
   

 

 

 
 
 
Izvajanje del na projektu »SMUČARSKO TEKAŠKI CENTER NA 
ROGLI» v letu 2012 
 
V letu 2012 se je nadaljevala izgradnja večnamenskega objekta, ki pa se zaradi 
postopka prisilne poravnave glavnega izvajalca del Lesnine inženiring ni izvajala po 
predloženem terminskem planu. 
Izvajalec del Lesnina inženiring d.d. Ljubljana je v obdobju od 1.1. do 31.12.2012 
izvedel notranja gradbeno obrtniška dela ter del strojnih in elektro instalacij. 
 
 

 
 
Dokončana vsa kanalizacija pod nivojem podložnega betona 
 
 

 
 

Izvedene horizontalne hidroizolacije in toplotne izolacije  v vseh etažah vključno z estrihi in celotni 
talnim gretjem 



   

 

 

 

 
 
Strojne in elektro instalicije 
 
 

 
 
Izvedena montaža suhomontažnih pregradnih sten  
 
 
Pri izvedbi projekta v letu 2012 smo bili priča številnim težavam, ki so ovira, da projekta v 
dogovorjenem roku, to je do 30.10.2012 nismo uspeli zaključiti. Vzrok za prekoračitev roka 
pri izvajanju del je tudi zaostrena ekonomska situacija v Sloveniji, še posebej na področju 
gradbeništva. 
Nadaljnja težava, ki se je pojavila v času izvajanja projekta je zelo huda zima 2011/2012 in 
izredno nizke temperature.  
Predvsem, zaradi težav, ki so se pojavile na strani glavnega izvajalca, ki se je v mesecu 
decembru 2011 znašel v postopku prisilne poravnave, smo v mesecu juliju 2012 s pisno 
vlogo zaprosili Ministrstvo za znanost, izobraževanje, znanost in šport, za podaljšanje roka 
zaključka projekta, ki je bil  31.10.2012.  
Z aneksom št. 3 k osnovni pogodbi o sofinanciranju projekta smo podaljšali rok zaključka 
projekta do 31.07.2014. 
 
V skladu s tem rokom je občina podaljšala rok zaključka del izvajalcu Lesnini inženiring d.d. 
do 31.05.2014, vključno z izdanim uporabnim dovoljenjem. V ta namen je bil sklenjen Aneks 
h Gradbeni pogodba št. 4300-0006/2011-28, dne 30.10.2012. 



   

 

 

 
 
Izvajalec je investitorju, občini priložil tudi novi terminski plan ter finančni plan za leto 2013 in 
2014, ki je v skladu z noveliranim Investicijskim programom. Prav tako je izvajalec predložil 
dodatek k obstoječi bančni garanciji za dobro izvedbo del, z veljavnostjo do septembra 2014. 
 
V letu 2012 so bila na tem projektu realizirana sredstva v višini 214.842,78 EUR z DDV. Za 
zaključek projekta, v skladu z razpisanimi deli, so predvidena za leto 2013 in 2014 še 
sredstva v višini 1.727.029,62 z DDV. 
 
 
Zreče, 19.02.2013 

Pripravila: 
Sandra Godec Mavhar 


