
 

 

 

 

 

Ljubljana, 18.03.2013 
 

 

Zadeva: Poročilo koordinatorja o poteku prenove ŠHI za člane 

skupščine 
 

 

Po zaključeni šest mesečni prenovi (junij – december 2012), pridobljenem 

uporabnem dovoljenju konec lanskega leta, in dvo in polmesečnem obratovanju 

lahko rečemo, da je ŠHI 'zaživela' in od večine zadovoljnih obiskovalcev žanje 

pohvale za izvedbo in vključeno programsko zasnovo (programski del). 

 

Projekt prenove je bil (glede na projektna izhodišča) izveden v okviru 

predvidenih sredstev (presegli za cca. 10% zaradi nepredvidenih del), v 

terminskem roku (podaljšan za cca. mesec dni zaradi vremenskih razmer) in 

zahtevane funkcionalnosti (spremembe prvotne projektne naloge se nanašajo na 

spremembe elektro in strojne zasnove, ker sedaj vključen koncept okolju 

prijazne energije).  

 

V grobem je v prenovo objekta vključeno naslednje: 

 

 Proti potresna sanacija celotnega objekta 

 temeljenje (pilotiranje) bazenskega dela zaradi 'pudingastih tal' 

 nova plošča v veliki dvorani 

 hi-bond plošča za mansardo 

 pritličje -bazen, jaccuzi, parna savna, nove garderobe in sanitarije (tuši, WC) 

 pritličje - strojnica s kogeneracijo, 2 toplotni črpalki, 2 plinska kotla, klimati 

 pritličje - dvigalo 

 pritličje – bazenska tehnika 

 1. nadstropje – celotna prenova velike dvorane 

 1. nadstropje – popravila fitnes, hodniki 

 2. nadstropje – prenovljene pisarne ŠUS,  prostori namenjeni fizioterapiji in 

lepotni masaži 

 2. nadstropje – prenovljeni hodniki, sanitarije 

 2. nadstropje – Restavracija zdrave prehrane 

 2. nadstropje – požarne stopnice za dodaten vhod v objekt 

 mansarda - nova streha in stopnice 

 mansarda - dvorane, sanitarije in garderobe 



 

 mansarda - strojnica s klimati 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SKUPAJ (brez DDV + prve faze)                         2.933.187,00 EUR 
 

Navedena vrednost vključuje GOI in celotne elektro-strojne instalacije. Posebni 

del je nakup opreme (potrebna za nemoteno funkcioniranje) in sicer: 
 

 elektronsko zapiranje omaric v garderobah 

 omarice in klopi v garderobah 

 pomične predelne stene mansarda 

 oprema za zvočne prenose 

 predelne stene garderobe v pritličju 

 koši in montaža opreme v veliki dvorani 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 SKUPAJ (brez DDV)      105.401,95 EUR 
 

Za uspešno izvedbo projekta se lahko zahvalimo vsem neposredno udeleženim, 

bi pa posebej izpostavil delo nadzora (ki je marsikdaj celo presegalo s pogodbo 

dogovorjene obveznosti) in pomoč, ki jo je bil projekt deležen s strani izvršnega 

odbora ŠUS. S svojo strokovno pomočjo in tehtnimi odločitvami je za nemoteno 

izvajanje projekta poskrbel Gradbeni odbor (organ v okviru IO ŠUS) v sestavi 

Jože Marc, Anton Preskar in Zdenko Šibav, zato posebna zahvala tudi njim. 

 

Celotno zaključno poročilo o investiciji v prenovo ŠHI, bo pripravljeno po 

dokončni primopredaji med naročnikom (investitor ŠUS) in glavnim izvajalcem 

(Kolektor Koling) predvidoma do konca meseca marca 2013.      

 

 

 

 

Zapisal: 

J. Ovsenik, koordinator pri prenovi ŠHI 

 


