večja izkušnja na področju gradnje kon-
strukcij iz prednapetega betona in pri osvajanju lastne-
ga sistema kablov za prednapenjanje.
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Razstavni hali A in B, v skupni tlorisni izmeri 3000 m2, 
sta bili zgrajeni v zelo kratkem času; od začetka izdelave 
projektov do predaje objektov svojemu namenu je bilo 
potrebnih pet mesecev. Hali sta zgrajeni iz montažnih 
elementov – stebrov, glavnih in sekundarnih strešnih 
nosilcev. Glavni strešni nosilci so iz prednapetega be-
tona. Njihova razpetina znaša 21,0 m in so položeni v 
razmikih po 3 m. Imajo obliko I nosilcev (ali I-nosilcev 
ali L-nosilcev) s konstantno višino 85 cm. Zaradi lažje 
montaže so bili sestavljeni iz dveh enakih delov. Stoji-
na nosilca je ob stiku, ki je bil zabetoniran po montaži, 
ojačana na poln pravokotni profil. Zaradi izredno krat-
kega roka gradnje so se nosilci napenjali šele po treh 
mesecih, dotedaj pa so bili na sredini začasno podprti s 
podporami iz jeklenih cevi. Ker še ni bilo rebrastih cevi, 
potekajo kabli v nosilcu ravno.

Projekt za razstavno halo C je izdelal projektivni biro 
Komuna projekt, projekt za strešno konstrukcijo pa v 
aprilu leta 1959 projektivni biro TG. Zaradi razmeroma 
velike razpetine je bila strešna konstrukcija v prednape-
tem betonu najbolj ekonomična. Nosilci so v statičnem 
oziru prostoležeča greda s previsnima poljema. Srednje 
polje ima razpetino 21,0 m, previsna dela pa sta dolga 
3,0 m, tako da znaša celotna dolžina nosilca 27,0 m. 
Nosilci so v sredini visoki 1,15 m, nato pa se višina sime-
trično manjša z naklonom 1,5 odstotka, s čimer je do-
sežen zahtevani padec strešine. Položeni so na razmiku 
4,0 m. V vsakem nosilcu je šest kablov 18, φ 5 mm, ki 
so se napenjali v dveh fazah. Dva kabla sta bila napeta 
šele po namestitvi armiranobetonskih krovnih plošč. Ker 
še ni bilo ustreznih naprav za montiranje nosilcev, so se 
betonirali na mestu na odru. Trdnost betona ustreza C 
25/30.
 

Delavnica Centra strokovnih šol v Mariboru
Projekt objekta je izdelal Komuna projekt, projekt krov-
ne konstrukcije nad glavno ladjo delavnice pa projektiv-
ni biro TG. 

Krovno konstukcijo sestavljajo prostoležeči prednapeti I 
nosilci, razpetine 8,0 m, preko katerih so položene be-
tonske plošče. Vsak nosilec, ki tehta 7 ton, je napet s 
tremi 18-žilnimi kabli. Višina nosilca je 80 cm, širina pa 
35 cm. Nosilci so se napenjali v dveh fazah. Tretji kabel 
se je namreč smel napeti šele po montaži plošč.
Nosilci so bili betonirani na tleh in so se nato dvigali s 
pomočjo montažne igle, montirane na stolpnem žerja-
vu.

Streha na belilnici v MTT Maribor
Za Projekt Maribor je projektivni biro TG izdelal projekt 
za prednapete nosilce nad glavno ladjo nove belilnice v 
MTT. Razpetina nosilcev, ki so napeti s tremi 18-žilnimi 
kabli, je 16,0 m, višina 120 cm, širina 38 cm. TG so nato 
izvajale vsa dela pri polaganju in napenjanju kablov.
 
Tribuna v Ljudskem vrtu
V športnem parku v Ljudskem vrtu v Mariboru je podje-
tje TG sprojektiralo in leta 1964 zgradilo športno tribu-
no za približno 4500 gledalcev, s tlorisno površino 2500 
m2. Ta objekt je zanimiv zato, ker je bil v tem primeru 
v Sloveniji prvič uporabljen za prekrivanje velikih povr-
šin sistem visečega krova. Funkcionalno objekt sestoji iz 
dveh delov: pokrite, prostozračne galerije za gledalce in 
zaprtih vadbenih prostorov in garderob pod galerijsko 
ploščo. 
Širina objekta znaša v sredini 25,0 m, največja dolžina 
pa je približno 100 m.

Tribuna stadiona Ljudski vrt
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Glavna nosilna elementa, na katera je obešen krov, sta: 
armiranobetonski dvočlenski lok z razpetino 138 m −	
in puščico 17,60 m; v temenu je nagnjen naprej za 
5,0 m in je tako njegova tlorisna os parabola; kon-
strukcija loka je bila izbrana  zato, da ima gledalec 
s kateregakoli mesta na galeriji neoviran pogled na 
igrišče; 
armiranobetonski kontinuirni nosilec na stebrih, ka-−	
terega os poteka nekaj časa simetrično z osjo loka, 
nato pa se poševno priključi na lok. 

Za statično zasnovo visečega krova je ugodno, da je 
tlorisna linija obodnega nosilca, na katerega je pritr-
jen krov - to funkcijo imata nagnjeni lok in vanj vpeti 
kontinuirni nosilec, simetrična glede na obe med seboj 
pravokotni osi. V poševnem delu kontinuirnega nosilca, 
pred priključkom na lok, je ta simetrija nekoliko poruše-
na, kar je predstavljalo motnjo pri iteracijskem računu 
deformacij.   

Viseči krov sestoji iz kvadratne mreže kablov na razda-
lji 1,0 m, na katero je pritrjena kritina iz aluminijastih 
plošč, debeline 1,5 mm. Kabelska mreža ima obliko lu-
pine, ukrivljene v dveh nasprotnih medseboj pravoko-
tnih smereh. Gledano od spodaj je v prečni smeri kon-
veksna, v vzdolžni pa konkavna. 
Mrežo sestavljajo: 

nosilni kabli, ki so v prečni smeri sidrani na eni stra-−	
ni na lok, na drugi pa v kontinuirni nosilec, in 
napenjalni kabli, ki so napeti v vzdolžni smeri preko −	
nosilnih kablov in so zasidrani v  stranski poševni 
del kontinuirnega nosilca. 

−	
Ta označba kablov velja v primeru obtežbe od zgoraj, 
kajti pri obtežbi vetra od spodaj se funkcija enih in dru-
gih kablov zamenja. Nosilni in napenjalni kabli sestojijo 
iz po 12 žic, premera 5 mm.

V nevtralnem položaju sistema, tj. brez kakršne koli ko-
ristne obtežbe, znaša puščica nosilnega kabla v prečni 
osi 0,6 m. Puščica napenjalnega kabla v vzdolžni osi pa 
znaša v istem stanju 7,55 m. Ker je mreža kablov pred-
napeta, so povesi kablov bistveno zmanjšani, istočasno 
pa je preprečeno »odlepljenje« napenjalnih kablov od 
nosilnih in obratno. S prednapetostjo 75 kg/ml kabla 
znaša maksimalni poves konstrukcije v sredini mreže 
pri obtežbi 130  kg/m2 komaj 25 cm. Obstaja torej tog 
nosilni sistem, ki more sam prenašati obtežbe snega in 
vetra od zgoraj in obtežbo vetra od spodaj, kar je pri 
odprtih, vetru izpostavljenih krovih z veliko površino 
zelo pomemben obtežni primer. Vsako zunanjo obtež-
bo nosita oba sistema kablov, nosilni in napenjalni. Na 
primer pri obtežbi s snegom prevzamejo nosilni kabli le 
del te obtežbe, ker se zaradi njihovega povesa istočasno 
zmanjša elastični učinek napenjalnih kablov na nosilne 
kable.

Horizontalne sile nosilnih kablov prevzame dvanajst 
razpor iz prednapetega betona v obliki I nosilca, dolži-
ne 22-25 m. Nahajajo se nad kritino, točno nad stebri 
kontinuirnega nosilca in se opirajo na eni strani na ste-
no loka, na drugi strani pa na kontinuirni nosilec. Ob 
napetju kabelske mreže je vsaka razpora obremenjena 
z ekscentrično silo 100-180 ton. Ta sila  je dovolj veli-
ka, da prednapenjanje za končno stanje uporabe ne bi 
bilo potrebno, ampak je nujno v fazi montaže. Betoni-
rali so jih na galerijski plošči na nizkem odru, na mestu 
montaže posameznega nosilca. Dvigali so jih ob loku s 
pomočjo montažne igle, ob kontinuirnem nosilcu pa na 
lesenem jarmu. Zaradi zmanjšanja uklonske dolžine so 
razpore v sredini povezane z jekleno palico, ki je sidrana 
v kontinuirni nosilec. 
Horizontalne sile napenjalnih kablov prevzemajo stebri, 
ki podpirajo kontinuirni nosilec.

Armiranobetonski lok ima votel prerez. Zunanja višina 
prereza je 2,00 m, širina 1,25 m, debelina sten znaša 
30 cm. Obremenjen je z dvojnim ekscentričnim tlakom. 
Zgrajen je bil na nosilnem odru iz betona C 30/37 (MB 
400). Ležišče na armiranem betonskem temelju, kate-
rega prostornina je več kot 200 m3, pa je izvedeno kot 
Freysinetov členek. 
Pri izvedbi kabelske mreže so bili uporabljeni izsledki, 
pridobljeni pri izvajanju konstrukcij iz prednapetega be-
tona. V tem primeru sicer potekajo žice kablov v eni 
ravnini in ostanejo tako razporejene tudi v pravokotni 
sidrni plošči. Na napenjalni strani pa se žice ob sidrišču 
v betonsko konstrukcijo razporedijo v krog, tako da je 
bilo možno uporabiti običajno okroglo obliko napenjal-
ne glave, seveda modificirano za 12 žic, in tudi vso osta-
lo opremo za napenjanje.

Montaža kabelske mreže je potekala tako, da so se naj-
prej namestili in napeli nosilni kabli, pri čemer je bila 
puščica parabole, po kateri so se nenapeti kabli obesili, 
manjša od puščice, ki je bila predvidena za vsak kabel v 
končnem položaju neobremenjene strehe. Preko nosil-
nih kablov so se nato položili in napeli napenjalni kabli. 
Potrebno jih je bilo napeti s tako silo, da so nosilni kabli 
dobili predvidene končne povese v neobteženem sta-
nju, celotni krov pa obliko paraboličnega hiperboloida.
Kritina je iz aluminijastih med seboj zvarjenih plošč, di-
menzij 1,0 x 1,0 m, kolikor znaša raster kabelske mreže. 
Plošče so pritrjene na mrežo v vozliščih. Raztezki po-
sameznih plošč se eliminirajo s kombinirano vertikalno 
dilatacijo na kotel in na križ.

UPORABA KABLOV TEHNOGRADNJE ZA DRUGE 
NAMENE
Podjetje Tehnogradnje je uspešno sodelovalo pri gradnji 
vseh dravskih elektrarn od Dravograda do Zlatoličja. 
Posebno težavna naloga pri gradnji pretočnih hidroe-
lektrarn je bilo varovanje gradbenih jam z vodnjaki, 
ki jih je bilo potrebno, zaradi velikih hidrostatičnih pri-
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tiskov po izčrpanju gradbene jame, sidrati v skalo. To se 
je reševalo s kabli 78, φ 5, zasnovanimi kot geotehnično  
sidro.
Za transport materiala so se pri gradnji mostov in hidro-
elektrarn uporabljali kabelski žerjavi. Nosilne vrvi teh 
žerjavov so bile sidrane v teren z geotehničnimi sidri 78, 
φ 5, preko sidrnih blokov.
S prednapenjanjem se je uspešno izvedla sanacija glav-
ne nosilne konstrukcije v pivovarni v Svetozarevu in 
razpok na krajnih opornikih na meljskem mostu v Ma-
riboru itn.
Po sistemu TG je bilo izvršeno prednapenjanje silosov 
v Tovarni sladkorja v Županji.
Z zunanjim prednapenjanjem se je zagotovila zahte-
vana nosilnost jeklene konstrukcije brvi za pešce na 
gradbišču HE Ožbalt. 

Uvajanje tehnologije prednapetega betona v Sloveniji

ZAKLJUČEK
Podjetje za inženirsko tehnične gradnje TEHNOGRA-
DNJE Maribor je v slovensko graditeljstvo uspešno uve-
dlo tehnologijo prednapenjanja inženirskih konstrukcij 
z lastnim sistemom prednapenjanja. Ustvarjena je bila 
tehnična in tehnološka osnova za osvajanje novih tržišč 
izven Slovenije ter prenos znanja na druga podjetja, fa-
kultete, šole, inštitute, biroje itn.
Iz te valilnice so nastala mnoga podjetja in biroji, ki da-
nes uspešno rešujejo konstruktorske probleme v domo-
vini in širše.
Z močjo primera so člani kolektiva Tehnogradnje poka-
zali, da samo s sodelovanjem znanosti in prakse priha-
jamo do optimalnih rešitev pri projektiranju in gradnji 
inženirskih objektov. 

Jaš Žnidarič
Vukašin Ačanski
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Usmerjena prenova mariborskega mestnega jedra

V urbanem razvoju mesta so se v zgodnjih sedemdesetih 
letih prejšnjega stoletja pričele snovati in dogajati veli-
ke spremembe, to je nova poselitev na desnem bregu 
Drave (Projekt Maribor - jug) in v sodelovanju z Republi-
ko Slovenijo nova prometna ureditev širšega mestnega 
območja (izgradnja hitrih cest skozi Maribor,  izgradnja 
Koroškega mostu in mejnega prehoda Šentilj).

Bolj ko so ti megaprojekti dobivali konkretne obrise, 
bolj je raslo tudi zavedanje, da mesto živi tudi na levem 
bregu Drave, da pa je njegov najstarejši del vedno bolj 
zanemarjen. Historično mestno jedro in njegov najbolj 
izpostavljeni predel (to je Lent), sta – zaradi svojega vi-
deza - v strokovni in laični javnosti zbujala vsaj nelagod-
je, če že ne kaj več.

Najbrž ni Mariborčana, ki se ne bi spomnil levega dra-
vskega nabrežja, po katerem smo hiteli, da bi se izo-
gnili nastajajoči gneči na Glavnem trgu. Opazovali smo 
propadajoče stavbe, kolikor jih je še preživelo usodno 
gradnjo hidrocentrale v Zlatoličju, zaradi katere je Drava 
v Mariboru postala jezero, in se hkrati čudili podobi in 
dogajanju ob in v hiši s staro trto.
 
Zaradi gradnje hidrocentrale je bila porušena ena naj-
značilnejših stavb na Lentu (Benetke), času pa je kljubo-
val Minoritski kompleks, Žički dvor in nekaj hiš v notra-
njosti. Nekaj zanesenjakov (gradbene in drugih strok) je 
sicer uspelo rešiti Vodni stolp – simbol mestnega obzid-
ja, ki so ga s hidravličnim dviganjem celotnega volumna 
prestavili na današnjo višino. 

Sicer pa sta bila za propadanje enega najstarejših me-
stnih predelov usodna dva razvojna posega v začetku 
prejšnjega stoletja, to sta – gradnja državnega (Glavne-
ga) mostu, ki je prometne tokove iz obrežja Drave pre-
nesel na višji nivo, ter gradnje hidrocentral  (gorvodne)  
na Dravi, ki so posredno povzročale ukinitev splavarje-
nja na Dravi in s tem povezanih dejavnosti.

Staro mariborsko dravsko obrežje

Že bežne sociološke ter tudi manj strokovne raziskave in 
ankete  (v sedemdesetih in osemdesetih letih) so poka-
zale, da se struktura prebivalstva v mestnem jedru po-
časi in nenehno spreminja. Starejša in socialno šibkejša 
populacija je ostala v mestu, mlajši in aktivni prebivalci 
so se postopoma selili v nove mestne predele.

Strokovna in laična dejavnost se je najbolj intenzivno 
odzivala na devastacijo levega obrežja, ki je bilo tudi 
vizualno najbolj izpostavljen historični mestni predel. 
Bilo je nekaj strokovnih, bolj ali manj samoiniciativnih, 
poizkusov (kot na primer idejna zasnova arhitekta Bran-
ka Kocmuta, ki je v Minoritski samostan in Žički dvor 
umestil glasbeno in baletno šolo). Laična javnost pa se 
je na zanemarjene mestne predele večinoma odzivala v 
lokalnih medijih.

Sicer pa je v samem začetku osemdesetih let v Mariboru 
le dozorelo spoznanje, da je potrebno tudi z Lentom 
in preostalim delom historičnega jedra nekaj storiti, da 
ne bi še naprej propadal. To je bil čas družbene lastni-
ne, dogovorne ekonomije in samoupravnih interesnih 
skupnosti. Bil pa je – vsaj v Mariboru in v primeru Lenta 
– tudi čas volje in zagnanosti – tako politike in stroke - 
za spremembe in dokazovanje, da se je mogoče, v okvi-
ru takrat veljavnega ekonomsko-političnega sistema, o 
ključnih stvareh dogovoriti in jih tudi organizirano rea-
lizirati.

PRENOVA STAREGA MESTNEGA JEDRA
(Nekaj dejstev in malo nostalgije)
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Židovski trg v Mariboru pred prenovo

Tako je v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja na-
stal 10-letni Program prenove starega mestnega jedra 
in (naprej) tudi Samoupravni sporazum o prenovi sta-
rega mestnega jedra, ki se je kasneje spremenil v tako 
imenovani Družbeni dogovor o usmerjeni prenovi sta-
rega mestnega jedra. V teh dokumentih so bili oprede-
ljeni nosilci projekta, njihove obveznosti, odgovornosti 
in pristojnosti.

Zaradi pravno-formalne oblike (družbeni dogovor) in 
realizacije le-tega je bil imenovan tudi Odbor podpisni-
kov družbenega dogovora o usmerjeni prenovi starega 
mestnega jedra, ki je deloval vse do ustavnih sprememb 
in posledično ukinitve interesnih skupnosti. Odbor so 
predstavljali predstavniki vseh podpisnikov: Občina Ma-
ribor, krajevna skupnost na območju prenove, samou-
pravne interesne skupnosti in strokovne organizacije, ki 
so bile vključene v izvajanje projekta (Zavod za spomeni-
ško varstvo, Zavod za izgradnjo Maribor in Staninvest). 

V to obdobje (začetek osemdesetih let) sodi tudi organi-
ziran strokovni poizkus urbanističnega prevrednotenja 
historičnega mestnega jedra, ki je nastal – tudi ob so-
delovanju zunanjih strokovnjakov – v takratnem Zavodu 
za urbanizem, in je bil v letu 1985 z nazivom General-
ni plan prenove starega mestnega jedra mariborskega 
predstavljen javnosti, s tem pa je bil v bistvu postavljen 
temeljni okvir za del nadaljnjih aktivnosti prenove, ki pa 
žal sicer ni imel pravne veljave prostorskega akta, je pa 
kljub temu utemeljil strokovna izhodišča.

Židovski trg v Mariboru po prenovi

Tako generalni plan kot tudi sam projekt prenove sta 
bila v času nastajanja in realizacije večkrat predstavlje-
na javnosti, tako v bivši državi kot tudi na strokovnih 
posvetih izven meja Slovenije. Tako imenovani maribor-
ski model se tako v konceptu in pri realizaciji prenove 
starega mestnega jedra – v primerjavi z drugimi mesti 
nekdanje skupne države in evropskih mest – od njih raz-
likuje po naslednjih temeljnih  parametrih: 

konsenzulano  (strokovno in tudi politično) soglasje •	
o nujnosti realizacije celovitega projekta, ki je obse-
gal celotno mestno jedro, ki je rezultiralo v dolgo-
ročni, 10-letni program prenove celotnega starega 
mestnega jedra intra murus in posebno organizacij-
sko (družbeno kontrolirano) formo, to je družbeni 
dogovor o prenovi;
celovito zastavljen urbanistični koncept (generalni •	
plan), ki sicer ni imel značaja  prostorskega akta, je 
pa bil izhodišče za kasnejše izvedbe postopkov;
dogovorjeni (in realizirani) so bili  finančni viri za •	
pripravljalna in predhodna dela (preselitev stano-
valcev v nadomestna stanovanja, izvedba arhitek-
turnih posnetkov, priprava projektne dokumenta-
cije itd.), in sicer  v višini 0,348 odstotka na BOD 
(bruto osebni dohodek) na zaposlenega od čistega 
dohodka. 

Dvoriščni detajli po prenovi

Usmerjena prenova mariborskega mestnega jedra
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Razen tega sistemskega vira so interesne skupnosti so-
delujočih pri projektu zagotavljale v okviru svojih letnih 
programov sredstva, namenjena izključno prenovi. 

Tako imenovana družbena lastnina pa je - v prejšnjem 
ekonomsko-političnem sistemu - omogočila, da smo 
lahko v Mariboru sistematično prenavljali celotne kare-
je, ne pa samo posamezne stavbe. Čeprav je bilo od 
– v generalnem planu načrtovanih – trinajstih karejev 
realiziranih le manjše število, bi lahko prenovo, ki je 
(kot sistemski projekt) izdihnila nekako v letih 1992/93, 
označili kot enega organizacijsko najbolj   celovitih me-
stnih projektov.

Zato ni slučaj, da je ekipa strokovnjakov Zavoda za ur-
banizem, Zavoda za izgradnjo Maribora, Zavoda za spo-
meniško varstvo in Odbora za usmerjeno prenovo leta 
1991 prejela najvišje družbeno priznanje mesta Maribor 
– zlati grb.

Prenova mestnega jedra v Mariboru, pričeta v začetku 
osemdesetih let in (kot organiziran projekt) v spreme-
njenih družbeno-ekonomskih in političnih razmerah, je 
po letu 1990 zaključila svojo uspešnost. Po tem obdo-
bju je v novi državi bilo nekaj poizkusov, ki so rezultirali 
v ponovnem urbanističnem prevrednotenju starega me-
stnega jedra, ki ga je - kot prostorski akt - obravnaval in 
sprejel mestni svet kot svoj projekt (štirih oziroma petih 
objektov ob Koroški cesti), vendar dlje od posameznih 
posegov nekaterih, večinoma zasebnih investitorjev, ni 
prišlo.

V procesu organizirane prenove starega mestnega jedra 
je – v času priprave in realizacije v osemdesetih letih 
– izjemno pomembno, ne samo formalno, ampak tudi 
vseskozi kreativno vlogo, odigral Zavod za spomeniško 
varstvo (danes Zavod za varstvo kulturne dediščine). V 
okviru priprave na projekt prenove starega mestnega 
jedra je bila v zavodu izdelana morfološka analiza, v ka-
teri so bile predstavljene vse stavbe znotraj nekdanje-
ga mestnega obzidja, njihove historične, arhitekturne 
in gradbene karakteristike, ter predvidena tudi okvirna 
raba. 

V procesu pred in med projektiranjem kot tudi pred fi-
zično izvedbo rekonstrukcije objektov pa je zavod iz-
delal konservatorski program za vsak objekt posebej in 
to z natančno valorizacijo stavbnih elementov (osnovne 
gradbene substance gabaritov, fasad, streh, stavbnega 
pohištva, arhitekturnih detajlov itd.), vključno s priporo-
čeno rabo oziroma vsebino dejavnosti. Pristop nikakor 
ni bil ortodoksen, kot ga žal večkrat zasledimo v zadnjih 
letih.  Praksa – začenši s prvo stavbo prenove – je po-
kazala, da je pred dokončnimi odločitvami, kar zadeva 
tako ohranjanje in prezentacijo arhitekturno-historičnih 
vrednot posamezne stavbe (in izdelavo konzervator-

skega programa) in končno izdelavo projektnih rešitev, 
stavbo potrebno »sleči«, kar je pomenilo odstranitev 
notranjih prezidav, ometov, pregled ostrešja in nosilne 
konstrukcije, fasadne plasti itd.

Osnovno tehnično-konservatorsko vodilo pri prenovi pa 
je bilo vseskozi ohranitev primarne stavbne substance 
oziroma arhitekturnih, konstrukcijskih in gabaritnih ka-
rakteristik posameznega objekta, ki zaradi nujnih statič-
nih sanacij, sodobne instalacijske ureditve in velikokrat 
spremenjene funkcije naj ne bi spreminjali historične 
pričevalnosti.

Kljub »skoraj naravni« koliziji sodelujočih strok pri načr-
tovanju in izvedbi rekonstrukcije stavbnega fonda (na 
eni strani težnje spomeniškega varstva oziroma kon-
servatorjev po čim bolj verodostojni ponovitvi oziroma 
ohranitvi nekdanjega stanja in na drugi strani težnje 
prostorske in načrtovalske stroke ter seveda izvajalcev 
del po čim bolj funkcionalni, tehnično ustrezni in varni 
izvedbi) je, vsaj v primeru mariborskega mestnega jedra 
in z današnje perspektive, mogoče ugotoviti, da je celo-
tna prenova potekala brez posebnih zapletov, lahko bi 
celo, brez pretiravanja, dejali, da skoraj vzorno.

Ob tem ni odveč pripomniti, da takrat veljavna prostor-
ska zakonodaja terminov  prenova, revitalizacija ipd. 
sploh ni poznala, tehnični predpisi pa v tovrstno pro-
blematiko niso posegali. Obstoječa stavbna substanca 
(konstrukcija nosilnih zidov in temeljev) objektov je bila 
večinoma opečna in mešana (opeka, kamen). Medstro-
pne konstrukcije pa so bile (odvisno od obdobja nastan-
ka) opečni oboki različnih oblik in lesene konstrukcije. 

Usmerjena prenova mariborskega mestnega jedra
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Stavba Stare trte pred prenovo Stavba Stare trte po prenovi

Usmerjena prenova mariborskega mestnega jedra

Osnovni gradbeni posegi, ki jih je bilo nujno potrebno 
izvesti, so obsegali:
-    statično (protipotresno) sanacijo oziroma 

ojačitev nosilnih zidov in stropnih konstrukcij ter 
pogosto tudi utrditev temeljev objektov (v večini so 
bili večinoma celo brez temeljev);
sanacijo lesenih strešnih konstrukcij in kritine;−	
sanacijo kapilarne vlage v konstrukcijskih delih, saj −	
objekti niso imeli nikakršne hidroizolacije;
rekonstrukcijo in sanacijo (ali nadomestitev) verti-−	
kalnih komunikacij;
sanacijo, rekonstrukcijo ali izdelavo replike stavbne-−	
ga pohištva;
rekonstrukcija tlakov;  −	
odkrivanje in rekonstrukcijo prvobitnih fasadnih −	
slojev.

Vsi instalacijski posegi pa so bili v celoti  novi. 

Posebej je potrebno izpostaviti dejstvo, da je praktično 
vse objekte v okviru prenove starega mestnega jedra v 
smislu gradbene rekonstrukcije izvajalo podjetje Granit, 
in sicer najprej kot tozd SGP Konstruktor, kasneje pa kot 
samostojna družba, ki je v vseh letih, v katerih je pote-
kala organizirana prenova, svoje delo uspešno opravil.

Fizična prenova starega jedra se je – po odločitvi Od-
bora za prenovo – pričela na najbolj izpostavljenem 
objektu ob Vojašniški ulici, in sicer s hišo s staro trto, in 
se kasneje nadaljevala v notranjost in prenovo celotnih 
stavbnih karejev med Glavnim trgom, Splavarskim pre-
hodom, Ulico ob Bregu (zahodno od Glavnega mostu) 
in se zaključila v Židovskem kareju v jugovzhodnem pre-
delu mestnega jedra.

Vojašniški trg v Mariboru pred prenovo
Vojašniški trg v Mariboru po prenovi
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Usmerjena prenova mariborskega mestnega jedra

Vzporedno z načrtovano prenovo starih objektov in po 
konceptu generalnega plana prenove je ob dravskem 
nabrežju potekalo tudi načrtovanje novih stanovanjskih 
objektov, ki so nastajali na lokaciji porušenega mestne-
ga predela. Potekala pa je tudi izvedba celotne prome-
tne in komunalne ureditve Lenta. Uspešnost implemen-
tacije nove arhitekturne podobe vzhodno in zahodno 
od Glavnega mostu je rezultirala tudi v eno najvišjih 
priznanj v takratni državi (Borbina nagrada), ki so jo 
prejeli ustvarjalci tega kompleksa. Osnovni urbanistični 
koncept prenove tega predela je temeljil na tem, da je 
potrebno v prostor ob Dravi najprej pripeljati dogajanje 
(dejavnosti, promet, itd.).

Za nekatere sodelujoče stroke je bilo sicer sporno, da je 
na nabrežju Drave nastala prometnica, kar se je, sicer 
v kasnejših letih, pokazalo kot utemeljen pomislek, je 
pa res tudi to, da je prav prometna dostopnost Lenta 
pripomogla, da se je prenova začela in v posameznih 
karejih tudi zaključila. 

Žal v celoti zamišljeni koncepti in prvotno predvideni 
programi dejavnosti (obrtne, storitvene, gostinske, tu-
ristične) niso v celoti zaživeli, saj je precejšnje število 
lastnikov lokalov svojo dejavnost opustilo, nastala pa 
je široka paleta gostinske ponudbe, kar ni bil osnovni 
cilj, je pa popestril značilno južno razglednico mesta. Pri 
tem je presenetljivo, da gostinska dejavnost v objektu s 
staro trto, ki je imela iz časov splavarjenja svojo historič-
no ozadje, nikoli ni zaživela v pričakovanem obsegu in 
kvaliteti. Vzrokov za to je cela vrsta (od nasprotovanja 
stanovalcev do neustreznega vodenja dejavnosti).

Kot zanimivost velja omeniti tudi to, da je bil današnji 
mednarodni poletni Festival Lent spočet prav ob začet-
ku fizične prenove prvih objektov. Tako so predstavniki 
profesionalnih organizacij, ki so sodelovale pri prenovi, 
kot tudi posamezniki različnih strok pričeli z aktivnost-
mi, ki bi naj Mariborčane ponovno pripeljale na Lent. 
Eden od začetkov tega pretoka in vračanja življenja na 
Lent je bil tako imenovani Splavarski krst, ki se je kasne-
je z razširitvijo različnih programskih vsebin (folklora, 
koncerti, gostinska objekta) profesionaliziral in ga da-
nes uspešno vodi ekipa Narodnega doma.

Poleg prenove celotnih karejev med Glavnim trgom in 
Dravo ter v Žičkem kareju in novogradenj na Lentu, izve-
dene v sklopu projekta prenove (kot je bil konceptualno 

načrtovan v generalnem planu), sodijo v sklop projekta 
tudi posegi v posamezne  objekte znotraj mestnega je-
dra (na primer Gambrinus), nekatere novogradnje, na-
stale znotraj srednjeveškega obzidja (na primer vogal 
Strossmayerjeve, Gregorčičeve, Slovenske ter objekti 
Gregorčičeva in Gledališka).

V okviru starega mestnega jedra je bilo po prelomu sto-
letja izvedenih nekaj posegov v historične objekte (na 
primer današnji Rektorat Univerze v Mariboru, Pokrajin-
ski muzej itd.). Sicer pa ti posegi predstavljajo nadalje-
vanje prenove v novih družbeno-ekonomskih razmerah 
in so plod naporov in organiziranosti posameznih inve-
stitorjev, ne pa rezultat nekdanje vsesplošne družbene 
aktivnosti in organiziranosti.

Seveda ostaja znotraj historičnega jedra še veliko ob-
močij (na primer južni in severni del Koroške ceste), ki 
čakajo na novo podobo in investitorje. Na srečo je v 
teku realizacija programa lutkovnega gledališča, ume-
ščenega v Minoritski kompleks, kar prav tako predsta-
vlja izjemno in pozitivno spremembo historične podobe 
tega mestnega predela in programsko primerno rabo. 
Prav tako je izjemno pozitivna sprememba v Vetrinjski 
ulici, ki jo predstavlja predvidena prenova Naskovega 
oziroma Vetrinjskega dvorca.
Teh projektov pa zanesljivo ne bi bilo, če ne bi Slovenija 
in s tem tudi Maribor – po  vstopu v Evropsko unijo 
– pridobila finančnih virov. Prav pomanjkanje finančnih 
virov in tudi proces denacionalizacije sta po letu 1990 
zavrla začeti projekt prenove.

K navedenemu je potrebno dodati še zelo pozitivno 
vlogo in napore Gospodarskega interesnega združenja 
Stari Maribor in seveda mestne uprave iz zadnjih let, ki z 
različnimi prireditvami dejansko vračajo v mestno jedro 
»življenje«, tako da ne bo potrebno več poslušati, žal 
tudi strokovnjakov, kako je za devastirano in neugledno 
Koroško cesto kriva izgradnja Europarka.

Kot aktivni udeleženec in tudi strokovni organizator 
prenove se veselim, da se proces prenove – vendar pod 
drugimi pogoji – po večletnem zastoju v zadnjih letih 
vendarle nadaljuje.

Matjaž Bertoncelj
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Zgodovina stadiona Ljudski vrt
Stadion Ljudski vrt je dobil ime po mariborskem javnem 
drevesnem parku (Volksgarten), ki je bil zasajen leta 
1873 na zemljišču sedanjega stadiona. Park je bil ka-
sneje preurejen v vojaško strelišče, leta 1920 pa je bilo 
na tem zemljišču urejeno prvo nogometno igrišče. Se-
danje igrišče je bilo zgrajeno leta 1952. Glavna tribuna 
v Ljudskem vrtu pa je bila zgrajena leta 1962, pokrita 
je v obliki loka, katerega središčna višina znaša 18,4 m, 
celotna dolžina pa 129,8 m. 
 
Leta 1994 so lesene klopi zamenjali plastični stoli, leta 
1999 je bila obnovljena tudi loža, tako da sedaj pokri-
ta glavna tribuna, skupaj z mesti za novinarje, sprejme 
okoli 4500 gledalcev. Leta 1998 so plastični stoli zame-
njali betonska stojišča na takrat nepokritih tribunah, 
leta 1999 pa so povečali kapaciteto stadiona z izgra-
dnjo treh novih vrst na nepokriti tribuni. Ljudski vrt pred 
razširitvijo je sprejel 10.030 gledalcev. 
 
Omenimo tudi, da je leta 1994 Ljudski vrt dobil eno od 
največjih pridobitev - razsvetljavo igrišča, in sicer na šti-
rih stebrih, višine 40 m, je pritrjenih 216 reflektorjev, ki 
po potrebi osvetljujejo celotno površino. 
  
Največ sprememb je stadion doživel ob uvrstitvi v ligo 
prvakov v sezoni 1999/2000, od leta 1999 pa se klub z 
mestnimi oblastmi zaman trudi, da bi prevzel Ljudski 
vrt v svoje upravljanje. Projekt Ring, katerega je pripra-
vil klub, naj bi pomenil obnovitev severne, vzhodne in 
južne tribune Ljudskega vrta. 

Stari stadion

Projekt Ring
Leta 1998 je bil na razpisu za obnovo stadiona spre-
jet projekt Ring, ki predvideva obnovo severne, južne in 
vzhodne tribune. NK Maribor Pivovarna Laško je s svo-
jim vložkom v obnovo stadiona leta 1999 pokazal jasno 
namero, da prevzame upravljanje Ljudskega vrta. Pro-
jekt Ring je zaživel, delovni stroji so zahrumeli in danes 
se štajerska prestolnica ponaša s sodobnim objektom. 
Stadion Ljudski vrt je tako objekt po evropskih merilih 
z 12.000 pokritimi sedeži in vsemi spremljevalnimi pro-
stori za dobro pripravo športnika. V prihodnje načrtuje-
jo še gradnjo nove glavne tribune.

Na javnem razpisu za izvajanje del je sodelovalo šest 
ponudnikov. Za izvajalca je bil izbran konzorcij pod-
jetij KONSTRUKTOR VGR, d. o. o., GRANIT, d. d., in 
METEORIT, d. o. o. 1. avgusta 2006 so na sedežu Me-
stne občine Maribor podpisali pogodbo za začetek 
izvajanja gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, 
hišnih priključkov in okolja pri gradnji športno-turi-
stičnega centra Ljudski vrt, ki bo v prihodnje pred-
stavljal osrednji prireditveni stadion v Mariboru. 

Mariborska občina je meseca junija podpisala pogodbo 
o sofinanciranju projekta z Ministrstvom za šolstvo in 
šport. Vrednost prve faze projekta je ocenjena na pribli-
žno 10 milijonov evrov, pri čemer bo občina zagotovila 
približno 5,1 milijona evrov, delež evropskih sredstev 
bo znašal približno 3,25 milijona evrov, Ministrstvo za 
šolstvo in šport RS bo prispevalo približno 1,1 milijona 
evrov, ostalih približno 0,55 milijona evrov pa bo doda-

Ljudski vrt

NOGOMETNI STADION LJUDSKI VRT
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Ljudski vrt

la Zveza mariborskih športnih društev Branik. Pri tem 
je potrebno posebej omeniti angažiranje ministra za 
šolstvo in šport dr. Milana Zvera, brez katerega Ringa 
danes ne bi bilo.

Prva faza projekta, ki vključuje izgradnjo pokritih tribun 
s spremljajočimi prostori in delno ureditev okolja, je bila 
končana do 1. oktobra 2007. Na obstoječi tribuni, ki je 
bila predana namenu leta 1965, je 4.000 sedežev, na 
novih tribunah pa je dodatnih 9.000 sedežev.
 
Finančna sredstva za drugo fazo obnove se že zbira-

jo, kdaj bo le-ta zaživela, pa še ni znano. Druga faza je 
bolj tržno usmerjena, obsega pa finalizacijo dveh telo-
vadnic na vzhodni strani pod tribunami, garderobnih in 
pomožnih prostorov, zapiranje prostorov pod tribuno, 
ureditev klubskih, poslovnih in komercialnih prostorov, 
dokončno ureditev okolja in sanacijo obstoječe tribune. 
Zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov v okolici stadi-
ona pa je načrtovana tudi gradnja garažne hiše z od 
900 do 1.000 parkirnimi mesti.

Vrednost druge faze naj bi bila okoli 113 milijonov 
evrov. 

Arhitekturne zasnove 

Tloris
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Umestitev v prostor

CAD - Računalniški model končne izgradnje

Ljudski vrt

Objekt - stadion Ljudski vrt
Kompleks športnega parka Ljudski vrt je lociran v enem 
urbano najbolj kvalitetnih mestnih predelov. Prostorska 
zasnova je zasnovana na podlagi delitve športnega par-
ka na programske sklope:

severni•	  del se ohrani kot rekreacijsko območje 
(tek, rokomet, košarka, odbojka), osrednji del je 
namenjen profesionalnemu športu (nogomet, 
tenis, balinanje),
južni del je namenjen šolskemu programu (več-•	
namenska športna dvorana, šolske športne po-
vršine).

Ljudski vrt je največja športna površina na levem bregu 
Drave mesta Maribor, znotraj katere je najbolj markan-

ten objekt centralnomestnega stadiona. Ožja meja po-
teka po severnem robu Mladinske ulice, po vzhodnem 
robu Strossmayerjeve ulice, po južne robu Gregorčičeve 
ulice, na zahodu pa po vzhodnem robu stanovanjske 
parcele, kjer v podaljšku steče do Malega stadiona in se 
v ravni črti zaključi v vogalnem stiku z mejo na Mladin-
ski ulici. Opis ožjega območja pred gradbenimi posegi: 
podobo območja predstavljajo nogometni stadion, po-
možno nogometno igrišče na vzhodu in centralni te-
niški stadion »Lukna« na zahodu. Obstoječa tribuna je 
bila narejena Ieta 1960, avtorjev inženirja Borisa Pipana 
in inženirja Jaša Žnidariča, ter predstavlja izjemen arhi-
tekturni dosežek iz šestdesetih let. Kasneje so zgradili 
reflektorje, leta 2000 pa je bila tribuna delno obnovlje-
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na, hkrati pa so bile na severni, južni in vzhodni strani 
igrišča zgrajene začasne tribune. 

Osnova zazidalne osnove je predlagani ureditveni načrt 
območja z elementi ter spremembami iz Novelacije pro-
jektne dokumentacije (OFIS arhitekti, d. o. o. - 2001). 
Kompleks stadiona je zasnovan kot samostojna stavba 
znotraj športnega kompleksa, ki jih povezuje sosledje 
pripadajočih funkcionalnih površin in odprtih prosto-
rov. S preprosto in nevtralno zasnovo zazidave, okoli 
katere se razteza odprti prostor, je zagotovljeno nemo-
teče nastajanje kompleksnosti tudi z dodajanjem novih 
volumnov, ki bi jih narekoval razvoj območja.

Obstoječe začasne tribune na mestu novega objekta je 
bilo potrebno porušiti. 

Rušitvena dela

Ploščad ožjega območja stadiona v principu ni dosto-
pna za promet. Dostop po ploščadi je možen le za inter-
vencijska vozila (gasilci, odvoz smeti, dostava). Ploščad 
je v ta namen statično utrjena ter ima primerne finalne 
obdelave. Del ploščadi je v času tekem urejen kot parki-
rišče za hitro parkiranje za uporabnike, kot so novinarji, 
tekmovalci ter drugi uslužbenci in serviserji stadiona. 

Novi objekt je zasnovan kot logična povezava obstoječih 
tribun in nogometnega igrišča v enotni centralni nogo-
metni stadion - nizki podstavek s spremljajočim progra-
mom, nad katerim se dviguje valujoči obroč s pokritimi 
tribunami. Podstavek na severo- in jugovzhodnem delu 
prebijeta obstoječa reflektorja za osvetlitev nogometne-
ga igrišča. Podstavek v obliki črke c s treh strani objema 
nogometno igrišče. 

Prikaz projekta na trakte A,B,C,D,E,F

Novi objekt je zasnovan kot nizki podstavek s spre-
mljajočim programom, nad katerim se dviguje valujoči 
obroč s pokritimi tribunami. Pod vzhodno tribuno v kle-
ti sta dve šolski telovadnici in pripadajoče garderobe, v 
pritličju pa komercialni prostori. Pod južno tribuno je 
prostor za splošni komercialni program, kot so bifeji, 
športne trgovine, restavracije ipd., pod severno pa so 
pisarne Športnega društva Branik. Streha nad celotnim 
programom ima namen odprtega foverja in dostopa do 
tribun. Servisni prostori za gledalce (bife, sanitarije) so 
v boksih na ploščadi - foverju. Vezni člen med starim in 
novim objektom predstavlja rampa - prstan, ki je hkrati 
komunikacija do tribun. Ta se dviga in spušča z name-
nom pridobiti maksimalno število sedežev tam, kjer je 
pogled najboljši. Obroč predstavlja večnamenski pro-
stor, ki je namenjen reporterjem, VIP-prostoru, okrep-
čevalnicam ... oziroma programu, povezanim z določe-
no prireditvijo na stadionu. Tribune so pokrite, streho 
podstavka predstavlja pohodna ploščad z dostopi na 
tribune in sanitarijami pod valujočim ringom - obro-
čem. V severni del (trakt A) so načrtovane pisarne in 
spremljajoči program Športnega društva Branik. V seve-
rozahodnem vogalu pa je predvidena garaža in servisni 
prostori, potrebni za nemoteno delovanje nogometne-
ga stadiona. Vzhodni del (trakti B, C, D, E) je razdeljen v 
dva dela, severni in južni, v katerih se nekatere funkcije 
simetrično glede na sredino igrišča zrcalno ponovijo. se-
verovzhodni (trakt B) in jugovzhodni (trakt E) del tega 
trakta je podkleten. V kletnih prostorih sta urejeni dve 
(zrcalni) šolski telovadnici z ustreznim spremljajočim 
programom. Pritličja nad telovadnico ni - svetla višina 
telovadnice je 7,00 m, ob igrišču, nad garderobami (v 
medetaži) so urejena stojišča za gledalce. Ob telovadni-
cah sta ob severnem in južnem delu tega trakta locira-
na dva (zrcalna) tehnična dela objekta. Tehnični del je 
v vogalnem delu tega trakta. V pritličju je prostor za 
hidroforno postajo, preko servisnega stopnišča pride-
mo do medetaže, kjer je elektro podpostaja, v kleti pa 
so nameščeni klimati, toplotna podpostaja in črpalka za 
prečrpavanje fekalij iz kletne etaže.

Šolska telovadnica: dostop do telovadnice je urejen z 
nivoja terena, preko dvoramnih do umazanega hodni-
ka in preko garderobnega dela do čistega hodnika. V 
tem sanitarnem sklopu sta predvidena dva pedagoška 
kabineta s pripadajočimi prostori. Igrišče telovadnice je 
veliko 15 x 26,20 m, na zunanji strani (med nosilnimi 
stebri) je predvidena namestitev telovadnega orodja 
(ripstol), na steni proti stopnišču so predvideni plezalna 
stena ter plezalna orodja. Za steno je shramba rekvizi-
tov, na drugi strani pa so požarne stopnice. Ob igrišču 
na nivoju -2.60 nad garderobami (v medetaži) so ureje-
na stojišča za gledalce. Dostop do stojišč je preko rampe 
- vzporedne z glavnim stopniščem. V traktu C sta pred-
videna dva lokala, ki se dokončata do tretje gradbene 
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faze. V osi vzhodnega dela podstavka je izveden glavni 
dostopni koridor do igrišča, ob katerem je predvidena 
povezovalna rampa do bodočih kletnih garaž. Ob pre-
hodnem koridorju so še soba s centralnim nadzornim 
sistemom, smetarniki za potrebe nogometa, sanitarije 
in dvigalo za invalide do ploščadi. Dostopni koridor je 
zaprt z transparentnimi kovinskimi vrati.
Ploščad: Streha nad celotnim podstavkom ima namen 
odprtega fojerja in dostopa do tribun. Hkrati je od tu 
možnost spremljanja dogodkov na pomožnem igrišču, 
ki je lociran ob V-traktu objekta. Ploščad je dostopna 
preko štirih širokih stopnišč v vsakem vogalu objekta. 
Na ploščadi so nameščeni servisni »boksi« - pomožni 
prostori za gledalce (okrepčevalnica, sanitarije). Osre-
dnji »boks« je odprta okrepčevalnica, ob katerem se z 
nivoja terena dvigne dvigalo za invalide.

Rampa: Zunanji videz stadiona določa AB-rampa, ki 
vzvalovi nad krajino ter se ob straneh ukloni proti ob-
stoječi tribuni. Na rampo so vpete tribune. Rampa je po 
funkciji osnovna komunikacija med tribunami in napaja 
posamezne sektorje znotraj tribun. Dostopna je z nivoja 
terena na njenem severo- in jugozahodnem delu, s plo-
ščadi pa preko minimalne klančine na severo- in jugo-
vzhodnem delu podstavka. Glede na kvaliteto pogleda 
gledalca na igralno polje se prstan kontinuirano dviguje 
in spušča ter s tem dopušča večje oziroma manjše števi-
lo vrst na tribuni - s tem je omogočena izvedba večjega 
števila sedežev na točkah, kjer so pogledi gledalcev naj-
boljši in obratno. Rampa predstavlja večnamenski pro-
stor, ki je ločen od tribun stadiona in je namenjen novi-
narjem, VIP-prostoru, prostorom za operativne zadeve, 
nadzor in kontrolo dogajanj na igrišču, sobam (lože) 
predstavnikov tekem, okrepčevalnice oziroma progra-
mu, povezanim z določeno prireditvijo na stadionu. 

Tribune: Zasnova tribun sledi logiki: najboljši pogled - 
največje število sedežev. S tem se pridobi večje število 
sedežev na točkah, kjer so pogledi gledalcev najboljši in 
obratno. Vsak gledalec ima svoj sedež, ki ustreza vsem 
predpisom svetovne nogometne zveze. Le-ti so monti-
rani na AB-tribune. Tribune imajo izvedene na vertikalah 
reže za prezračevanje podtribunskega prostora. Pokrite 
so s konzolno prosojno streho, ki po obliki sledi ringu in 
tribunam. Vzdolž celotnega nogometnega igrišča je na-
meščena varnostna ograja, ki preprečuje vdor gledalcev 
na nogometno igrišče. Kapaciteta tribun: severni trakt 
- 2.008 sedišč, vzhodni trakt - 5.116 sedišč, južni trakt - 
2.008 sedišč, torej skupaj 9.132 sedišč. 
Konstrukcijska osnova: Objekt je konstrukcijsko zasno-
van v dva ločena dela; podstavek in tribune z rampo. 
Podstavek je klasično grajen objekt (opeka, beton), ki 
ga kontinuirano (osno) prebadajo nosilni stebri pokritih 
tribun z rampo. Osnovna nosilna konstrukcija podstav-
ka je raster nosilnih AB-stebrov, ki podpirajo AB-ploščo 
v naklonu (pohodno streho) - ploščad. Zunanje stene 
proti zunanjosti objekta so načelno steklene, ob njih 

poteka osnovni raster stebrov. Zunanje stene proti igri-
šču so zidane. Severo- in jugovzhodni del podstavka je 
podkleten. Temelji podstavka in nosilcev tribun z ram-
po so ločeni. Kota dna temeljev podstavka je na istem 
nivoju kot kota vrha temelja nosilca tribun. Načelno so 
temelji pritličja izvedeni kot raster pasovnih temeljev, 
ki so na mestih nosilnih AB-stebrov točkovno ojačani. 
Na mestih, kjer je objekt podkleten, se raster pasovnih 
temeljev stopniči do kote temeljev kleti. Prav tako se 
stopničijo temelji do kote temeljev kotlarne in prehoda 
do bodočih garaž. Temelji kleti so izvedeni po enakem 
principu, kot temelji pritličja, temelj telovadnice pa je 
zasnovan kot temeljna plošča, ki sedi na zunanjih pasov-
nih temeljih. Po enakem principu se izvede tudi temelje-
nje dostopnega koridorja. Zunanje nosilne in nekatere 
nosilne stene kleti so AB, medtem ko so vse ostale nosil-
ne stene zidane z opečnim modularnim blokom. Zuna-
nje stene proti zunanjosti objekta v pritličju so načelno 
nenosilne - steklene, z izjemo tehničnih delov objekta, 
kjer so predvidene nosilne AB zunanje stene ter AB-sto-
pnice, izvedene z vodotesnim betonom. Zunanje stene 
proti igrišču in notranje nosilne stene ploščadi so zidane 
z opečnim modularnim blokom. Vse ostale nenosilne 
stene med pisarnami v traktu A so iz mavčnih plošč na 
podkonstrukciji. Zunanje stene kotlarne so zidane, prav 
tako vse stene tehničnih prostorov. Streho posameznih 
traktov predstavlja AB-plošča v naklonu enega odstot-
ka, ki je po posameznih traktih dilatirana. 

Princip konstrukcije pokritih tribun z rampo so AB nosil-
ni okvirji z vertikalnim podaljškom (steber dim. 60/160), 
ki prebadajo podstavek objekta. Stebri so osnovni no-
silni element jeklene strešne konstrukcije. Medsebojno 
so ti stebri povezani s “horizontalnimi” nosilci, ki sledijo 
liniji rampe. Med vsakim parom primarnih nosilcev sto-
jijo sekundarni nosilci brez stebrov, ki so obešeni preko 
povezovalnega nosilca rampe. Na stebre in sekundarne 
nosilce je konzolno obešena “valovita” AB-plošča - ram-
pa. Poševni deli osnovnega okvirja so primarni nosilci 
tribun, na katerih slonijo AB sekundarni nosilci tribun. 
Tribuno nosijo glavni AB-okvirji in sekundarni AB-nosilci 
med njimi, izvedene so iz litega armiranega betona. Pre-
delne stene na rampi bodo izvedene po principu send-
vič konstrukcije. Zunanje stene rampe so steklene - pro-
ti igrišču so na določenih mestih izvedene pod kotom. 
Princip strehe nad rampo in tribunami je obrnjena dvo-
kapna streha z notranjim žlebom, katere odvodnjavanje 
je speljano preko vertikal v stebrih primarnih okvirjev. 
Obrnjena dvokapna streha je z zunanje strani prosojna, 
v nagibu 3,4°, s spodnje strani predstavljajo strop mavč-
ne plošče, v katere je vgrajena razsvetljava. Streha pro-
ti igrišču (nad tribunami) je prosojna - leksan plošče, v 
nagibu 5°, s spodnje strani predstavljajo strop obešene 
leksan plošče, v katere je vgrajena razsvetljava. Glavni 
jekleni nosilci strehe stojijo točkovno v paru na stebrih 
primarnih AB-okvirjev. Prečno sta med primarne škatla-
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ste nosilce navarjena dva I-profila, ki nosita sekundarno 
konstrukcijo tribun. Streha je proti igrišču transparen-
tna - leksan plošče, proti zunanjosti objekta pa izvedena 
kot klasična ravna streha z minimalnim naklonom. Se-
kundarno konstrukcijo predstavljajo jekleni profili I 32 
cm, kjer je konzolni razpon manjši od 12,80 m, in I 40 
cm, kjer je konzolni razpon do 15,55 m. Sekundarni no-
silci so varjeni na primarne nosilce v rastru dveh metrov. 
Preko njih je položena podkonstrukcija za polikarbona-
tne plošče (leksan). Te so obešene tudi s spodnje strani 
primarnih nosilcev in pritrjene - obešene na glavne no-
silce in sekundarno konstrukcijo strehe. Podkonstrukcijo 
venca in horizontalno zavetrovanje strešne konstrukcije 
predstavljajo varjeni elementi iz škatlastih profilov; dol-
žina ustreza razdalji podkonstrukcije leksana. Zaključni 
venec je iz esal plošč. Sekundarni nosilci neprosojnega 
dela strehe so izvedeni enako kot prosojni del, le da so 
jekleni I-profili navarjeni na primarne škatlaste nosilce 
tako, da sta zgornji rob primarnega nosilca in podkon-
strukcije leksana poravnana. Atmosferske vode so s plo-
ščadi (v nagibu enega odstotka) speljane preko muld, 

izvedenih v MAB ob zunanjih robovih ploščadi. V mu-
ldah so izvedeni vertikalni odtoki v notranjost objekta, 
od tod pa preko peskolovov v ponikovalnico. Nad te-
lovadnico je atmosferska voda speljana pod stropom 
telovadnice v nasprotno smer do podtribunskega pro-
stora, od tu pa preko peskolova, preko trakta A (ali F) v 
ponikovalnico. Odvodnjavanje strehe je izvedeno preko 
vertikalnih cevi, ki so vbetonirane v vsakem primarnem 
stebru - glavnem nosilnem elementu strehe. 

Skladno z načelom splošne dostopnosti se je mogoče po 
utrjenih delih javnih prostih površin praviloma pripeljati 
z avtom do vsakega objekta, vendar samo v izjemnih 
primerih ali po posebnem dogovoru. V času nogome-
tnih tekem so dostop, dostava ter mirujoči promet za 
intervencijo, medije in VIP organizirani tudi na ploščadi 
pred stadionom. Tribune so v času tekme dostopne pre-
ko šestih kontroliranih vhodov. Preko stopnišč v voga-
lih podstavka in na rampo iz severo- in jugozahodnega 
dela. Od tu se vzpnemo do odprte ploščadi, ki je hkrati 
streha telovadnic.
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Otvoritev stadiona
V soboto, 10. maja 2008, je na otvoritvi stadiona Ljud-
ski vrt v Mariboru bilo veselo kot že dolgo ne. V letu 
je samo nekaj dogodkov, ko se na enem mestu zbere 
tolikšna množica ljudi, 12.435 vijoličnih izbrancev si je 
ogledalo sobotni nogometni spektakel.

Enkratno vzdušje večtisoč glave množice se bo zagoto-
vo zapisalo v zgodovino mariborskega nogometa.

Ljudski vrt



ZBORNIK ob 60-letnici delovanja 
Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor 117

 

Stipan Mudražija in Jurij Rudolf

Ljudski vrt



ZBORNIK ob 60-letnici delovanja 
Društva gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor118

Ko se danes v gradbeni praksi srečujemo s skoraj ne-
obvladljivo množico različnih  predpisov, ki jih moramo 
upoštevati pri projektiranju in gradnji objektov, se nam 
pogosto zastavlja vprašanje, kdaj se je vse to pričelo, 
kdaj so se pojavili prvi tovrstni predpisi in kdo jih je 
predpisoval. Pri tem se nam še nehote vsiljuje primerja-
va med kvaliteto gradnje v dobi, ko vseh teh predpisov 
še ni bilo in še niti ni bila razvita ustrezna strokovna 
teorija, in med  kvaliteto gradnje danes, ko se v nepre-
gledni množici zakonov, pravilnikov, standardov in nor-
mativov le še malokdo znajde, da o obsežnosti razpolo-
žljive strokovne literature niti ne govorimo. 

V grobem razlikujemo dve skupini predpisov, ki urejajo 
gradnjo objektov, in sicer gradbenopravne in gradbe-
notehnične. Prvi urejajo predvsem osnovne pogoje za 
gradnjo (urejanje in uporabo prostora za gradnjo, la-
stninske oziroma investicijske pravice in dolžnosti), dru-
gi pa tehnične pogoje za projektiranje in gradnjo objek-
tov. Prve predpisuje državna ali lokalna oblast z zakoni, 
odloki ali drugimi predpisi, druge pa v današnjem času 
pristojni državi organ (ministrstvo) s pravilniki, standar-
di in normami. 

Najprej so se pojavili gradbenopravni predpisi, s kate-
rimi so urejali predvsem odnose med lastniki oziroma 
graditelji objektov ter sosedi, pogosto pa so že vsebo-
vali nekatere elemente tehničnih predpisov. Določali so 
tudi odgovornost za kvalitetno izvedbo gradnje in za 
varnost zgrajenih objektov ter celo kazni za morebitne 
hujše pomanjkljivosti na zgrajenih objektih. Tovrstne 
predpise zasledimo že v antičnih civilizacijah, kjer so bili 
potrebni predvsem zaradi gradnje velikih antičnih mest 
z veliko koncentracijo prebivalstva.

Po propadu antičnih kultur je trajalo več stoletij, da so 
spet pričeli z gradnjo mest. To se je v Evropi pričelo ne-
kako v 10. stoletju, ko so se oblikovale trdnejše državne 
tvorbe in so se življenjske razmere ponovno nekoliko 
uredile. V tem času, ki ga imenujemo pozni srednji vek, 
so se pojavili tudi prvi napisani predpisi, ki so urejali 
gradnjo objektov, in so že vsebovali nekatere tehnične 
elemente. To so bili najprej tako imenovani »požarni 
redi« (Feuerordnung), pozneje pa tudi »stavbni redi« 
(Bauordnung), ki so jih predpisovale deželne oblasti 
predvsem za mestna naselja. Srednjeveška mesta so bila 
namreč utesnjena za obzidji in je vsak izbruh požara po-
gosto upepelil večji del mesta, zato ni čudno, da so prvi 
požarni in stavbni redi vsebovali predvsem določbe, da 

mora biti strešna kritina opečna ali iz kamnitega škrilja, 
hiše pa morajo biti zidane in ne lesene. Takšno določbo 
je vseboval odlok, ki ga je sprejel mestni svet Ljubljana 
po katastrofalnem požaru leta 1524, ko je gorelo pol 
mesta. 

Novi vek je prinesel velik napredek na tem področju, še 
posebej v času vladanja Marije Terezije (1740-80), ki je 
temeljito uredila državno upravo. Tako je leta 1773 deže-
la Kranjska dobila nov požarni red, ki je veljal predvsem 
za mesta, za podeželje ni bil obvezen (v mestih so bile 
dokončno prepovedane kritine s slamo ali s skodlami). 
Leta 1787 je bil uveden postopek za izdajo gradbenega 
dovoljenja. Vsak graditelj bi naj predložil načrt stavbe 
posebni komisiji, ki je imela pravico gradnjo odobriti ali 
zavrniti. Leta 1793 je dobila dežela Štajerska, leto 1795 
pa še dežela Kranjska nov požarni red, ki je predpisoval, 
da mora biti med stavbami na podeželju vsaj ena klaftra 
(1,89 metra) prostora, skednji morajo biti oddaljeni od 
stanovanjskih hiš, kurišča so lahko samo ob zidanih ste-
nah itd. V teh letih so bili izdelani tudi gradbeni predpisi 
z nekaterimi dokaj natančnimi določbami: tla stanovanj 
v pritličju morajo biti najmanj 1 čevelj (31,6 centimetra) 
nad terenom, sobe vsaj 9 čevljev (2,84 metra) visoke, 
okna vsaj 2,5 x 4 čevlje velika in podobno. 

Leta 1856 je dobila Štajerska nov stavbni red za mesto 
Gradec, naslednje leto pa tudi za podeželje. Leta 1862 
so prešle gradbene zadeve v pristojnost občin, kar velja 
v Avstriji še danes. Kranjska je dobila nov stavbni red 
leta 1875. Takrat je bil tudi določen format zidne opeke, 
in sicer 29 x 14 x 6,5 centimetra (staroavstrijski format). 
Industrijske zgradbe so bile lahko visoke največ 23 me-
trov, stanovanjske zgradbe so lahko imele največ štiri 
nadstropja, ulice pa naj bi bile široke najmanj 15 me-
trov. Mere so bile podane že v metrih, ker je to leto Av-
stro-Ogrska med prvimi pristopila k metrski konvenciji. 
Leta 1896 je bil sprejet nov stavbni red, ki je potem pri 
nas veljal do leta 1931. Za stanovanjske zgradbe je bila 
pristojna mestna oblast, za javne pa deželna oblast. 

Stara Jugoslavija (1918-1941) je bila pravno zelo dobro 
urejena država. V sorazmerno kratkem času je uredila 
gradbenopravne in celo osnovne gradbenotehnične 
predpise na za tiste čase zavidljivi ravni. Osnovni predpis 
je bil gradbeni zakon, ki je stopil v veljavo leta 1931, in 
je temeljito uredil vso gradbeno dejavnost. Na podlagi 
tega zakona so v naslednjih letih izšle se razne uredbe, 
pravilniki, navodila in normativi. Posebno pomemben 
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je bil tako imenovani gradbeni pravilnik iz leta 1932, ki 
vsebuje osnovne tehnične predpise. Leta 1937 je izšel 
zakon o pooblaščenih inženirjih, ki je uredil organizaci-
jo inženirskih zbornic. Takoj po uveljavitvi gradbenega 
zakona je pristojno ministrstvo za gradnjo pričelo izda-
jati tehnične predpise z nazivom »norme« (za portland 
cement, za opeko – novi format je bil 25 x 12 x 6,5 
centimetra, za beton, za jeklene konstrukcije itd). Samo 
v letih 1931-1934 je izšlo 376 tovrstnih norm, ki so bile 
poleg objave v službenem listu izdane še v obliki lepo 
urejene knjige. Tudi gradbenopravni predpisi so doživeli 
lepo urejeno izdajo v knjižni obliki leta 1940, ki jo je pri-
pravil Rajko Mulaček, in je do sedaj pri nas nedosežen 
primerek tovrstne literature s tega področja. 

Po drugi svetovni vojni so nove družbeno-politične 
razmere zahtevale spremembo gradbenopravnih pred-
pisov, ki so jih nato vsako desetletje prilagajali novim 
razmeram. Osnovni zakon smo poznali pod imenom 
Zakon o graditvi investicijskih objektov ali pozneje kraj-
še Zakon o graditvi objektov, kakor se imenuje še da-
nes. Spremembe običajno niso bile bistvene, le tista po 
osamosvojitvi Slovenije je bila nekoliko večja. Izdajanje 
gradbenih dovoljenj je prešlo v pristojnost upravnih 
enot (države) in tako so lokalne skupnosti (občine) po 
dolgih letih izgubile neposreden vpliv na gradbene za-
deve.

Tehnični napredek in razvoj znanosti sta zahtevala tudi 
spremembe in dopolnitve gradbenotehničnih predpi-
sov. Že v letih 1947-1949 je izšla cela vrsta tako ime-
novanih »začasnih tehničnih predpisov« (privremeni 
tehnički propisi-PTP), ki so ostali v veljavi precej časa, 
najdalje PTP-2 (obtežbe zgradb). Starejšim generacijam 
gradbenikov so se nedvomno globoko vtisnili v spomin 
zaradi opravljanja strokovnih izpitov, kjer je bilo njihovo 
temeljito poznavanje nujen pogoj za pozitivno oceno. 

V naslednjih letih so postopoma dopolnjevali, spre-
minjali in na novo izdajali tehnične predpise v obliki 
pravilnikov in standardov (JUS-ov). Nekatera področja 
so doživljala večje spremembe (protipotresna zaščita, 

gradnja zaklonišč, toplotna zaščita zgradb …); največjo 
spremembo pa je leta 1986 doživel pravilnik za beton 
in armirani beton (PBAB), ki je v osnovi spremenil na-
čin dimenzioniranja armiranobetonskih konstrukcij (po 
skoraj stotih letih računanja »po dopustnih napetostih« 
smo prešli na dimenzioniranje »po mejnih stanjih«).

Poseben problem se je pojavil ob osamosvojitvi Slove-
nije leta 1991, ko je bilo potrebno rešiti vprašanje ve-
ljavnosti tehničnih predpisov. Vlada je začasno podalj-
šala veljavnost »jugoslovanskih« predpisov do sprejema 
novih slovenskih predpisov. Ker pa se je naša država že 
od osamosvojitve naprej pripravljala na vstop v Evrop-
sko unijo, je nove predpise usklajevala (harmonizirala) z 
ustreznimi evropskimi predpisi. Naša država v glavnem 
prevzema evropske tehnične predpise, ki jih postopoma 
prevajamo v slovenski jezik. Delo je izjemno obsežno in 
poteka zelo počasi. Evropske tehnične predpise pozna-
mo pod imenom »EUROCODE« (EC) ali »EURONORM« 
(EN). Za izdajo teh predpisov skrbi Comite Europeen de 
Normalisation (CEN), ustanovljen leta 1961 s sedežen v 
Bruslju. Posamezni predpisi imajo številčne oznake od 
0 do 9, in sicer na primer pomenijo: EC-1 (obtežbe), 
EC-2 (betonske konstrukcije), EC-3 (jeklene konstrukci-
je), EC-5 (lesene konstrukcije), EC-6 (zidne konstrukcije), 
EC-7 (geotehnika), EC-8 (potresna varnost).

Izjemna obsežnost in zahtevnost teh predpisov vzbu-
jata pomisleke, da končni učinek ne bo ustrezal napo-
rom, vloženim v pripravo in prevajanje teh predpisov, 
kar je po izkušnjah pogosto posledica tako imenovane-
ga »škodljivega izobilja« ali pregovorno povedano, ko 
»zaradi obilice dreves ne vidiš več gozda«. Vsekakor bi 
bilo potrebno omogočiti lažjo dostopnost do teh pred-
pisov, seznanjanje z njimi vgraditi v izobraževalni proces 
na šolah in fakultetah ter skrbeti za redno obnavljanje 
in dopolnjevanje znanja s tega področja. Tudi Gradbeni 
vestnik bi lahko na tem področju opravil zelo koristno 
delo. 

Franc Vrečko

Gradbeni predpisi skozi zgodovino
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Prof. Egon Žitnik 90 letnik

Vsi, ki smo ga poslušali (mnogi sedanji učitelji na Fakul-
teti za gradbeništvo smo namreč bili njegovi študenti), 
smo se navduševali nad njegovimi predavanji in zna-
njem. Še danes obstoja njegova skripta Osnove gradbe-
ne mehanike, skrbno z roko napisana in narisana, ki jo 
je kljub slabemu vidu po delih izdelal in izdal leta 1965 
(prvi del), 1968 (drugi del) in 1971 (tretji del), vse z več-
kratnim ponatisom.

Gospod prof. Egon Žitnik - starosta naše fakultete - z 
bogatimi teoretičnimi in praktičnimi izkušnjami, velik 
humanist in učitelj, je imel težave z očmi (visoko diop-
trijo) že od rane mladosti. Njegovo življenje ga je zato 
še posebej kalilo (na primer, kot nam je zaupal, redno 
vsakodnevno prepisovanje zapisov predavanj od sošol-
cev v osnovni in srednji šoli ter tudi pozneje od kolegov 
pri študiju), zato je postal klen in zagnan intelektualec, 
soustvarjalec naše fakultete, univerze, družbe.

Rodil se je 30. decembra 1918 v Cmureku. Osnovno šolo 
je obiskoval v Baošićih (Boka Kotorska) in Poljčanah, sre-
dnjo šolo pa v Mariboru in Zagrebu (1930-1939). Do 
spomladi 1941 se je pripravljal za nadaljevanje študija 
in bil hkrati zaposlen v dijaškem domu v Mariboru kot 
pomožni vzgojitelj. V tem času je obiskoval tudi trgovski 
tečaj.

Med vojno ni študiral. Poleti 1941 se je bil prisiljen za-

posliti v Gradcu, kjer se je pridružil skupni zavednih in 
naprednih Slovencev. Tam se je konec leta 1942 vključil 
v aktivno sodelovanje z OF, maja 1944 pa je odšel na Po-
horje, kjer je bil dodeljen partizanski tiskarni CVT - Sever 
v Lukanji nad Oplotnico. Kasneje je bil premeščen v IV. 
operativno cono v Gornji Grad in se januarja 1945 po 
veliki nemški ofenzivi umaknil na Kozjansko. Osvobodi-
tev je dočakal v partizanski bolnišnici v Jurkloštru in se 
po ozdravitvi takoj vključil v obnovitveno delo v takra-
tnih okrajih Laško in Celje - okolica, kjer je bil referent za 
gradnje. Jeseni 1945 je nadaljeval šolanje na gradbeni 
fakulteti Univerze v Zagrebu in leta 1952 diplomiral na 
FGG v Ljubljani.

Kot študent na fakulteti v Zagrebu in Ljubljani je bil 
občasno zaposlen v gradbenem podjetju Krško, Kon-
struktorju v Mariboru in Gradisu v Vuzenici. V letih 
1952-1956 je bil redno zaposlen kot projektant - statik 
v Metalni Maribor in nato do leta 1965 v Elektroprojek-
tu Ljubljana, najprej kot projektant - statik in nato kot 
vodilni projektant.

Od pomladi leta 1965 je bil redno zaposlen na takra-
tni Višji tehniški šoli v Mariboru, pred tem pa je bil na 
tej šoli tri leta honorarni učitelj. Sodeloval je pri razvoju 
šole in zlasti Oddelka za gradbeništvo vse od ustanovi-
tve šole leta 1959, ko je bil povabljen v komisijo, ki je 
sestavljala osnovni študijski načrt in programe za študij 
gradbeništva. Bil je predstojnik Oddelka za gradbeni-
štvo v času od leta 1976-1979 in od leta 1983-1985. 
Razen na področju pedagoške dejavnosti je bil zelo ak-
tiven tudi na družbenopolitičnem področju. Leta 1979 
je dobil državno odlikovanje – red dela z zlatim vencem. 
Priznanje Univerze v Mariboru – srebrno plaketo – pa je 
prejel leta 1981.

Profesorju Egonu Žitniku, ki je s svojim delom in zgle-
dom postavil trdne temelje naši fakulteti, mu vsi njegovi 
nekdanji študentje in sodelavci s hvaležnostjo kličemo 
ob njegovi 90-letnici: še na mnoga leta!

Prof. dr. Ludvik Trauner,
dekan

JUBILANT - prof. Egon ŽITNIK, univ. dipl. inž. grad., 90 let
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SPOŠTOVANEMU KOLEGU, 
GOSPODU EGONU ŽITNIKU OB VISOKEM JUBILEJU!

Daljnega leta 1965 sem iz Metalne prišel službovat na 
takratno Višjo tehniško šolo kot asistent za predmete 
Gradbene konstrukcije in Statika, Trdnost. Slednja dva 
je predaval g. Egon Žitnik, katerega predavanja sem za 
čim boljše in kompatibilnejše podajanje vaj prvo leto 
obiskoval tudi sam. Ugotovil sem, da profesor Žitnik 
predava materijo na svojstven način, razumljiv vsake-
mu, ki ga statika in trdnost inženirskih konstrukcij vsaj 
malo zanimata. Moje pripombe, ki sem jih včasih izre-
kel, je spoštoval, ob tem se je med nama razvila živah-
na, vendar konstruktivna debata.

Sodelovala nisva le na pedagoškem področju, ampak 
tudi pri mnogih projektih, ki sva jih izdelala za grad-
beno operativo. Kljub izredno slabemu vidu je rad risal 
delavniške,  opažne in armaturne načrte in seveda sode-
loval pri njihovi uresničitvi, saj sva redno preverjala, ali 
je vse bilo izvedeno po projektu.
Skupaj sva potovala v centre za študij ob delu: Kranj, 
Postojna, Novo mesto in Celje. V avtu je večkrat žalo-
stno govoril, kako bi rad vozil avto, kar pa zaradi njego-

ve močne dioptrije ni bilo možno. Sam sem ga tolažil z 
besedami, da človek vsega pač ne zmore in naj bo zado-
voljen, da je zdrav, saj kar pomnim, ni nikoli bil bolan. 
Enkrat v poznejših letih mu je na hodniku fakultete sicer 
postalo slabo, vendar je s hitro intervencijo njegovo srce 
spet normalno delovalo. Solidno in zdravo življenje ter 
skrb njegove žene Dragice sta gospodu Žitniku omogo-
čila dočakati visoko starost.

Egon, ostani zdrav in lep pozdrav!
     

                     Peter Dobrila

Prof. Egon Žitnik 90 letnik
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Viktor Markelj, inženir leta 2006

Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor je v 
letu 2006 zasluženo odlikovalo Viktorja Marklja, univ. 
dipl. inž. grad., s častnim nazivom inženir leta. Ta sim-
patični Štajerec v najboljših letih že vrsto let opozarja 
nase strokovno javnost po vsej Sloveniji in tudi izven nje 
s svojimi smelimi projektnimi rešitvami pri gradnji mo-
stov in viaduktov. Viktor Markelj, univ. dipl. ing. grad., 
sodi v sam vrh uspešnih in uglednih slovenskih inženir-
jev, ki so presegli običajne gradbeniške rešitve in vpeljali 
v mostogradnjo nove trende pri snovanju in gradnji, ki 
odmevajo tudi v evropskem prostoru.
 
Rojen je bil 9. marca 1958 v Slovenski Bistrici, kjer živi 
še danes. Gradbeništvo je študiral v  Mariboru, kjer je 
leta 1982 diplomiral. Že leto pred diplomo se je zaposlil 
v projektantskem biroju Gradis v Mariboru, leta 1990 
pa je s partnerjem ustanovil Inženirski biro Ponting, d. 
o. o., v katerem deluje kot direktor in projektant. Od 
leta 2003 je habilitiran tudi kot predavatelj na Gradbeni 
fakulteti v Mariboru.
V svoji bogati poklicni karieri se je odlikoval s tehnolo-
škimi inovacijami pri tehnologijah gradnje prednapetih 
betonskih konstrukcij in vpeljavi tujih novosti, na primer 
pri uporabi zunanjih kablov v Sloveniji na viaduktu Ban-
dera, ter z večjimi izvedenimi objekti, kot so: viadukta 
Goli vrh in Bandera na avtocesti (AC) Razdrto-Čebulovi-
ca, viadukt Lešnica na obvoznici Ormoža, viadukta na 

razcepu Malence, viadukta Zlokarje in Črni mlinar na 
Trojanah, most Dobra (višine 65 metrov) na AC Rijeka–
Zagreb, most čez Muro, viadukt Šumljak na Rebernicah 
(dolžine 670 metrov) na odseku Razdrto–Podnanos, 
most čez Kokro v Kranju, pokriti most čez Savinjo v La-
škem in most čez Dravinjo v Studenicah ter ločni nadvoz 
4-3 na AC Divača–Kozina.
Seveda pa našteti izvedeni objekti še zdaleč niso vse, 
kar je ustvaril v 25 letih svoje poklicne kariere. Na njego-
vi referenčni listi najdemo nad petdeset najrazličnejših 
projektov mostov, tudi specialnih temeljev in podze-
mnih gradenj, kot so galerije in pokriti vkopi, portali za 
predore, ter tudi zahtevne konstrukcije v visokogradnji, 
kot je streha tribune nogometnega stadiona v Celju.
Objavil je preko sedemdeset člankov s področja gradbe-
nih konstrukcij doma in v tujini. Posebej se je odlikoval 
tudi kot avtor ali soavtor mnogih nagrajenih mednaro-
dnih in nacionalnih natečajev za inženirske konstrukci-
je, za kar je prejel številne nagrade in priznanja. Bil je 
soavtor prvonagrajene natečajne rešitve za viadukt Črni 
Kal. Kot glavni avtor drugo- in tretjenagrajene natečaj-
ne rešitve za most čez Muro in njeno poplavno območje 
je po uspešni realizaciji tega mostu v dolžini 833 metrov 
v novembru 2003 prejel nagrado Inženirske zbornice za 
izjemne inženirske dosežke za inventivno konstruktor-
sko zasnovo ter realizacijo najdaljšega slovenskega mo-
stu preko reke Mure na AC Vučja vas-Beltinci.

Inženir leta 2006 – Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad.
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Viktor Markelj, inženir leta 2006

Prav tako je avtor prvonagrajene natečajne rešitve za 
most preko umetne dravske zajezitve na Ptuju. Ta most 
s poševnimi kabli in nizkimi piloni s svojo zasnovo pred-
stavlja novost v evropskem prostoru.
V Mariboru je kmalu realizirana njegova prvonagrajena 
natečajna rešitev za most za pešce in kolesarje preko 
reke Drave na Studencih. Zanimiva tehnična rešitev je 
inovativna in cenovno zelo ugodna, saj izkorišča obsto-
ječi objekt kot pomoč pri montaži. Z lahkotno konstruk-
cijo in prosojno ograjo omogoča pristnejše doživetje 
reke Drave. 
Seveda pa še velja omeniti avtorstvo zmagovalne na-
tečajne rešitve na mednarodnem natečaju za most čez 
reko Savo na spodnjem rtu Ade Ciganlije v Beogradu, ki 
bo z 200 metrov visokim pilonom nova ikona dvomili-
jonskega mesta Beograd.
Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad., je član številnih 
strokovnih združenj v Sloveniji (Društva gradbenih inže-
nirjev in tehnikov Maribor (DGIT MB), Slovenskega dru-
štva gradbenih konstruktorjev Ljubljana (SDKG), katere-
mu predseduje, Slovenskega društva za potresno inže-
nirstvo Ljubljana (SDPI)) in tudi v tujini (IABSE in FIB) ter 
ima pridobljeno licenco Inženirske zbornice Slovenije in 
Srbije za projektiranje zahtevnih objektov. 

Njegova poklicna uspešnost pa je samo del njegovega 
inženirskega poslanstva, saj od leta 2003 deluje še kot 
predavatelj za predmet mostovi na Gradbeni fakulteti 
v Mariboru, kjer prenaša svoje znanje mladim vedoželj-
nim bodočim gradbenikom tudi z namenom njihovega 
zavedanja, da kulturo človeštva soustvarja tudi gradbe-
ništvo s svojimi monumentalnimi objekti.
Viktor Markelj, univ. dipl. inž. grad., je res lahko po-
nosen na svoj ustvarjalni opus, saj so njegove stvaritve 
prava simfonija konstrukcijske dovršenosti, estetike in 
funkcionalnosti. Nanj smo ponosni tudi njegovi stano-
vski kolegi, zato smo ga upravičeno počastili s prizna-
njem inženir leta. 

Ob praznovanju 60-letnice delovanja Društva grad-
benih inženirjev in tehnikov Maribor, mu ponovno 
čestitamo in želimo še veliko uspehov na delovnem 
in osebnem področju.

Stipan Mudražija
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V vodstvu Društva gradbenih inženirjev in tehnikov smo 
razmišljali, kako vsaj del svoje dejavnosti približati tudi 
tistim mladim, ki se šele odločajo ali pa se že podajajo 
na svojo poklicno pot. Porodila se je ideja, da bi vzpo-
stavili sistem, preko katerega bi vsako leto nagradili 
eno ali več diplomskih del. Konec preteklega leta smo 
v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo na spletnih 
straneh DGIT Maribor in Fakultete za gradbeništvo ter 
na oglasni deski Fakultete za gradbeništvo pripravili 
merila in objavili razpis za podelitev nagrad najboljšim 
diplomantom univerzitetnega in visokošolskega študija 
gradbeništva. Rok za prijavo je bil 30. april 2008.
Razpis je namenjen nalogam iz naslednjih področij:

materiali v gradbeništvu,- 
operativno gradbeništvo,- 
gradbene konstrukcije,- 
gradbena mehanika,- 
geotehnika,- 
informatika v gradbeništvu ter- 
stavbarstvo, prostorsko načrtovanje in varstvo - 
okolja.

Z ocenjevanjem od 6 do 10 smo upoštevali  sledeče kri-
terije:

način pristopa k obravnavani temi,- 
izvirnost teme,- 
uporabnost naloge,- 
kvaliteta obdelave teme in- 
strokovno izražanje.- 

Na naš prvi razpis je svoje naloge prijavilo pet diplo-
mantov, in sicer:

GORAN MANDŽUKA-  (Raziskava kinetike hidra-
tacije cementne paste z dielektrično spektro-
skopijo),
ALAN MAUTINGER-   
(Zadrževanje zmesne vode v maltah iz reciklira-
nega agregata),
ANDRAŽ DIVJAK-  (Potresna analiza AB prostor-
skega okvirja),
VALENTINA GLAVICA - (Analiza zvočne izolativ-
nosti predelne stene v bivalnem kontejnerju) in
MATEVŽ KRALJ-  (Konstruiranje mostne kon-
strukcije s programom ALLPLAN).

Komisija, v sestavi:

dr. Miroslav Premrov (FG),- 
dr. Andrej Štrukelj (FG),- 
Jurij Rudolf (DGIT Maribor),- 
Stipan Mudražija (DGIT Maribor),- 
Andrej Kramberger (Konstruktor Maribor),- 
Drago Verznarc (MTB Maribor),- 
Peter Kosi (Granit Slovenska Bistrica),- 
Viktor Markelj (Ponting Maribor),- 

je prejete naloge, vključno z mnenji mentorjev proučila 
in na podlagi razpisanih meril odločila, da:

NAGRADA ZA DIPLOMSKO DELO

ZA LETO 2008 PODELIMO ENO DENARNO NAGRADO V VREDNOSTI 1000 EVROV 
DIPLOMANTKI VALENTINI GLAVICA ZA NALOGO Z NASLOVOM:

ANALIZA ZVOČNE IZOLATIVNOSTI PREDELNE STENE V BIVALNEM KONTEJNERJU.

Kratka vsebina diplomske naloge:
Podrobno je obdelana zvočna izolativnost gradbenih 
elementov bivalnega kontejnerja Arcont iz Gornje Rad-
gone. S posebno pozornostjo so prikazane metode do-
ločanja zvočne izolativnosti. Diplomsko delo obravnava 
praktične primere analize zvočne izolativnosti standar-
dnega segmenta predelne stene v bivalnem kontejner-
ju. Poiskane in analizirane so alternativne možnosti za 
izboljšanje ravni zvočne izolativnosti. Dobljeni rezultati 
so ovrednoteni in na podlagi pridobljenih izkušenj so 
podane smernice za nadaljnje izboljšave. Avtorica je pri 

izdelavi naloge pokazala veliko zavzetost za pogloblje-
no analizo teoretičnih izhodišč ter sposobnost samo-
stojnega raziskovalnega dela s samostojnim načrtova-
njem alternativnih rešitev. 

Mentor je bil izr. prof. Dean Korošak,
Komentor pa bil mag. Rudolf Šadl.

NAGRAJENKI ČESTITAMO IN ŽELIMO USPEŠNO 
DELOVNO POT!

Nagrada za diplomsko delo
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Priznanja in zahvale

DGIT MARIBOR PODELJUJE OB 60-LETNICI SVOJEGA DELOVANJA ZA IZJEMNE DOSEŽKE 
TER PRISPEVEK K RAZVOJU GRADBENIŠTVA IN DRUŠTVA

PRIZNANJA IN ZAHVALE SLEDEČIM POSAMEZNIKOM:

MILKU JANEŽIČU 
STANKU TOMINCU 
JANEZU BOJCU 
MILENI SKOROBRIJIN 
PETRU KOVAČIČU 
PETRU KOSIJU 
STIPANU MUDRAŽIJI 
Dr.  IVANU JECELJU 
FRANCU CAFNIKU 
FRANCU ŠUŠTERŠIČU 
VELJKU GAČIČU 
JAŠU ŽNIDARIČU 
FRANCU VREČKU 
JURČKU KRISTOVIČU 
VUKAŠINU AČANSKIMU 

DRAGU BETONU 
Dr. MIRKU PŠUNDRU 
VLADU BREŠČAKU 
EMILU MOHRU 
VIDI MARN 
VINKU BORCU 
EGONU ŽITNIKU 
Dr. LUDVIKU TRAUNERJU 
IVANU AMBROŽU 
ROSINI ANKI OBLAK 
GABRIELI LEPENER
IVI LOBNIK
BOJANI GORIČAN
VILMI BENKOVIČ 
ANKI HOLOBAR

DGIT MARIBOR PODELJUJE OB 60-LETNICI SVOJEGA DELOVANJA ZA IZJEMNE DOSEŽKE, 
PRISPEVEK K RAZVOJU GRADBENIŠTVA IN DRUŠTVA

NAZIV ČASTNI ČLAN DGIT SLEDEČIM POSAMEZNIKOM:

VIKTORJU MARKLJU
FRANCU HAJDINJAKU 
AVGUSTU HERIČKU 

DGIT MARIBOR PODELJUJE OB 60-LETNICI SVOJEGA DELOVANJA ZA  PRISPEVEK K 
RAZVOJU GRADBENIŠTVA IN DOLGOLETNO PODPORO DRUŠTVU ZAHVALE SLEDEČIM 

DRUŽBAM IN USTANOVAM:

KONSTRUKTORJU, d. o. o., MARIBOR
STAVBAR GRADNJAM, d. o. o., MARIBOR
STAVBARJU IGM, d. o. o., HOČE 
GRANITU, d. d., SLOVENSKA BISTRICA 
MTB-ju, d. o. o., MARIBOR
GP RADLJE, d. d., RADLJE
GRADIS BIROJU ZA PROJEKTIRANJE, d. o. o., MARIBOR
PONTINGU, d. o. o., MARIBOR
NIGRADU, d. d., MARIBOR
SREDNJI GRADBENI ŠOLI MARIBOR
FAKULTETI ZA GRADBENIŠTVO MARIBOR
ZVEZI DRUŠTEV INŽENIRJEV IN TEHNIKOV MARIBOR
ZVEZI DRUŠTEV INŽENIRJEV IN TEHNIKOV SLOVENIJE
INŽENIRSKI ZBORNICI SLOVENIJE
MESTNI OBČINI MARIBOR
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DONATORJI izvedbe proslave ob 60. letnici obstoja našega društva.

KBM INVEST d.o.o., Maribor
BPI d.o.o., Maribor
URBIS d.o.o., Maribor
SPIT PLUS d.o.o., Maribor
SVIT d.o.o., Slov. Bistrica
POŠTRAK d.o.o., Maribor
IDEAAL d.o.o., Slov. Bistrica
AJM d.o.o., Kozjak nad Pesnico
KEOR d.o.o., Maribor
PIN d.o.o., Maribor
NIGRAD d.d., Maribor
GRADNJE LAMUT d.o.o., Maribor
KONSTRUKTOR VGR d.o.o., Maribor
STAVBAR GRADNJE d.o.o., Maribor
STAVBAR IGM d.o.o. Hoče
DUVAL INŽENIRING d.o.o., Maribor
ŠTAJERSKI INŽENIRING d.o.o., Hoče
SLIKAR d.d., Maribor
GRADBENI BIRO BREDA KRISTOVIČ s.p., Maribor
MAP TRADE d.o.o., Slov. Bistrica
ALFRED TOPLER s.p., Maribor
BOVIR d.o.o., Kozjak nad Pesnico
IRMA d.o.o., Ljubljana
APL d.o.o., Poljčane
IBIS d.o.o., Slov. Bistrica
GP RADLJE d.d., Radlje ob Dravi
INVENTA d.o.o., Razlagova 24, Maribor
BIGRAD d.o.o., Slov. Bistrica
GRANIT d.o.o., Slov. Bistrica
GAMA d.o.o., Maribor
KOMUNALA d.o.o., Slov. Bistrica
MTB d.o.o., Maribor
MAMIT d.o.o. 
SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR

Donatorji
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