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Projekt: 
GORKI 2. Sklop (faza 1) 

 
katerega sestavna dela sta:  
- Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z 

obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 
20594), Bitnje-Žabnica (ID: 20598), Kokrica (ID: 
20591) in 

- Nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave 
Kranj. 
 

Poročilo o stanju projekta 
Maj 2015 

 
 

 
Investitor: 
Mestna občina Kranj 
Slovenski trg 1 
4000 Kranj 
Slovenija - EU 
 
Številka dokumenta: 354-0030/2007-546-(42/14) 

 
Kranj: 
18. maj 2015  
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1 Osnovni podatki 
 

 
Slika 1: Pregledna situacija celotnega projekta GORKI 2. Sklop  - Odvajanje in čiščenje 

komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja-2. 
Sklop 
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Sofinanciranje:  
- Odločba o dodelitvi sredstev za ta projekt je bila izdana 13.08.2013, št: KS OP 

ROPI/5/1/Gorki – 2. Sklop/0 
- Sklep o sofinanciranju za celotno operacijo je bil podpisan dne 27.3.2014, št. 5443-9/2007-

MOP/159 
- Sklep o velikem projektu za operacijo z dne 4.12.2014, št. C(2014) 9459 final 
- Odločba št.: KS OP ROPI/5/1/Gorki-2. Sklop/1 o razveljavitvi odločbe o dodelitvi sredstev 

za skupino projektov »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje 
Save in na območju Kranjskega in sorškega polja-2. Sklop« z dne 25.2.2015.  

- S strani Ministrstva za okolje in prostor (posredniško telo) smo dne 11.5.2015 prejeli v 
podpis parafirane sofinancerske pogodbe s strani predmetnega ministrstva za gradnjo, 
nadzor in obveščanje javnosti. Podpisane sofinancerske pogodbe smo dne 12.5.2015 vrnili 
v podpis ministrici na Ministrstvo za okolje in prostor. Dne 14.5.2015 je Mestna občina 
Kranj prejela podpisane sofinancerske pogodbe s strani ministrice Ministrstva za okolje in 
prostor. 
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1.1 Projekt: Sklop 1: Bitnje-Šutna-Žabnica 

 
Slika 2: Sklop 1: Bitnje-Šutna-Žabnica 
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Vodovod v dolžini = 27.130m (neupravičen del) (cevi NL DN100, DN125, DN150 DN200 … 17.360m, 
PE cevi DN90, DN50, DN40, DN25  … 9.770m) 
Meteorna kanalizacija = 12.680m (neupravičen del) (cevi iz umetnih mas SN8 DN160, DN200, 
DN250, DN300, DN400) 
Fekalna kanalizacija = 23.065m (upravičen del) 

- primarna 10.860m (gravitacijska 6.450m - cevi iz umetnih mas SN8 DN200, DN250 in 
DN300, tlačna 4.410m – PE cevi  PN16 DN100) 

- sekundarna 12.205m (gravitacijska 12.020m - cevi iz umetnih mas SN8 DN200, tlačna 185m 
– PE cevi  PN16 DN100) 
 
Udeleženci na projektu: 

Nadzor/Inženir (FIDIC):  
 OPOMBA: Pogodba zajema Sklop 1., 2. in 3.  
 Poslovodeči partner: PROJEKT d.d. NOVA GORICA 
 Partner: DRI d.o.o. 
 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-6/2012-25-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-6/2012-46(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-6/2012-53(42/14) 
 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 7.10.2013 
 Rok izvedbe: 540 dni 
 Vrednost del (z DDV-jem): 963.800,00 EUR 

Komunikacija z javnostjo (PR): 
 Izvajalec: FRONTAL d.o.o. 
 OPOMBA: Pogodba zajema Sklop 1., 2., 3. in CČN 
 Podpis pogodbe: 01.10.2013, št.:430-7/2012-23-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-7/2012-28(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-7/2012-32(42/14) 
 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 8.10.2013 
 Vrednost del (z DDV-jem): 71.380,05 EUR 

Izvajalec: 
 Glavni izvajalec: Gorenjska gradbena družba d.d.  
 Partner: OHL ŽS, a.s., Burešova, Češka Republika 
 Nominiran podizvajalec: Vodnogospodarsko Podjetje d.d. 
 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-5/2012-46-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:1: 25.04.2014, št.:430-5/2012-93-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:2: 23.06.2014, št.:430-5/2012-130-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:3: 24.07.2014, št.:430-5/2012-138-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:4: 26.11.2014, št.:430-5/2012-172-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:5: 13.01.2015, št.:430-5/2012-197-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:6: 25.02.2015, št.:430-5/2012-219-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:7: 23.03.2015, št.:430-5/2012-244-(42/14) 
 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 11.10.2013 
 Rok izvedbe po osnovni pogodbi: 540 dni + 180dni (reklamacija napak) 
 Rok izvedbe na podlagi dodatka 7: 595 dni + 180dni (reklamacija napak)  
 Zaključek del po pogodbi: 04.04.2015  
 Zaključek del po dodatku 7: 29.05.2015 (podaljšanje roka zaradi 

vremenskih razmer v letu 2014 in zaradi zagotavljanja dostopa do 
objektov). 

 Vrednost del (z DDV-jem): 13.306.985,70 EUR 
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Projektant: 
 PGD/PZI projekt: Protim Ržišnik Perc d.o.o. 

Sofinanciranje: 
 Pogodba za izvedbo podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730047 
 Dne 25.2.2015 se z  Odločbo št.: KS OP ROPI/5/1/Gorki-2. Sklop/1 

razveljavi odločba o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na 
območju Kranjskega in sorškega polja-2. Sklop« in posledično se 
razveljavi tudi podpisana pogodba št. 2330-14-730047 z dne 28.3.2014 

 Nova sofinancerska pogodba št. 2550-15-430003 z novo finančno vrzeljo 
84,19% podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za nadzor nad gradnjo št. 2550-15-430009, 
podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti št. 2550-15-430010, 
podpisana dne 13.5.2015 
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Slika 3: Projektni mejniki 
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1.2 Projekt: Sklop 2: Kokrica 

 

Slika 4: Sklop 2: Kokrica 
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Vodovod v dolžini = 6.970m (neupravičen del) (cevi NL DN80, DN100, DN150, DN200 … 
3.890m, PE cevi DN90, DN63, DN40, DN25 … 3.080m) 
Meteorna kanalizacija = 4.450m (neupravičen del) (cevi iz umetnih mas SN8 DN160, DN200, 
DN250, DN300, DN400) 
Fekalna kanalizacija = 5.250m (upravičen del) (cevi iz umetnih mas SN8 DN200, DN250, 
DN315) 

Udeleženci na projektu: 
Nadzor/Inženir (FIDIC):  

 OPOMBA: Pogodba zajema Sklop 1., 2. in 3.  
 Poslovodeči partner: PROJEKT d.d. NOVA GORICA 
 Partner: DRI d.o.o. 
 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-6/2012-25-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-6/2012-46(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-6/2012-53(42/14) 
 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 7.10.2013 
 Rok izvedbe: 540 dni 
 Vrednost del (z DDV-jem): 963.800,00 EUR 

Komunikacija z javnostjo (PR): FRONTAL d.o.o. 
 OPOMBA: Pogodba zajema Sklop 1., 2., 3. in CČN Kranj 
 Podpis pogodbe: 01.10.2013, št.:430-7/2012-23-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-7/2012-28(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-7/2012-32(42/14) 
 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 8.10.2013 
 Vrednost del (z DDV-jem): 71.380,05 EUR 

Izvajalec: 
 Glavni izvajalec: GARNOL d.o.o. 
 Partner 2: GODINA d.o.o. 
 Partner 3: T-2 d.o.o. 
 Nominiran podizvajalec: Mariborski vodovod d.d. 
 Podpis pogodbe: 02.10.2013, št.:430-5/2012-47-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št.1: 23.04.2014, št.:430-5/2012-94-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št.2: 28.05.2014, št.:430-5/2012-114-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št.3: 26.11.2014, št.:430-5/2012-165-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št.4: 13.01.2015, št. 430-5/2012-196-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št.5: 24.02.2015, št. 430-5/2012-225-(42/14)  
 Dodatek k pogodbi št.6: 23.03.2015, št. 430-5/2012-247-(42/14)  
 Dodatek k pogodbi št. 7: v pripravi in ni podpisan (dodatek se bo 

sklenil zaradi podaljšanja roka na dan 26.6.2015 zaradi izvedbe 
tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja). 

 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 16.10.2013 
 Rok izvedbe po osnovni pogodbi: 540 dni + 180dni (reklamacija 

napak)  
 Rok izvedbe na podlagi dodatka 6: 590 dni + 180dni (reklamacija 

napak)  
 Zaključek del po pogodbi: 9.4.2015 
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 Zaključek del po dodatku 6: 29.5.2015 (podaljšanje roka zaradi 
vremenskih razmer v letu 2014 in zaradi zagotavljanja dostopa do 
objektov). 

 Vrednost del (z DDV-jem): 4.602.386,10  EUR 
Projektant: 

 PGD/PZI projekt: Protim Ržišnik Perc d.o.o. 
Sofinanciranje: 

 Pogodba za izvedbo podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730048 
 Dne 25.2.2015 se z  Odločbo št.: KS OP ROPI/5/1/Gorki-2. Sklop/1 

razveljavi odločba o dodelitvi sredstev za skupino projektov 
»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje 
Save in na območju Kranjskega in sorškega polja-2. Sklop« in 
posledično se razveljavi tudi podpisana pogodba št. 2330-14-730048 z 
dne 28.3.2014 

 Nova sofinancerska pogodbo št. 2550-15-730004 z novo finančno 
vrzeljo 84,19% podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za nadzor nad gradnjo št. 2550-15-430009, 
podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti št. 2550-15-430010, 
podpisana dne 13.5.2015 
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Slika 5: Projektni mejniki 
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1.3 Projekt: Sklop 3: Kokrški log – Kokrški breg - Huje - Partizanska cesta – 
Skalica – Zlato polje sever 

 

Slika 6: Sklop 3: Kokrški log – Kokrški breg - Huje - Partizanska cesta – Skalica – Zlato polje 
sever 
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Vodovod v dolžini = 6.290m (neupravičen del) (cevi NL DN80, DN100, DN125, DN150 … 
4.160m, PE cevi DN90, DN63, DN32, DN25 … 2.130m) 
Meteorna kanalizacija = 1.640m (neupravičen del) (cevi iz umetnih mas SN8 DN160, DN200, 
DN250, DN300, DN400) 
Fekalna kanalizacija = 6.630m (upravičen del) (gravitacijska 5.380m - cevi iz umetnih mas SN8 
DN160, DN200, DN250 in tlačna1.250m – PE cevi  PN16 DN100) 

 
Udeleženci na projektu: 

Nadzor/Inženir (FIDIC):  
 OPOMBA: Pogodba zajema Sklop 1., 2. in 3.  
 Poslovodeči partner: PROJEKT d.d. NOVA GORICA 
 Partner: DRI d.o.o. 
 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-6/2012-25-(42/14)  
 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-6/2012-46(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-6/2012-53(42/14) 
 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 7.10.2013 
 Rok izvedbe: 540 dni 
 Vrednost del (z DDV-jem): 963.800,00 EUR 

Komunikacija z javnostjo (PR): FRONTAL d.o.o. 
 OPOMBA: Pogodba zajema Sklop 1., 2., 3. in CČN Kranj 
 Podpis pogodbe: 01.10.2013, št.:430-7/2012-23-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-7/2012-28(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-7/2012-32(42/14) 
 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 8.10.2013 
 Vrednost del (z DDV-jem): 71.380,05 EUR 

Izvajalec: 
 Glavni izvajalec: GARNOL d.o.o. 
 Partner 2: GODINA d.o.o. 
 Partner 3: T-2 d.o.o. 
 Nominiran podizvajalec: Mariborski vodovod d.d. 
 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-5/2012-48-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št. 1: 23.04.2014, št.:430-5/2012-95-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št. 2: 28.05.2014, št.:430-5/2012-115-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št. 3: 26.11.2014, št.:430-5/2012-166-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št. 4: 13.01.2015, št.:430-5/2012-198-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št. 5: 24.02.2015, št.:430-5/2012-226-(42/14)  
 Dodatek k pogodbi št. 6: 23.03.2015, št.:430-5/2012-248-(42/14)  
 Dodatek k pogodbi št. 7: v pripravi in ni podpisan (dodatek se bo 

sklenil zaradi novega roka dokončanja na dan 15.9.2015 zaradi 
izgradnje novega mostu na območju Kokrškega brega-Huje) 

 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti. 
 Uvedba v delo: 16.10.2013 
 Rok izvedbe po osnovni pogodbi: 540 dni + 180dni (reklamacija 

napak) 
 Rok izvedbe po dodatku 6: 590 dni + 180dni (reklamacija napak) 
 Zaključek del po pogodbi: 9.4.2015 
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 Zaključek del po dodatku 6: 29.5.2015 (podaljšanje roka je zaradi 
vremenskih razmer v letu 2014 in zaradi zagotavljanja dostopa do 
objektov). 

 Vrednost del (z DDV-jem): 4.412.526,22  EUR 
 

Uporabna dovoljenja: 
 Dne 01.12.2014 pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-574/2014-8 za 

projekt Zlato polje-sever 
 

Projektant: 
 PGD/PZI projekt: Protim Ržišnik Perc d.o.o. (Kokrški breg, Huje, 

Partizanska, Kokrški log) 
 PGD/PZI projekt: PLANING BIRO KRANJ d.o.o. (Zlato polje) 
 PGD/PZI projekt: PROJEKTA, HIDROTEHNIKA, CESTA IN 

EKOLOGIJA d.o.o. (Skalica) 
 

Sofinanciranje: 
 Pogodba za izvedbo podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730049 
 Dne 25.2.2015 se z  Odločbo št.: KS OP ROPI/5/1/Gorki-2. Sklop/1 

razveljavi odločba o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na 
območju Kranjskega in sorškega polja-2. Sklop« in posledično se 
razveljavi tudi podpisana pogodba št. 2330-14-730049 z dne 28.3.2014 

 Nova sofinancerska pogodba št. 2550-15-430005 z novo finančno vrzeljo 
84,19%, podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za nadzor nad gradnjo št. 2550-15-430009, 
podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti št. 2550-15-430010, 
podpisana dne 13.5.2015 
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Slika 7: Projektni mejniki 
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1.4 Projekt: Nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj (v 
nadaljevanju: CČN Kranj) 

 

Slika 8: CČN Kranj 

 

Kapaciteta = 95.000 PE (upravičen del) 
Udeleženci na projektu: 

Nadzor/Inženir (FIDIC): PROJEKT d.d. NOVA GORICA 
 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-6/2012-24-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-6/2012-45(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-6/2012-52(42/14) 
 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 7.3.2014 
 Rok izvedbe: 540 dni 
 Vrednost del (z DDV-jem): 1.012.600,00 EUR 

Komunikacija z javnostjo (PR): FRONTAL d.o.o. 
 OPOMBA: Pogodba zajema Sklop 1., 2., 3. in CČN Kranj 
 Podpis pogodbe: 01.10.2013, št.:430-7/2012-23-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-7/2012-28(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-7/2012-32(42/14) 
 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 8.10.2013 
 Vrednost del (z DDV-jem): 71.380,05 EUR 

Izvajalec: 
 Poslovodeči partner: OHL ŽS, a.s., Burešova, Češka Republika 
 Partner 2: Gorenjska Gradbena Družba d.d. 
 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-4/2012-39-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:1: 11.03.2014, št.:430-4/2012-52-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:2: 26.06.2014, št.:430-4/2012-58-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:3: 10.09.2014, št.:430-4/2012-63-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:4: 31.10.2014, št.:430-4/2012-64-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:5: 13.01.2015, št.:430-4/2012-72-(42/14) 
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 Dodatek k pogodbi št:6: 08.04.2015, št.:430-4/2012-75-(42/14) 
 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: uvedba v delo 10.4.2014 
 Rok izvedbe: 730 dni = 550 dni za izgradnjo in 180 dni za poskusno 

obratovanje 
 Zaključek del po pogodbi:12.10.2015 dela, 9.4.2016 poskusno 

obratovanje 
 Vrednost del (z DDV-jem): 23.950.648,33 EUR 

Projektant: 
 PGD/PZI projekt: Konzorcij Veolia Voda- IEI- aqua consult 

ingenieur GmbH 
  

Sofinanciranje: 
 Pogodba podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730046 
 Dne 25.2.2015 se z  Odločbo št.: KS OP ROPI/5/1/Gorki-2. Sklop/1 

razveljavi odločba o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Odvajanje 
in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na 
območju Kranjskega in sorškega polja-2. Sklop« in posledično se 
razveljavi tudi podpisana pogodba št. 2330-14-730046 z dne 28.3.2014 

 Nova sofinancerska pogodba za gradnjo št. 2550-15-430002 z novo 
finančno vrzeljo 84,19%, podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za nadzor nad gradnjo št. 2550-15-430008, 
podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti št. 2550-15-430010, 
podpisana dne 13.5.2015 
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2 Vodenje in organizacija 
 
Vodenje projekta temelji na izvajanju finančnega in terminskega nadzora izvedbenih procesov 
izgradnje kanalizacijskega omrežja. Podprto je z elektronsko spremljavo navedenih izvedbenih 
procesov, ki jo omogoča informacijsko okolje XPERT. 
 
V okviru organizacije in vodenja projekta v informacijskem okolju XPERT se izvajajo naslednje 
aktivnosti: 

 Izdelava koncepta planiranja (izvedeno) 
 Vzpostavitev projektnega portala (v teku – v polni uporabi preko 30 

udeležencev) 
 Izdelava protokola komunikacije med udeleženci projekta (izvedeno) 
 Sistematizacija spremljave projekta in obračuna del (v teku – trenutno 

izdelanih: Sklop 1 – 19 situacij, Sklop 2 – 18 situacij, Sklop 3 - 17 situacij, 
CČN Kranj – 12 situacij)  

 Kontroling projekta (v teku) 
 Obveščanje javnosti (v teku – komunikacijske aktivnosti v nadaljevanju) 

 
 
2.1 Kontroling projekta 
 
Kontroling projekta in merjenje njegove uspešnosti temelji na vrednotenju projekta po metodi 
prislužene vrednosti (Earned Value Method). Z izkoriščanjem tehnike dinamičnega spremljanja del 
in upravljanja stroškov izvajamo učinkovito kontrolo porabe virov. Tako kot spremljanje/nadziranje 
in obračun projekta, se tudi kontroling in uspešnost projekta izvajata z uporabo informacijskega 
sistema XPERT. 
 
Na podlagi treh osnovnih merjenj posameznega projekta, ki so opisana v obliki kumulativnih krivulj 
omogoča postopek ugotavljanje razliko med planiranimi in obračunanimi stroški. 

 
2.2 Obveščanje javnosti PR 
 
Namen in cilji; 

 dvig zavesti javnosti o operacijah, ki jih sofinancira Kohezijski sklad in 
prikaz vloge, ki jo vodi Skupnost preko Kohezijskega sklada seznanitev 
ciljnih javnosti s projektoma in njegovimi učinki na okolje in prostor, 

 zagotoviti pozitivna stališča do skupine projektov 
 informiranje in seznanitev ciljnih javnosti o njihovi vlogi in odgovornosti 

pri doseganju načrtovanih ciljev na področju projekta, 
 doseganje aktivnega vključevanja prebivalcev v projekt. 

 
Ciljne javnosti: 

 končni upravičenci,  
 lokalne skupnosti, 
 splošna javnost, 
 mediji. 
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Komunikacijske aktivnosti: 
 

 

Slika 10: Komunikacijske aktivnosti 
 

Izvedene komunikacijske aktivnosti – do maja 2015: 
 Priprava strategije komuniciranja in izvedbenega načrta s terminskim planom in 

predvideno dinamiko izplačil: Izvajalec je pripravil celotno strategijo komuniciranja s 
podrobnim izvedbenim načrtom po aktivnostih, opredeljen po časovnem zaporedju v 
okviru trajanja projekta. 

 Priprava in izvedba novinarske konference: Dne 21.10.2013 je bila na območju Mestne 
občine Kranj izvedena novinarska konferenca ob Zasaditvi lopat. 

 Izdelava in postavitev spletne strani: Pripravljen je bil vsebinski koncept spletne strani, 
pripravljena vsa besedila, oblikovna kreativa. Spletna stran je bila programirana in 
umeščena na splet. Povezava na spletno stran. http://www.gorki.si/ deluje in omogoča 
povezavo tudi na občine (Občina Šenčur in Občina Naklo), ki so vključene v operacijo. 

 Izdelava in postavitev jumbo plakatov: Pripravljen je bil vsebinski koncept jumbo 
plakatov, pripravljena vsa besedila, oblikovna kreativa jumbo plakata in postavitev jumbo 
plakatov na dogovorjena mesta. 

 Izdelava in postavitev gradbiščnih tabel: Pripravljeno je bilo besedilo za gradbiščne table, 
izvedeno grafično oblikovanje, izdelava in postavitev štirih gradbiščnih tabel na 
dogovorjene lokacije. 

 Objave v lokalnih tiskanih medijih: Pripravljeno je bilo besedilo za posamezne lokalne 
tiskane medije, izbrane so bile primerne fotografije, oblikovani članki, ki so bili 
posredovani lokalnemu mediju. Opravljene so bile tudi koordinacijske in organizacijske 
zadolžitve v povezavi z zakupom medijskega prostora. Objavljeni so bili članki v časopisu 
Kranjčanka (9 člankov), časopisu Jurij (3 članki) in časopisu Glas skroz' vas (1 članek). 

 Priprava, izdaja in distribucija 3 zloženk (MO Kranj – 24-stranska, Občina Šenčur in 
Občina Naklo – 12 stranska) po vseh gospodinjstvih v vseh treh občinah, ki sodelujejo v 
projektu.  

 Sprotno posodabljanje spletne strani projekta »Gorki – 2. sklop«. 
 
 
 

 

http://www.gorki.si/
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3 Terminski plani 
 

3.1 Sklop 1: Bitnje – Šutna – Žabnica 
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 Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«. 

 stran 25 od 81 
 

3.2 Sklop 2: Kokrica 
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3.3 Sklop 3: Kokrški log – Kokrški breg - Huje - Partizanska cesta – Skalica – Zlato 
polje-sever 
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3.4 CČN Kranj: 
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4 Finančna slika projektov 
 

4.1 Po NRP-jih in PP – odhodki 
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4.2 Po NRP-jih – odhodki 
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4.3 Celotni projekt  - odhodki 
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4.4 Celotni projekt po sklopih  - odhodki 
 
 

 
 
 

Opomba glede točk 4.1.-4.4.:  
Finančno stanje ne izraža dejanskega stanja na terenu! Iz vidika finančne realizacije le-ta ne bo 100 odstotno realizirana, kar pa  ne pomeni, da ne 
bo izvedba na terenu izvedena v celoti. Razlika med dejansko izvedbo in finančno realizacijo je, da določenih pogodbenih količin ne bomo dosegli. 
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4.5 Finančni pregled – odhodki in prihodki (gradnja brez nadzora in PR) – maj 2015 
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Opomba:  
- Skladno s prejetim Sklepom o velikem projektu za operacijo z dne 4.12.2014, št. C(2014) 

9459 final in prejeto Odločbo št.: KS OP ROPI/5/1/Gorki-2. Sklop/1 o razveljavitvi odločbe 
o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 
v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in sorškega polja-2. sklop« z dne 
25.2.2015, so se posledično odpravile podpisane sofinancerske pogodbe z dne 28.3.2014.  

- Dne 11.5.2015 smo s strani Ministrstva za okolje in prostor (posredniško telo) prejeli v 
podpis parafirane nove sofinancerske pogodbe za veliki projekt za gradnjo, nadzor in 
obveščanje javnosti. Podpisane sofinancerske pogodbe smo dne 12.5.2015 vrnili v podpis 
ministrici na Ministrstvo za okolje in prostor. Na podlagi podpisanih pogodb z obeh strani 
bo možen ponovni vnos v sistem ISARR, kar bo posledično pomenilo, da bo Mestna občina 
Kranj lahko ponovno pričela črpati Kohezijska sredstva EU in sredstva Republike Slovenije. 

- S prehodom iz stare odločbe na novo odločbo za veliki projekt se je spremenila tudi finančna 
vrzel in sicer iz stopnje 90,62% na 84,19%, kar pomeni, da bodo morali biti prvi zahtevki za 
izplačilo negativni, ker se bo izvedel poračun za preveč izplačano sofinanciranje. 

- Na račun zmanjšanja stopnje sofinanciranja sta tako Ministrstvo za okolje in prostor kot 
Služba Vlade Republike Slovenije za kohezijsko politiko in razvoj obljubili dodatno 
sofinanciranje s sredstvi Kohezijskega sklada EU in Republike Slovenije še dve manjkajoči 
neopremljeni s fekalno kanalizacijo aglomeraciji nad 2.000 PE (Mlaka pri Kranju in Britof-
Predoslje). V kolikor bo Mestna občina Kranj pravočasno pridobila služnostne pogodbe in 
posledično tudi gradbena dovoljenja za obe aglomeraciji in ob pogoju uspešne izvedbe 
javnih naročil bi Mestna občina Kranj na račun sofinanciranja navedenih aglomeracij prejela 
cca. 6,5 milijona evrov nepovratnih sredstev po informacijah pridobljenih s strani pristojnih 
ministrstev.  
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5 Izvedena kontrola s strani posredniškega telesa Ministrstva za okolje in prostor  
 
Na Mestni občini Kranj je 9. oktobra 2014 potekala kontrola projekta Gorki – 2. sklop. 
Dne 14.01.2015 je Mestna občina Kranj s strani Ministrstva za okolje in prostor prejela 
Končno poročilo o izvedeni kontroli na kraju samem za operacijo »Odvajanje in 
čiščenje odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega 
polja-2. sklop«, številka: 5443-9/2007-MOP/493. Skladno s končnim poročilom 
nepravilnosti pri projektu niso bile ugotovljene. Posredniško telo je ob izvedeni kontroli 
ugotovilo, da investitor za izvedbo projektov spoštuje in upošteva nacionalno in EU 
zakonodajo s področja javnega naročanja, varovanja okolja, enakih možnosti in 
nediskriminacije ter informiranja in obveščanja javnosti. Nadalje, posredniško telo 
ugotavlja tudi, da nadgradnja in rekonstrukcija Centralne čistilne naprave Kranj ter 
gradnja kanalizacije v Mestni občini Kranj  poteka v skladu s potrjenimi terminskimi 
plani in, da je vsa dokumentacija, ki jo je potrebno imeti pri zahtevku za izplačilo vzorno 
urejena ter da je revizijska sled ustrezno zagotovljena. 
 
 

6 Tekoča problematika 
 
6.1 Odprti postopek za izvedbo elektroinštalacijskih del in gradbenih del pri 

Nadgradnji in rekonstrukciji Centralne čistilne naprave Kranj 
 

Dne 12.5.2015 je bilo izvedeno odpiranje ponudb za zgornje javno naročilo. Na naslov Mestne 
občine Kranj je prispelo 8 ponudb (5 ponudb za izvedbo elektroinštalacijskih del in 3 ponudbe za 
izvedbo gradbenih del oziroma rušitvenih del). Več informacij bo znanih po izvedeni analizi ponudb.  
 
6.2.  Aktivnosti vezane na izvedbo javnega naročila za gradnjo za 2. in 3. sklop 
 
Javno naročilo: 
Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in 
sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje-Žabnica (ID: 20598), Kokrica (ID: 20591) (objava na 
Portalu javnih naročil pod številko JN2475/2013 dne 01.03.2013) 
Sklop 2:  Kokrica 
Sklop 3: Kokrški Log - Kokrški Breg - Huje - Partizanska cesta - Skalica - Zlato polje_sever 
 
V kolikor v fazi izvedbe predmetnega javnega naročila ne bo nemudoma prišlo do vključitve 
partnerja Godine d.o.o. v izvedbo del po Pogodbah v ustreznem deležu (40%) in predložitve 
dokazil, da je partner T-2 d.o.o. že izvajal dela v deležu 5%, bodo ob kontrolah izvajanja 
celotne operacije Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save 
in na območju kranjskega in sorškega polja-2. Sklop (katere sestavni del je predmetno 
naročilo) organi nadzora kot so Ministrstvo za okolje in prostor,  Računsko sodišče,  Urad 
za nadzor proračuna, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, kontrolna služba 
Evropske Komisije iz Bruslja izrekli ukrepe vračanja sofinancerskih sredstev iz evropskega 
Kohezijskega sklada vključno z vsemi zakonitimi obrestmi.  
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V operaciji Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na 
območju kranjskega in sorškega polja- 2. sklop, sta soudeleženi tudi občini Šenčur in Naklo, 
ki bosta v primeru vračanja EU sredstev tožili naročnika t.j. Mestno občino Kranj, naročnik 
bo pa potem posledično tudi za te tožbe terjal odškodnino zoper poslovodečega partnerja 
podjetje Garnol d.o.o. in sprožil nadaljnje tožbe. S tem dejstvom nenehno v obliki dopisov 
opozarjamo poslovodečega partnerja Garnol d.o.o. 
 
V nadaljevanju  posredujemo kronologijo zapisov Garnolu d.o.o. na prej navedeno 
problematiko kot npr: 
 

 Razpisna dokumentacija za javno naročilo: »Izgradnja kanalizacijskega omrežja v 
aglomeracijah z obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje-
Žabnica (ID: 20598), Kokrica (ID: 20591), javno naročilo je bilo sicer objavljeno na 
Portalu javnih naročil pod številko JN2475/2013 dne 01.03.2013); 

- Obvestila na portalu javnih naročil RS o naročilu št. JN 2475/2013 in dodatne 
informacije; 

- Sporazum o enotnem nastopu in predložitvi skupne ponudbe z dne 18.04.2013; 
- Pogodba in dodatki 1-6 za sklop 2: Kokrica; 
- Pogodba in dodatki 1-6 za sklop 3: Kokrški Log - Kokrški Breg - Huje - Partizanska 

cesta - Skalica - Zlato polje_sever; 
- Zapisnik uvedbe izvajalca v delo – Sklop 2 (med prisotnimi tudi predstavnik Godina 

d.o.o.); 
- Zapisnik uvedbe izvajalca v delo – Sklop 3 (med prisotnimi tudi predstavnik Godina 

d.o.o.); 
- elektronsko sporočilo poslano Garnolu d.o.o. dne 12.12.2013 ob 9:38; 
- elektronsko sporočilo prejeto s strani Garnol d.o.o. dne 20.01.2014 ob 14:00; 
- elektronsko sporočilo poslano Garnolu d.o.o. dne 09.04.2014 ob 16:31; 
- elektronsko sporočilo prejeto s strani Garnol d.o.o. dne 09.04.2014 ob 21:39; 
- elektronsko sporočilo poslano Garnolu d.o.o.  dne 24.04.2014 ob 13:59; 
- poziv naročnika št. 354-0030/2007-352-(42/14) z dne 13.05.2014 poslan Garnol 

d.o.o. dne 16.05.2014; 
- sklepi 25. operativnega sestanku na terenu dne 05.06.2014; 
- odgovor Garnola dopis št. 111/14-SB-DN5245 z dne 11.06.2014; 
- elektronsko sporočilo poslano Garnolu d.o.o.  dne 13.06.2014 ob 13:26 -  Vabilo 

Garnolu na sestanek dne 24.06.2014 ob 9:00 uri (Garnol se sestanka ni udeležil); 
- zapisnik sestanka z Godino d.o.o. z dne 24.06.2014; 
- članek Aleksija Mužine (odvetnika Godine d.o.o.) z dne 02.02.2012 Dopustne 

spremembe pogodbe brez objave javnega razpisa po praksi Sodišča EU; 
- poziv poslan  Garnol d.o.o. in naročniku z dne 01.07.2014 s strani Odvetniške 

pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji; 
- posredovanje informacij javnega značaja dokument št. 090-15/2014-3-42/07; 
- poziv Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji poslan naročniku z dne 

29.07.2014 k izpolnitvi pogodbenih obveznosti; 
- Strokovno mnenje odvetnice Marije Bukovec Marovt z dne 29.07.2014; 
- elektronsko sporočilo poslano MOK-u dne 30.07.2014 ob 10:54; 
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- poziv naročnika k takojšnji izpolnitvi pogodbenih obveznosti št. 430-5/2012-148-
42/07-42/14 z dne 31.07.2014 poslan Garnol d.o.o.; 

- odgovor naročnika št. 430-5/2012-149-42/07-42/14 z dne 04.08.2014 na poziv 
Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji z dne 29.07.2014; 

- zapis sestanka z Godino d.o.o. z dne 20.08.2014, ko je bil z Godino d.o.o. pozvan, 
da z deli prične s 1.9.2014 ( a si je Godina premislil, ker ni imel zagotovila, da bo 
za delo prejel plačila); 

- zaznamek o sestanku z Godino d.o.o.; 
- odgovor Garnola št. 53/14-MJ z dne 22.08.2014; 
- elektronsko sporočilo poslano MOK-u  dne 25.08.2014 ob 13:10; 
- elektronsko sporočilo Godine d.o.o. z  dne 08.09.2014 ob 10:32; 
- posredovanje odgovora Godini d.o.o. – dopis št.430-5/2012-158-42/07-42/14; 
- poziv Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji z dne 12.09.2014 poslan 

inženirju DRI , da naj inženir zagotovi izpolnjevanje gradbene pogodbe s strani 
Garnola d.o.o.; 

- poziv DRI izvajalcu Garnol d.o.o. za izpolnitev  pogodbenih obveznosti za sklop 2 
z dne 17.09.2014; 

- poziv DRI izvajalcu Garnol d.o.o. za izpolnitev pogodbenih obveznosti za sklop 3 z 
dne 17.09.2014; 

- odgovor DRI-ja št. 402-51/2014-PF z dne 19.09.2014 na poziv Odvetniške pisarne 
Mužina, Žvipelj in partnerji  z dne 12.09.2014; 

- poziv Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji z dne 23.09.2014 poslan 
inženirju DRI , da naj inženir zagotovi izpolnjevanje gradbene pogodbe s strani 
Garnola d.o.o.; 

- poziv št. 430-5/2012-159-42/07-42/14 z dne 24.09.2014 poslan Garnol d.o.o. dne 
26.09.2014; 

- urgentni poziv št. 430-5/2012-178-42/07-42/14 z dne 29.10.2014 poslan Garnol 
d.o.o. dne 30.10.2014, 

- zadnji poziv Odvetniške pisarne Mužina, Žvipelj in partnerji z dne 07.11.2014 
poslan MOK in inženirju DRI , da naj zagotovita izpolnjevanje gradbene pogodbe s 
strani Garnola d.o.o. – v izvedbo vključita Godino d.o.o.; 
(V pozivu Odvetniška pisarna Mužina piše, da bo v naslednjih dneh sprožila sodne 
postopke proti naročniku in njegovim odgovornim osebam. Dopis je zelo 
problematičen, ker so ga poslali tudi na Ministrstvo za okolje in prostor in na 
Ministrstvo za finance.V samem pozivu je sicer zapisano, da gre za zadnji poziv 
naročniku, da spoštuje pogodbi za sklop 2 in 3, da naročnik ni naredil ničesar, ampak 
je le pošiljal dopise brez posledic. Odgovornemu inženirju očitajo še neodzivnost.  
Nadalje MOK očitajo zlorabo pravnega reda Republike Slovenije in Evropske unije 
in dodatno opozarjajo na izgubo cca. 28.000.000,00 EUR sredstev), 

- zapisnik 47. operativnega sestanka za sklop 2 z dne 14.11.2014, kjer se izvajalcu 
Garnolu, glede na dejstvo, da del ne izvaja v skladu s sklenjeno pogodbo 
(vključitev Godine d.o.o.) prepove izvedbo pričetka del na novih vejah kanalizacije 
in na novih vodih, 
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- zapisnik 49. operativnega sestanka, kjer se izvajalca Garnol d.o.o. poziva, da v roku 
14 dni uredi medsebojne obveznosti s partnerji (isto opozorilo je vključeno še v 
zapisnike 50. do 58. operativnega sestanka); 

- odgovor Garnola dopis št. 131/14 – sb – DN5245 z dne 12.11.2014; 
- neodposlan dopis naročnika št. 430-5/2012-185-42/07-42/14 (inženir je sprejel 

odločitev, da bodo oni pripravili dopis); 
- elektronsko sporočilo inženirja DRI d.o.o. prejeto dne 18.11.2014 ob 07:13 s 

predlogom novega poziva Garnolu za vključitev Godine d.o.o. s prilogo – kasneje 
zavrnjen dopis; 

- elektronsko sporočilo poslano DRI d.o.o. in Projekt d.d.  dne 18.11.2014 ob 11:29 
– pripombe naročnika na predlog poziva Garnolu s prilogo – dopisom, ki ni bil 
potrjen; 

- elektronsko sporočilo inženirja Projekt d.d. prejeto dne 18.11.2014 ob 11:54 (v 
sklopu elektronskega sporočila prejetega s strani MOK-a 18.11.2014 ob 14:38) – 
pripombe na predlog novega poziva Garnolu za vključitev Godine d.o.o., 

- elektronsko sporočilo prejeto dne 20.11.2014 ob 11:08 s strani MOK-a katerega 
sestavni del je elektronsko sporočilo Projekt d.d. z dne 20.11.0214 ob 09:47; 

- elektronsko sporočilo prejeto dne 20.11.2014 ob 12:16 s strani MOK-a o 
neusklajenosti mnenj inženirjev glede končne oblike novega poziva Garnolu za 
vključitev Godine d.o.o.; 

- dopis DRI z dne 17.11.2014 poslan Garnolu d.o.o. da naj v izvajanje del takoj 
vključi Godino d.o.o., dopis je Garnol prejel 20.11.2014, torej je bil poslan 
19.11.2014, 
(v predmetnem dopisu, ki je bil poslan tudi Godini d.o.o., je bil slednji pozvan k 
pričetku izvajanja aktivnosti na gradbišču; 

- odgovor Garnola dopis št. 131/14 – sb – DN5245 z dne 12.11.2014; 
- elektronsko sporočilo Godine d.o.o. poslano Garnolu dne 21.11.2014 ob 08:37 s 

predlogom dokončne ureditve za vključitev Godine d.o.o.; 
- zaznamek sestanka Garnol Godina z dne 02.12.2014; 
- dopis št. 04121-BG/2014 Godine z dne 04.12.2014, katerega sta Garnol in MOK 

prejela dne 05.12.2014 o zavrnitvi vključitve v izvedbo; 
- dopis št. 04122-BG/2014 Godine z dne 04.12.2014, katerega sta Garnol in MOK 

prejela dne 05.12.2014 o odstopu od Sporazuma o enotnem nastopu in umiku vseh 
pooblastil, 

- zahteva Garnola št. Dopisa 60/14-MJ z dne 05.12.2014 za nominacijo 
usposobljenega podizvajalca Gratel d.o.o.; 

- elektronsko sporočilo odvetnice Marije Bukovec Marovt z dne 09.01.2015; 
- elektronsko sporočilo pripravljavca razpisne dokumentacije z dne 08.12.2014 ob 

21:34; 
- predlog dopisa DRI d.o.o. št. 402-51/2014-PF; 
- dopis DRI d.o.o. št. 402-51/2014-PF z dne 10.12.2014 poslan Garnolu, da se zaradi 

neizpolnjevanja pogojev javnega naročila zaustavi dela na sklopu 2 in 3; 
- odgovor Garnola glede ustavitve del z dne 17.12.2014; 
- elektronsko sporočilo MOP prejeto  dne 24.12.2014 ob 15:29 kjer MOP zahteva 

pojasnilo kako bo rešen problem odstopa partnerja Godine d.o.o.; 
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- elektronsko sporočilo MOP prejeto  dne 24.12.2014 ob 15:32 kjer MOP zahteva 
pojasnilo kako bo rešen problem odstopa partnerja Godine d.o.o.; 

- odgovor DRI d.o.o. z dne 05.01.2015 na dopis Garnola z dne 17.12.2014 – 
nestrinjanje z ustavitvijo del; 

- elektronsko sporočilo naročnika poslano DRI d.o.o. dne 05.01.2015 ob 14:43 uri za 
potrditev podizvajalca Gratel d.o.o.; 

- dopis DRI z dne 09.01.2015 – zavrnitev nominacije Gratel d.o.o.; 
- elektronsko sporočilo z dne 09.01.2015 ob 14:56 uri z pojasnilom razpisne 

dokumentacije na portalu javnih naročil; 
- elektronsko sporočilo naročnika poslano DRI d.o.o. dne 13.01.2015 ob 09:52 uri – 

ponovna prošnja za potrditev podizvajalca Gratel d.o.o.; 
- osnutek poziva naročnika za DRI št. 430-5/2012-217-42/14-42/07; 
- poziv naročnika za DRI št. 430-5/2012-217-42/14-42/07 z dne 14.01.2015 

(ponovna preučitev nominacije Gratel d.o.o.); 
- dopis DRI št. 402-51/2015-LB/3 z dne 29.01.2015 – potrditev podizvajalca Gratel 

d.o.o. z obema soglasjema; 
- dopis št. 430-5/2012-232-42/01-42/07 z dne 04.02.2015 – posredovanje informacij 

javnega značaja; 
- elektronsko sporočilo poslano MOP  dne 06.02.2015 ob 13:15 za potrditev 

podizvajalca Gratel, ki ima ustrezne reference, potrebne za izvajanje del; 
- zapisnik 57. operativnega sestanka za sklop 2 z dne 13.02.2015, kjer se izvajalca 

Garnol d.o.o. poziva, da v roku 14 dni uredi medsebojne obveznosti s partnerji; 
- elektronsko sporočilo poslano MOP  dne 16.02.2015 ob 07:21 za potrditev 

podizvajalca Gratel, ki ima ustrezne reference, potrebne za izvajanje del; 
- zapisnik 58. operativnega sestanka za sklop 2 z dne 19.02.2015, kjer se izvajalca 

Garnol d.o.o. poziva, da v roku 14 dni uredi medsebojne obveznosti s partnerji; 
- elektronsko sporočilo prejeto od MOP  dne 19.02.2015 ob 10:35 s katerim MOP za 

2 in 3 sklop potrjuje nominacijo podizvajalca Gratel; 
- elektronsko sporočilo poslano  MOP in Garnol dne 25.02.2015 ob 14:23 s katerim 

MOP –u in Garnolu posredovana podpisana Dodatka št. 5 za 2. in 3. sklop, ki 
vključujeta podizvajalca Gratel; 

- dopis št. 430-5/2012-245-42/14-42/07 DRI-ju, da prekliče ustavitev del; 
- dopis št. 17-NP/2015 Godine z dne 17.03.2015, katerega je MOK prejela dne 

18.03.2015 o tožbi zoper nezakonito ravnanje naročnika (sklepanje dodatkov, 
kršenje obligacijskega zakonika…; 

- dopis št. 17-NP/2015 Godine z dne 17.03.2015, katerega je MOK prejela dne 
18.03.2015 s katerim Godina želi posredovanje informacij javnega značaja; 

- dne 23.03.2015 bila sklenjena dodatka št. 6 k pogodbama za oba sklopa s katerima 
se podaljša rok izvedbe na 29.05.2015 in poveča delež podizvajalca Alpro; 

- dopis DRI št. 402-51/2015 z dne 24.03.2015 o zavrnitvi dovoljenja za nadaljevanje 
del – preklic ustavitve, 

- dopis št. 430-5/2012-262-42/07-42/14 z dne 03.04.2015 poslan Garnol d.o.o. – 
poziv k pojasnilu izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, 

- dopis št. 430-5/2012-263-42/07-42/14 z dne 07.04.2015 poslan Garnol d.o.o. – 
dopolnitev poziva k pojasnilu izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, 
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- dopis št. 354-0030/2007—523-42/14 z dne 07.04.2015 poslan DRI d.o.o. kot 
odgovor na dopis DRI prejet dne 24.03.2015, 

- elektronsko sporočilo poslano Garnol d.o.o. dne 13.04.2015 ob 13:23 za 
podaljšanje roka za odgovor na dopis naročnika št. 430-5/2012-262-42/01-42/07, 

- dopis naročnika št. 430-5/2012-264-42/01-42/07 z dne 13.04.2015 posredovanje 
informacij javnega značaja Godini d.o.o., 

- odgovor Garnola d.o.o. glede izpolnjevanja pogodbenih obveznosti ( zveza dopis št. 
430-5/2012-262-42/07-42/14 in  št. 430-5/2012-263-42/07-42/14), 

- dopis DRI številka 402-51/2015-PF z dne 29.04.2015 s katerim je inženir DRI 
potrdil, da tudi dovoljuje nadaljevanje del za sklop 2 in sklop 3. 

Glede na vso zgoraj navedeno korespondenco in vsem naporov Mestne občine Kranj, do 
vključitve partnerja Godina ni prišlo. Prav tako Mestna občina Kranj nima pooblastil 
oziroma pristojnosti v zvezi z njihovim partnerskim sporazumom. Mestna občina Kranj je v 
primeru grozeče škode primorana ravnati na način, da škodo odvrne, da zasleduje javno 
dobro ter interese in koristi vseh občanov. S tem je Mestna občina Kranj ob upoštevanju, da 
je izvedba del v pogodbenih rokih izrednega pomena za Mestno občino Kranj, saj je na 
pravočasno izvedbo vezano sofinanciranje projekta, s ciljem dokončanja projekta v roku za 
zaključek projekta v letošnjem letu izdala dovoljenja za zapore cest vodilnemu partnerju 
Garnolu. S tem je omogočila nemoteno izvajanje in dokončanje del. O tem je Mestna občina 
Kranj seznanila tudi Ministrstvo za okolje in prostor. 
 
 
 
 



 

 Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«. 

 stran 40 od 81 
  

 
7 Tveganja na projektu 
 
Izvajanje vsakega gradbenega projekta je povezano s tveganjem, ki ga v osnovi definiramo kot pojav 
neželenega oz. nepredvidenega dogodka. Glede na različne dejavnike, ki imajo vpliv na gradbeni 
projekt je pomembno, da tveganja nadzorujemo in z njimi upravljamo, kar pripomore k večji 
poslovni uspešnosti projekta in zadovoljstvu investitorja. Vpliv obvladovanja oziroma 
neobvladovanja tveganj se kaže v zamudi pri izpolnjevanju rokov, v slabši finančni realizaciji in pri 
slabši kakovosti končnega izdelka. Celoten proces upravljanja s tveganji predstavlja sistematičen 
proces identifikacije, analiziranja in odzivov na tveganja. Med izvajanjem projekta tveganja 
spremljamo in kontroliramo uspešnost izvedenih ukrepov. Zato je kakovostna identifikacija ključen 
proces pri upravljanju s tveganji. 
 

I. Investicijska dokumentacija (ID)  
i. Novelacija investicijske dokumentacije v primeru odstopanja v višini 10% potrjene 

investicijske vrednosti. 
Preventiva: 

 V mesecu novembru 2014 je bila izdelana novelacija IP-ja. 
 

II. Vloga za sofinanciranje iz EU skladov  
i. Pogodbe o sofinanciranju so s strani Mestne občine Kranj podpisane za PR in za 

nadzor nad gradnjo kanalizacijskega omrežja in nadzor nad gradnjo CČN Kranj. 
ii. Zahtevki in sofinanciranje. 

 Potrebno izvajati pritisk na odgovorne na MOP in SVRK glede sistema 
ISARR. 

 Z uveljavitvijo pričakovane/nove odločbe za »Veliki projekt« se pričakuje 
tudi krajši časovni zamik sofinanciranja zaradi (ne)delovanja 
informacijskega sistema ISARR. Program ISARR bo potrebno na novo 
programirati zaradi poračuna in kasneje zaradi nove stopnje sofinanciranja. 

 S prihodom nove odločbe se bo izvedel tudi poračun za nazaj zaradi manjše 
stopnje sofinanciranja (90,26% na 84,19%), potrebno vračilo sredstev v 
višini 2,1 milijona EUR. 

iii. V kolikor se bo gradnja zavlekla v leto 2016 bo morala občina zagotoviti dodatni 
del lastnih sredstev. Obstaja tudi tveganje zahtevka po vračilu že prejetega 
sofinancerskega denarja 

iv. Likvidnost občin zaradi zalaganja sredstev 
 Občina se zaradi zapoznelega podpisanja pogodb o sofinanciranju in 

posledično nemožnosti vnosa zahtevkov v sistem ISARR sooča s 
likvidnostnimi težavami 

Preventiva: 
 Potrebno izvajati pritisk na odgovorne na MOP in SVRK glede sistema 

ISARR 
v. Menjava Vlade RS – neodzivnost vladnih organov pri zagotavljanju finančnih 

sredstev. 
 

III. Poročanje o izvedbi (MOP) 
i. Poročila o izvajanju projekta za MOP in EU so nepopolna ali pa zamujajo - pripombe 

MOP in EU, zahteve po vračilu sredstev.  
Preventiva: 

 Natančnost specifikacije pogodbenih del in nalog inženirja. 
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 Opredeljenost pogodbenih kazni v primeru pomanjkljivega izvajanja 
pogodbenih nalog. 

 Aktivno sodelovanje PP MOK. 
Kurativa: 

 Uveljavitev pogodbenih kazni. 
 

IV. Zemljišča  
i. V kolikor se izkaže, da v gradbenem dovoljenju niso zajeta vsa zemljišča, mora 

MOK takoj pristopiti k reševanju – pridobivanju manjkajočih služnosti. 
ii. Naknadne zahteve lastnikov zemljišč po odkupu zemljišč, na katerih poteka 

kategorizirana cesta. Problematika sicer ni neposredni del projekta, posredno pa 
vpliva na zaplete s krajani pri izvajanju del (zadolžena SS MOK). 

iii. V primeru napačnih projektnih rešitev bo potrebno pridobiti nova zemljišča. V 
kolikor bo potrebno pridobiti nova zemljišča, ki niso navedena v gradbenih 
dovoljenjih bo potrebna tudi sprememba gradbenih dovoljenj in posledično se bo 
zamaknil tudi tehnični pregled in pridobitev uporabnih dovoljenj. 

 
V. Projektna dokumentacija 

i. CČN Kranj– projektant: 
 Dokončanje pogodbenih obveznosti projektanta. 
 Slaba projektna dokumentacija. 

Preventiva: 
 Sklic sestanka vodstvo občine s vodstvom projektantskega podjetja 

Kurativa: 
 Uveljavitev pogodbenih kazni (penali). 
 Uveljavitev bančne garancije. 
 Uveljavitev zavarovalne police. 
 Sprememba gradbenega dovoljenja. 
 Sprožitev postopka za izbor novega projektanta (novo JN). 

o Glede na časovni okvir dokončanja projekta trenutno najbolj 
drastična poteza 

ii. CČN Kranj – Spremembe: 
 Prepočasno odzivanje, na spremembe tekom gradnje, pristojnega 

ministrstva (vse spremembe vezane na samo gradnjo mora v pregled in 
potrditev tudi na pristojno ministrstvo). 

 Neodzivnost projektanta na spremembe projektne dokumentacije, ki ga 
zahteva sama gradnja. 

 Neodzivnost inženirja na spremembe projektne dokumentacije, ki ga 
zahteva sama gradnja. 

 Neodzivnost izvajalca na spremembe projektne dokumentacije, ki ga 
zahteva sama gradnja. 

 Izsiljevanje projektanta za dodatna dela. 
 Kasneje izdelana projektna dokumentacija je v nasprotju z že izvedeno 

gradnjo. 
 Oddaljenost glavnega projektanta (Nemčija) in oddaljenost inženirja (Nova 

Gorica) – slaba koordinacija pri definiranju vsebine in kontroli rezultatov 
sprememb. 

 Slaba projektna dokumentacija - povečani stroški (raznovrstna tla, 
prestavitev komunalnih vodov, by-passi, preboji, varovanje gradbene 
jame, rušenje, elektro- tehnološka oprema, poskusno obratovanje itd..) 
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 Potreba po izvedbi postopkov po določilih točke 13.1 FIDIC 
(rdeča knjiga) in po postopkih ZJN (postopek s pogajanji brez 
predhodne objave ali odprti postopek). 

iii. Kanali: 
 Slaba projektna dokumentacija - povečani stroški (raznovrstna tla, 

prestavitev komunalnih vodov, by-passi, preboji, varovanje gradbene jame 
itd..). 

 Potreba po izvedbi postopkov po določilih točke 13.1 FIDIC 
(rdeča knjiga) in po postopkih ZJN (postopek s pogajanji brez 
predhodne objave ali odprti postopek). 

 Sprememba gradbenih dovoljenj pri gradnji komunalne infrastrukture 
zaradi zamika katastra z dejanskim stanjem v naravi. 

Preventiva: 
 Takojšnje angažiranje projektanta in izvedba spremembe gradbenega 

dovoljenja na UE Kranj 
 
VI. Upravljalec infrastrukture 

i. Aktivna  udeležba upravljalcev pri izvajanju GOI del. 
 
VII. Zunanji upravljavci komunalnih vodov (ZUIV) 

i. Zunanji upravljavci infrastrukturnih vodov ne sledijo dinamiki izvajalca GOI del - 
terminski zastoji, nepotrebni nesporazumi in intervence. 
Preventiva: 

 Zahteva po uskladitvi operativnih terminskih načrtov izvajalca GOI del z 
internimi operativnimi terminskimi plani ZUIV. 

 Priprava in podpis Sporazuma o sodelovanju pri izvedbi projekta z 
definiranjem neposrednega izmenjevanja informacij za časa izvedbe GOI 
del. 

Kurativa: 
 Takojšnji sklic sestanka vodstva projekta, predstavnikov MOK, 

predstavnikov ZUIV in izvajalca GOI del. 
 

VIII. Inženiring  
i. Inženir naloge opravlja nestrokovno ali ne sledi terminski dinamiki izvajanja 

projekta.  
Preventiva: 

 Natančnost specifikacije pogodbenih del in nalog pogodbenega partnerja. 
 Opredeljenost pogodbenih kazni v primeru pomanjkljivega izvajanja 

pogodbenih nalog. 
 Aktivno sodelovanje PP MOK. 

Kurativa: 
 Uveljavitev pogodbenih kazni.  

 
IX. Izvedba GOI del  

i. Odpraviti nesoglasja zapisana v pogodbenih določilih. 
Kurativa: 

 Skleniti dodatek k osnovni pogodbi.  
ii. Izvajalec gradnje - splošna finančna situacija v državi. Slabi pogoji za financiranje 

projektov. Nezmožnost organiziranja intenzivne gradnje, ki je pogoj za doseganje 
terminskih planov izvedbe. 
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Preventiva: 
 Redno poravnavanje obveznosti do izvajalca in do nominiranih 

podizvajalcev. 
iii. Izvajalec gradnje – Stečaj. Rok izvedbe (konec leta 2015) bi bil ogrožen!  

Posledica – z lastnimi finančnimi viri zaključiti projekt ali vračanje že pridobljenih 
finančnih sredstev. 
Kurativa: 

 Novi javni razpis. 
Partner nosilnega partnerja izvajalca gradnje-Stečaj. 
Posledica- vsa dela partnerja prevzame nosilni partner izvajalca ali drugi partner 
naveden v partnerski pogodbi. 
Kurativa: 

 Obvestiti MOP in skleniti dodatek k osnovni pogodbi. 
iv. Vremenske okoliščine (dolga zima, veliko deževja), 
v. Slaba komunikacija izvajalcev na terenu. 

vi. Izvajalec GOI del ne sledi predvideni in potrjeni dinamiki, kar onemogoča 
zaključevanje izvedbe projekta v zahtevanem roku.  
Preventiva: 

 Izvajalec nadzora GOI del tedensko pisno poroča vodstvu projekta. 
Kurativa: 

 Sklic nujnega sestanka: vodstvo projekta, izvajalec GOI del, izvajalec 
nadzora GOI del. 

vii. Nepredvidene ovire (skale, talna voda, …) upočasnjujejo izvedbo GOI del. 
Kurativa: 

 Takojšnji sestanek izvajalca GOI del z vodstvom projekta. 
viii. Počasnejše napredovanje ali zastoji GOI del zaradi nepopolne oziroma neažurne 

projektne dokumentacije (odkriti obstoječi infrastrukturni vodi, prekinitve 
posameznih obstoječih vodov in sanacija).  
Preventiva: 

 Pozvati zunanje upravljavce komunalnih vodov k natančni zakoličbi 
obstoječih vodov. 

 Sodelovanje izvajalca GOI del s krajani pri zakoličbi obstoječih meteornih 
in mešanih kanalov. 

Kurativa: 
 Uporaba predvidene terminske rezerve. 
 Realizacija pogodbene kazni. 

ix. Povečanje stroškov izvedbe gradbenih del zaradi nepooblaščenega ali malomarnega 
odnosa izvajalca do lastnikov zemljišč. 
Kurativa: 

 Dogovor med izvajalcem GOI in lastnikom ter ureditev stanja. 
 Zagotovitev plačila obveznosti izvajalca GOI MOK oziroma oškodovanim 

lastnikom zemljišč na temelju pogodbenih določil. 
x. Izvajalec GOI del in projektant ne zagotavljata pravočasne priprave PID-ov in 

dokumentacije, potrebne za tehnični pregled. 
Preventiva: 

 Pravočasno usmerjanje pozornosti izvajalca GOI del in projektanta na 
sprotno ažuriranje projektne dokumentacije in kompletiranje 
dokumentacije, 

 Izvajanje vmesnih pregledov projektne in ostale dokumentacije potrebne za 
tehnični pregled (dokazila, certifikati,…). 
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Kurativa: 
 Uveljavljanje pogodbenih kazni do izvajalca GOI del. 

xi. Izvajalec GOI del ne zmore pridobiti bančno garancijo za odpravo napak in 
zavarovalno polico. 

 Sestanek izvajalec GOI in vodstvo MOK 
xii. Občani ne zagotovijo priklopov na kanalizacijsko omrežje v predvidenem roku. 

Preventiva: 
 Že pred pričetki izvedb posameznih projektov je potrebno zagotoviti aktivno 

informiranje in sodelovanje z vsemi občani, ki živijo na predvidenih trasah 
- predstavitev aktivnosti, terminskih planov, pomena projektov. Posebna 
pozornost KS. 

 V času izvedb projektov je potrebno zagotoviti redno informiranje in 
takojšne reševanje potencialnih problemov; posebno pozornost posvetiti 
zagotavljanju individualnih pripravljalnih del za kasnejše priklope že pred 
pridobitvami uporabnih dovoljenj. 

Kurativa: 
 Individualni sestanki s "spornimi" občani. 

xiii. Nevarnost nepriklopov in neplačilo komunalnega prispevka, posledično 
nedoseganje cilja več kot 95% priključenosti in vračanje kohezijskih sredstev. 

xiv. CČN Kranj – rok izvedbe, zahtevnost projekta: 
 CČN Kranj - rok izvedbe (550 dni po pogodbi brez sprememb) in poskusno 

obratovanje (180 dni). 
 Zaradi znanih rokov izvedbe je velika verjetnost izgradnje v večih izmenah, 

s tem je tudi možnost pritožb bližnjih krajanov. 
 Zaradi znanega končnega roka izgradnje potreba po predčasni izgradnji 

zadrževalnega bazena. 
 Slabi terminski plani izvajalcev in s tem povezana slaba koordinacija med 

njimi. 
 Nezmožnost zalaganja sredstev izvajalcev. 
 Slaba koordinacija med partnerji in podizvajalci pri izvajanju gradbenih 

pogodb. 
 Sposobnost organizacije in delovanje tujega izvajalca na našem trgu (jezik, 

nerazumevanje poslovnega okolja, nivo sprejemanja odločitev). 
 Zaradi različnih razlogov (nezmožnost organizacije, slaba projektna 

dokumentacija, pridobivanje časa, likvidnostne težave občine ...), se lahko 
pojavi »izsiljevanje« izvajalca pri podajanju rešitev oz. odločitev (sicer 
običajne »tekoče« projektne situacije). 

 Zapleti med glavnim izvajalcem gradnje in partnerji. 
 Zapleti med glavnim izvajalcem in podizvajalci gradnje. 
 Dodatne zamude zaradi nepredvidenih vremenskih okoliščin  
 Faznost del in monitoring obstoječega delovanja CČN Kranj. 
 Visoka kota reke Save ali talna voda pri izgradnji zadrževalnega bazena v 

sklopu CČN Kranj. 
 Preventiva: 

 Projektant pripravil varianto varovanja gradbene jame.  
 Vremenske okoliščine (dolga zima, veliko deževja). 

 Preventiva: 
 Izgradnje v večih izmenah 

 Slaba komunikacija izvajalcev na terenu. 
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 Različna interpretacija popisov del in s tem povezanimi »izsiljevanji« 
izvajalca po dodatnih delih. 
Preventiva: 

- Zahteva po natančni analizi celotnega popisa del z vsemi + in– 
ter sprotno reševanje sporov. 

- Aktivna udeležba/spremljanje/kontroling s strani MOK. 
 Kvaliteta vgrajenega materiala in opreme. 

Preventiva: 
- Zahteva po sprotnem evidentiranju in potrjevanju (samo pisna 

korespondenca) vgrajene opreme in materiala in prenosu vseh 
ključnih zahtevanih dokazil na projektni portal. 

- Aktivna udeležba/spremljanje/nadziranje/kontroling s strani 
MOK. 

xv. Izvedba postopkov +/- dela, nepredvidena dela, dodatna dela (ta točka velja 
predvsem za CČN Kranj) 

i. +/- Fidic (točka 13.1 ) po točki 13.1. Fidica za spremenjena in prilagojena 
dela, kjer se nastala manj dela nadomesti s spremenjenimi dodatnimi in več 
deli 

ii. Postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke 5. odstavka 
29. člena Zakona o javnem naročanju ( varovanje gradbene jame in ostala 
nujna nepredvidena dodatna dela).  

 Kurativa: 
- V kolikor MOK/MOP ne potrdi predmetnega postopka ostane 

odprti postopek po ZJN 
iii. Odprti postopek (za elektroinstalacijska dela in del manjkajočih rušitvenih 

del…). 
iv. Pri vseh zgoraj navedenih postopkih razen pod točko i, obstaja možnost 

prejetja revizije na odločitev o izbiri izvajalca oziroma lahko tudi na sam 
postopek! V primeru prejete revizije je zelo majhna verjetnost, da bo CČN 
Kranj izvedena v letu 2015!  

xvi. CČN Kranj – Krajani (notarsko overjeni dogovori): 
- dogovor opr.št. SV 933/2013; 
- dogovor opr.št. SV 1289/2013; 
- dogovor opr.št. SV 200/2014; 

nevarnost ne-izvrševanja določenih dogovorov, ki so se sklenili pri sporazumih z 
civilnimi iniacitivami. 
Preventiva: 

- organizirani ogledi na CČN Kranj in pravočasno podajanje 
informacij KS Orehek-Drulovka. 

X. Nadzor GOI del  
i. CČN Kranj - slaba organiziranost nadzora (pomanjkljiva kadrovska zasedba, 

podcenjevanje problemov, nepoznavanje Fidic pogodb, oddaljenost sedeža 
vodilnega izvajalca nadzora). 

 
XI. Varnost na gradbišču  

i. Po pogodbi je varnostni načrt izdelal glavni izvajalec! Riziko slabega načrta!  
Preventiva: Koordinator varstva pri delu skladno s potrditvijo skrbi za natančno 
izvajanje vsebine načrta. 
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XII. Arheološki nadzor  
i. Nepredvidene arheološke najdbe povzročijo nujna arheološka izkopavanja oziroma 

terminsko blokado izvedbe projekta za nedoločen čas. Izvedba v zahtevanem 
terminskem planu ni več mogoča. 
Kurativa: 

 Sklic nujnega sestanka vodstva projekta, vodstva MOK in ZVKD. Analiza 
alternativnih rešitev. Sprejetje odločitve. Možno redefiniranje terminskega 
plana za izvedbo projekta »Kokrški breg«. 

XIII. Prevzem in uporaba  
i. Končni termin izvedbe Programa je lahko ogrožen zaradi podaljševanje roka 

odprave pomanjkljivosti po tehničnem pregledu, kar je lahko posledica slabe 
izvedbe GOI del. 

 Zaradi predvidene vsebine Pogodbe z MOP bo ključno vprašanje celotnega 
Programa Gorki čas oz. vnaprej definiran termin zaključka (nepovratne 
sredstva).  

 Spremljanje aktivnega delovanja nadzora GOI del. 
 Kakovostna izvedba internega pregleda opravljenih GOI del. 
 Omogočiti faznost izdajanja uporabnega dovoljenja. 

Kurativa: 
 Redefiniranje terminskih planov. 
 Uveljavitev pogodbenih določil. 

ii. Ogroženost končnega termina izvedbe programa zaradi birokratskih ovir oziroma 
zavlačevanj UE Kranj pri izdajanju uporabnih dovoljenj. 
Preventiva: 

 Izvedba sestanka s predstavniki UE ter predstavitev ključnih parametrov 
elaborata, vloge UE Kranj ter pričakovanj MOK. 

 Dogovor o vključevanju odgovorne osebe iz UE Kranj v delo projektnega 
tima v času predvidenega sodelovanja. 

 Informativno pisno obveščanje UE Kranj s potekom projekta ter napovedmi 
dogodkov. 

Kurativa: 
 Takojšnji sestanek z vodstvom UE Kranj. 

iii. Nezadostna usposobljenost kadra za zagotavljanje obratovanja in vzdrževanja 
centralne čistilne naprave.  
Preventiva: 

 Definiranje terminov in vsebin o nujnem usposabljanju odgovornih za 
obratovanje in vzdrževanje CČN Kranj v pogodbi po primopredaji z 
izvajalcem GOI del oziroma dobaviteljem opreme čistilne naprave. 

Kurativa: 
 Organizacija dodatnega usposabljanja in monitoringa dela. 
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8 Utrinki iz gradbišča 
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8.1 Grafikon izvedenih del GORKI - kanalizacija 
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8.2 Sklop 1: Bitnje – Šutna – Žabnica 
8.2.1 Shematski prikaz izvedenih del 

 
Stanje na dan 11.5.2015 

LEGENDA IZVEDBE: 
  Z deli se še ni pričelo    Izveden tampon 
  Izvedeni kanali     Končano 
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8.2.2 Kratko poročilo o izvajanju del 
 

- Na območju naselja Žabnica so zaključena vsa gradbena dela pri izgradnji 
kanalizacije in ostale infrastrukture. Položen je grobi  in fini asfalt, urejajo se 
bankine , urejajo pa se tudi posegi na privatnih parcelah. 

- Tudi v naselju Šutna je položen grobi in fini asfalt na vse ceste, položeni pa so tudi 
vsi komunalni vodi. V zgornjem delu vasi je bilo dodatno izvedeno zajem meteorne 
površinske vode, ki je vodena preko dveh večjih peskolovov na obstoječo vaško 
kanalizacijo. Na odseku ceste mimo Eko otoka je izvedena dodatna asfaltna mulda, 
v križišču cest BE in BD pa je položena cestna kanalska rešetka v dolžini cca 10,0mi 
povezana na nov meteorni kanal.  Postavljeni so tudi kandelabri za javno 
razsvetljavo. 

- V Spodnjih Bitnjah so grobo asfaltirane vse  ceste, izgradnja ostale infrastrukture 
je zaključena, urejajo  pa se bankine in popravila raznih poškodb povzročenih ob 
gradnji. Izvaja pa se priprava cest za položitev finega asfalta. 

- Tudi v Srednjih Bitnjah so grobo asfaltirane vse lokalne  ceste, Obnovljeni so vsi 
vodovodni priključki, izvedene prevezave na novo položeni vodovod in ukinjen star 
salonitni vodovod. Po dogovoru je dodatno izvesti še priklop na javni kanal na jašku 
B4.19, izdelati pa je potrebno še nekaj sanacij poškodb povzročenih ob gradnji. 

- V Zgornjih Bitnjah se trenutno dela izvajajo na šestih  lokacijah.  V Zgornjih 
Bitnjah je asfaltirana cesta mimo trgovine do priključka na Škofjeloško cesto. 
Asfaltiranih je že par odsekov in sicer slepa ulica  FA do hiše Zg Bitnje 42, slepa 
ulica proti Zg.Bitnje 13, ulica od mostu preko Žabnice mimo naselja »Na Gmajni« 
do križišča pri Mizarstvu Jezeršek  in ulica mimo mizarstva Sitar, kjer se polaga 
tudi fini asfalt.  Fini asfalt je položen tudi na cesti D, ki poteka vzporedno z potokom 
Žabnica.  V zgornjem delu vasi pa se na večih odsekih izvajajo hišni vodovodni 
priključki, takoj za njimi pa se izvaja priprava trase cest za položitev asfalta, dvig 
pokrovov jaškov in cestnih kap na ustrezno višino, izvedba prečnih in vzdolžnih 
naklonov in postavitev vtočnih mrež na ustrezno višino. Dela na hišnih vodovodnih 
priključkih se bodo izvajala tudi v soboto in nedeljo 2. in 3. maja. 
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8.3 Sklop 2: Kokrica 
8.3.1 Shematski prikaz izvedenih del 
 

 
Stanje na dan 11.5.2015 

 
 
 
 
LEGENDA IZVEDBE: 
  Z deli se še ni pričelo    Izveden tampon 
  Izvedeni kanali     Končano 
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8.3.2 Kratko poročilo o izvajanju del 
 

 KOKRICA Sever: 
 

- Odsek od Žagarja do Ilovke: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 257m. Cesta je v 
celoti asfaltirana. 

- Cesta na Belo: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 432m. Cesta je v celoti asfaltirana. 
Krajši krak proti križišču Žagar v dolžini 66m. Cesta v celoti asfaltirana od mosta do križišča. 

- Cesta na Belo pri blokih: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 181m. Cesta je v celoti 
asfaltirana. 

- Partizanska pot: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 269m. Cesta je v celoti asfaltirana. 
- Pokopališka cesta: položeni vsi komunalni vodi v dolžini 341m. Cesta je v celoti asfaltirana. 

Izvesti je še fini asfalt 3.prečkanj komunalnih vodov čez Cesto na Brdo ob parku. 
- Cesta na Brdo – ob gozdičku proti Mlaki: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 72m in 

dela zaključena. 
- Cesta na Brdo: položeni vsi komunalni vodi v dolžini 344m. Cesta je v celoti asfaltirana. 

Krajši krak uvoza k gostišču »balinišča« v dolžini 29m vključno s finalnim asfaltiranjem. 
Urediti je le še nekaj manjših del na območju okoli parka. 

- Prečkanje reke Rupovščice: prečkanje vodotoka dolvodno od mostu pri gasilskem 
domu Kokrica izvedeno s cevjo DN400 v dodatno zaščiteni kovinski cevi DN500. 
Izvaja se trasa fekalnega kanala ob desnem bregu Rupovščice sočasno s kamnito 
betonsko oblogo, ki je trenutno izvedena v dobri polovici. 
 

KOKRICA Jug: 
 

- Kuratova ulica – izdelanega 270m meteornega kanala zadrževalnika ob avtocesti. Izvedeni 
so tudi vsi komunalni vodi na glavni sredinski cesti in na vseh 7.slepih krakih v skupnih 
dolžinah 557m. Izvaja se še samostojni V del Kuratove ulice, kjer je trenutno izvedenih 
dobra tretjina vseh komunalnih vodov v dolžini 42m. 

- Betonova ulica: položeni vsi komunalni vodi vseh treh cest ulice. Skupno je izvedenih 867m 
komunalnih vodov. Izveden grobi asfalt na večini cest ulice. Neasfaltiran je še JV delu ulice. 

- Grosova ulica: položeni komunalni vodi na glavni ulici in v 3.slepih krakih na JZ delu. JV 
večinski del glavne ulice in en prvi slepi krak so asfaltirani z grobim asfaltom. Neasfaltiran 
je še SZ del glavne ulice in preostala dva Z slepa kraka. Za zadnji slepi krajši krak na JV se 
izvajajo pripravljalna dela. 

- Dežmanova ulica: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 218m. Ulica je asfaltirana z grobi 
asfalt. 

- Okornova ulica: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 178m. Ulica je asfaltirana z grobim 
asfaltom. 

- Snediceva ulica: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 165m. Ulica je zaenkrat  izvedena 
v voznem makadamu. 

- Cesta na Rupo: izvedene povezave iz Okornove in Dežmanove ulice za fekalno kanalizacijo, 
ter prehod glavnega meteornega kanala med Kuratovo in Dežmanovo ulico. Od 5.krajših 
krakov iz glavne ceste so zaenkrat izvedeni 3.krajši kraki z vsemi komunalnimi vodi. Ceste 
so zaenkrat izveden v makadamu. 

- Galetova ulica: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 98m. Ulica je zaenkrat  izvedena v 
makadamu. 
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Na celotnem območju Kokrice je trenutno izvedenih dobrih 92% vseh komunalnih vodov in cca 87% 
vseh predvidenih del. 
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8.4 Sklop 3: Kranj 
8.4.1 Huje in Kokrški breg 
8.4.1.1 Shematski prikaz izvedenih del 
 

 
Stanje na dan 11.5.2015 

 
 
LEGENDA IZVEDBE: 
  Z deli se še ni pričelo    Izveden tampon    Končano 
  Izvedeni kanali     Izveden grobi asfalt 
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8.4.1.2 Kratko poročilo o izvajanju del 
 

- Konec oktobra je bilo zgrajeno 760 m fekalnega kanala, 230 m tlačnega voda, 560 m 
vodovoda in 420 m meteorne kanalizacije ter 250 m kabelske kanalizacije za javno 
razsvetljavo. Na vodovodu je izveden tlačni preizkus in zaključena je izvedba hišnih 
priključkov. Vse ceste v naselju Huje se pripravljajo v fini tamponski izvedbi za predvideno 
asfaltiranje ob koncu meseca novembra.  

- Konec novembra je bilo zgrajeno760 m (95%) fekalnega kanala, 385 m (85 %) meteorne 
kanalizacije, 711 m (85 %) vodovoda in 50 m (15 %) NN kabelske kanalizacije za potrebe 
črpališča Huje. Asfaltiranje je izvedeno na 1/3 cestnih površin, trenutno se izvaja priprava 
tamponske podlage za asfaltiranje še na vseh ostalih cestah in javnih površinah, ki so bile 
tangirane pri izvedbi komunalne infrastrukture. 

- Konec decembra se je izvedlo asfaltiranje z grobim asfaltom na vseh cestah kjer sta se gradila 
kanalizacija in vodovod. Trenutno se nadaljujejo dela še na edinem neizvedenem odseku v 
naselju Huje in sicer pri križišču z Župančičevo ulico. 

- V začetku januarja 2015 se je gradnja v naselju Huje nadaljevala v območju črpališča Huje 
1. Do 20.02.2015 je bilo zgrajeno 782 m1 (100%) fekalnega kanala, 320 m1 (100%) tlačnega 
voda, 451 m1 (100 %) meteorne kanalizacije, 800 m1 (95 %) vodovoda in 300 m1 (80 %) 
NN kabelske kanalizacije za potrebe črpališč Huje in Huje 1. Asfaltiranje je zaključeno na 
1/4 cestnih površin, na 2/3 pa je izveden samo grobi asfalt. Trenutno se izvaja priprava 
tamponske podlage za asfaltiranje še na vseh ostalih cestah in javnih površinah, ki so bile 
tangirane pri izvedbi komunalne infrastrukture.  

- Trenutno je asfaltiranje v grobi in fini izvedbi zaključeno na 1/4 cestnih površin, na  ostalih 
cestah v naselju pa je v celoti  izveden grobi asfalt. Trenutno se izvajajo pripravljalna dela 
za izvedbo finega asfalta na vseh cestah in javnih površinah, ki so bile tangirane pri izvedbi 
komunalne infrastrukture. 

- Kanalizacija Kokrški breg:  
-  Izvajalec del je v aprilu 2015 pričel z izvajanjem del na trasi KB01 na osnovi pred meseci 

izvedenih pripravljalnih del. Trenutno je izveden odsek (20 %) meteorne kanalizacije na JV 
strani naselja, kjer se v zbirnem jašku združijo meteorne vode celotnega naselja in se preko 
novega kanala DN 800 mm  vodijo v reko Kokro.  

- Na podlagi dopolnjenega geodetskega posnetka in pridobitvi služnosti za zemljišče, se je 
naročnik odločil za izvedbo dodatnega kanala, ki bo potekal po travniku ob reki Kokri in bo 
omogočal gravitacijsko priključevanje vseh stanovanjskih objektov v naselju.   
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8.4.2 Skalica 
8.4.2.1 Shematski prikaz izvedenih del 

 
Stanje na dan 11.5.2015 

 
 
 
 
LEGENDA IZVEDBE: 
  Z deli se še ni pričelo    Izveden tampon    Končano 
  Izvedeni kanali     Izveden grobi asfalt 
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8.4.2.2 Kratko poročilo o izvajanju del 
 

- Konec oktobra je bilo izvedeno 600 m fekalnega kanala in 650 m vodovoda. Vse ceste za 
dostop do stanovanjskih objektov, kjer je že izvedena kanalizacija in vodovod, so začasno 
urejene v makadamski izvedbi do višine bodočega asfalta. Skladno s terminskim planom je 
izbrani izvajalec septembra pričel tudi z izvajanjem projekta »Meteorne kanalizacije Skalica 
in ulica Tatjane Odrove«. Konec oktobra je bilo izvedeno 270 m meteornega kanala (fi 500, 
fi 400, fi 310 in fi 250).  

- Konec novembra je bilo izvedeno 800 m (75 %) fekalnega kanala, 700 m (65 %) vodovoda 
in 380 m (40 %) meteorne kanalizacije (fi 500, fi 400, fi 310 in fi 250).  V naselju skalica so 
izvedeni vsi vodovodni hišni priključki in meteorna kanalizacija, zato se v naselju trenutno 
tudi izvaja utrjevanje in fino planiranje cestnih površin pred asfaltiranjem, ki bo predvidoma 
izvedeno do 25.12.2014. 

- Konec decembra je bilo izvedeno 800 m (75 %) fekalnega kanala, 700 m (65 %) vodovoda 
in 480 m (50 %) meteorne kanalizacije (fi 500, fi 400, fi 310 in fi 250).  Konec decembra se 
je izvedlo tudi asfaltiranje z grobim asfaltom v delu naselja Skalica (cca 400 m2), ostale 
cestne površine pa so se uredile v začasni makadamski izvedbi. Trenutno se izvaja vodovod 
in meteorna kanalizacija z opornim zidom (kamen v beton) na robu brežine nad Savsko 
cesto-na JZ strani Ulice Tatjane Odrove. 

- V začetku januarja 2015 so se nadaljevala dela na Ulici Tatjane Odrove in Skalici, kjer je 
bilo do 20.02.2015  izvedeno 800 m1 (75 %) fekalnega kanala, 775 m1 (75 %) vodovoda in 
560 m1 (60 %) meteorne kanalizacije (fi 500, fi 400, fi 310 in fi 250).  Konec decembra se 
je izvedlo asfaltiranje z grobim asfaltom v delu naselja Skalica (cca 400 m2), ostale cestne 
površine pa so se uredile v začasni makadamski izvedbi in se v zimskih razmerah tudi redno 
vzdržujejo. Trenutno se izvajajo dela na meteornem kanalu in vodovodu na vrhu brežine nad 
Savsko cesto-na JZ strani Ulice Tatjane Odrove, na ulici mimo osnovne šoke Staneta Žagarja 
pa se izvajajo pripravljalna dela za gradnjo fekalne kanalizacije in tlačnega voda s črpališčem 
Skalica.¸ 

- Do 10. 5.  2015 je bilo izvedeno 950 m (91 %) fekalnega kanala, 970 m (92 %) vodovoda in 
960 m (100 %) meteorne kanalizacije (fi 500, fi 400, fi 310 in fi 250).  Ulice Tatjane Odrove 
so urejene v začasnem tamponu zaradi zagotavljanja prevoznosti  in nemoten dostop 
stanovalcev do njihovih domov. V naselju Skalica so ulice asfaltirane v glavnem z grobim 
in finim asfaltom, le v manjšem delu (20 %) samo v grobem asfaltu. 

- Trenutno se izvajajo pripravljalna dela  za gradnjo fekalnega kanala in vodovoda na Cesti 1. 
maja, kjer bosta vozna pasova izmenično zaprta, promet pa bo potekal izmenično enosmerno.  
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8.4.3 Zlato polje 
8.4.3.1 Shematski prikaz izvedenih del 
 

 
Stanje na dan 11.5.2015 

 
 
 
LEGENDA IZVEDBE: 
  Z deli se še ni pričelo    Izveden tampon 
  Izvedeni kanali     Končano 
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8.4.3.2 Kratko poročilo o izvajanju del 
 

- Odsek na Zlatem polju: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 1228m. Ceste so v 
celoti asfaltirane. Dela so končana in sproveden tehnični pregled ter pridobljeno uporabno 
dovoljenje št. 351-574/2014-8 z dne 01.12.2014. 
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8.4.4 Kokrški log in Partizanska cesta 
8.4.4.1 Shematski prikaz izvedenih del 

 
Stanje na dan 11.5.2015 

 
 
 
 
LEGENDA IZVEDBE: 
  Z deli se še ni pričelo    Izveden tampon 
  Izvedeni kanali     Končano 
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8.4.4.2 Kratko poročilo o izvajanju del 
 

KOKRŠKI LOG 
 

- Odsek na Kokrškem logu ob nogometnem igrišču in balinišču s krakom slepe ceste ter na 
dovozni klančini: položeni vsi komunalni vodi v dolžini 325m. Območje je v glavnem v 
celoti asfaltirano. 

- Odsek na delu med hišami Kokrški log 13-21 na ravnem delu ceste. Položeni vsi komunalni 
vodi v dolžini 360m ter vgrajen grobi asfalt na dveh odsekih v skupni dolžini cca 179m. 

- Odsek Kurirska pot: položeni vsi komunalni vodi v dolžini 327m. Cesta je izvedena 
v grobem tamponu. 

- Odsek Krašnova ulica ravni del: položeni vsi komunalni vodi v dolžini 209m. Cesta 
je izvedena v grobem tamponu in občasno v zadnjem obdobju deloma neprevozna 
zaradi del na območju. 

 

Na celotnem območju Kokriški log je trenutno izvedenih dobrih 90% vseh komunalnih 
vodov in cca 77% vseh predvidenih del. 
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PARTIZANSKA CESTA 
 

- Odsek po Jelenčevi ulici na Zahodnem delu, kjer je položeno 228m fekalne kanalizacije in 
111+45m vodovoda. Pred novoletnimi prazniki so bila dela prekinjena in cesta izvedena v 
grobem makadamu. Dela se takoj po prvomajskih praznikih nadaljujejo še z meteorno 
kanalizacijo. 

- Krašnova ulica slepi krak: položeni vsi komunalni vodi v dolžini 211m. Slepi krak 
ulice asfaltiran z grobim in finim asfaltom. 

 

Na celotnem območju Partizanske ceste je trenutno izvedenih dobrih 24% vseh 
komunalnih vodov in cca 20% vseh predvidenih del. 
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8.5 CČN Kranj: 
8.5.1 Tabelarični prikaz izvedenih del 
 

WBS KrOpis Opis Pogodbena Potrjena Odstotek 

1 A  UPRAVIČEN DEL 19.631.678,96 6.407.643,98 32,65% 

1.1 1 ZUNANJA UREDITEV (00) 1.872.112,73 888.411,96 47,46% 

1.2 2 DEŽEVNI BAZEN S ČRPALIŠČEM 
RAZBREMENJEVANJA (01) 567.216,62 0 0% 

1.3 3 LOVILEC KAMENJA, VHODNO ČRPALIŠČE (02,03) 192.057,49 89.809,62 46,76% 

1.4 4 GRABLJE (04,15,26,27) 338.419,13 258.721,19 76,45% 

1.5 5 GRABLJE (04,15,26,27) 0 0 0% 

1.6 6 PREZRAČEVANI PESKOLOV IN LOVILEC MAŠČOB 211.985,97 154.721,57 72,99% 

1.7 7 PREZRAČEVANI PESKOLOV IN LOVILEC MAŠČOB 
(05) 0 0 0% 

1.8 8 PRIMARNI USEDALNIK (06) 231.296,87 200.240,14 86,57% 

1.9 9 OBARJANJE FOSFORJA (07) 7.172,59 0 0% 

1.10 10 PREZRAČEVALNI BAZEN (08) 900.807,27 861.958,74 95,69% 

1.11 11 DISTRIBUTOR IN ČRPALIŠČE BLATA (09) 73.747,59 65.388,54 88,67% 

1.12 12 SEKUNDARNI USEDALNIK (10) 798.966,12 758.356,53 94,92% 

1.13 13 IZTOČNI OBJEKT IZ CČN (14) 12.140,33 10.917,18 89,92% 

1.14 14 STROJNICA (16,17,18,19) 669.320,68 492.736,23 73,62% 

1.15 15 GNILIŠČE (20) 715.172,09 461.413,81 64,52% 

1.16 16 ZALOGOVNIK PREGNITEGA BLATA (21) 417.952,63 65.553,69 15,68% 

1.17 17 PLINOHRAN (22) 17.199,07 0 0% 

1.18 18 PLINSKA BAKLJA (23) 3.442,78 0 0% 

1.19 19 BIOFILTER LINIJE VODE (24) 14.223,15 0 0% 

1.20 20 IZTOČNI OBJEKT RAZBREMENJEVANJA (28) 19.041,58 0 0% 

1.21 21 STROJNICA GNILIŠČ (29) 186.269,88 107.640,13 57,79% 

1.22 22 ELEKTROAGREGAT (30) 3.340,01 0 0% 

1.23 23 RAZBREMENILNIK (35) 24.906,68 0 0% 

1.24 24 TP ČISTILNA NAPRAVA KRANJ 101.570,53 0 0% 

1.25 25 NOVA TRAFO POSTAJA 356.184,32 0 0% 

1.26 26 SPLOŠNA MOČ IN ZUNANJA UREDITEV 904.764,91 3.113,98 0,34% 

1.27 27 STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA 7.298.610,00 1.485.123,47 20,35% 

1.28 28 GOI - GARAŽA 103.287,00 0 0% 

1.29 29 GOI - UPRAVNA STAVBA 255.277,94 72.521,63 28,41% 

1.30 30 SI - GARAŽA 37.053,08 0 0% 

1.31 31 SI - UPRAVNA STAVBA 84.765,50 55.830,26 65,86% 

1.32 32 EI - GARAŽA 117.562,12 0 0% 

1.33 33 EI - UPRAVNA STAVBA 259.934,53 95.577,74 36,77% 

1.34 ZAHTEVKI ZAHTEVKI 2.835.877,77 279.607,57 9,89% 
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8.5.2 Kratko poročilo o izvajanju del 
 

Trenutno se izvajajo aktivnosti na večini objektov, ki sestavljalo CČN Kranj. Dela se 
izvajajo pospešeno glede na dane vremenske razmere. Pričelo se je že z deli II faze na 
območju obstoječe čistilne naprave, kjer se izvaja varovanje gradbene jame. Glede na 
sestavo terena je možno pričakovati določena odstopanja glede na terminski plan pri izvedbi 
samega pilotiranja.  
Še vedno se pojavljajo določeni problemi vezani na nepopolno projektno dokumentacijo. 
 
 
Aktualno stanje po posameznih objektih CČN: 
 

- Zunanja ureditev: Izvajajo se zasipi zunanje ureditve – platojev ter internih 
kanalizacijskih vodov in povezav med posameznimi objekti 

- Vhodno črpališče: Izvedena armiranobetonska dela na spodnjem delu vhodnega 
črpališča. izveden je nasip v predelu zgornjega nivoja objekta. Izveden vtok v novo 
čistilno napravo 

- Deževni bazen: rušitvena dela obstoječe čistilne naprave in izdelava pilotov za 
izvedbo varovanja gradbene jame 

- Lovilec kamenja in vhodno črpališče: izdelava AB sten nad ploščo polžnih 
transporterjev v naklonu ter izvedba AB sten vhodnega črpališča. 

- Grablje: izvedba naklonskih betonov v kinetah in izvedba hidroizolacije na strehi 
objekta. 

- Peskolov, lovilec maščob: izvedena AB dela, trenutno se izvajajo naklonski betoni 
in montažna dela 

- Primarni usedalnik: Izvedena so AB dela, izvedba montažnih del (ograje) 
- Prezračevalni bazen:  Izvedene so vse stene in konzolne plošče. Vgrajuje se 

tehnološka oprema. 
- Distributor in Črpališče blata: Na objektu so izvedena armirano betonska dela sten, 

izvaja se montaža tehnološke opreme. 
- Sekundarni usedalnik: Vgrajuje se strojno tehnološka oprema in pohodna prekritja. 
- Filtracija:  Montaža pohodnega prekritja. 
- Iztočni objekt: Izveden so vsa dela vezana na objekt iztoka iz CČN. 
- Strojnica: Na objektih so izvedena armiranobetonska dela (stene, plošče), vgrajeni 

so naklonski betoni. Trenutno se izvaja: polaganje keramike, krovska dela, montaža 
stavbnega pohištva, slikopleskarska dela, montaža opreme, obdelava odprtin v kleti. 

- Gnilišče: Dokončane AB stene objekta. Na objektu se postavljajo delovni odri in pa 
podporni odri za izvedbo plošče na koti +20,55m 

- Zalogovnik pregnitega blata: izdelava notranjih odrov, sanacija sten. 
- Iztočni objekt: Pripravljalna dela za izvedbo iztoka iz zadrževalnega bazena. 
- Strojnica gnilišč: Izvedene AB stene trenutno so v izvedbi podesti stopnišča. 
- Upravna stavba: Potekajo instalacijska dela in priprava za izdelavo  fasade. 
- Iztočni objekt CČN: Izvajajo se zemeljska dela. 
- Nova trafo postaja: izdelava podložnih betonov. 
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