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1 Osnovni podatki 
 
1.1 Projekt: Izgradnja vodovodnega omrežja BAŠELJ – KRANJ 
 

 
Slika 1: Vodovod Bašelj – Kranj  
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Magistralni vodovod v dolžini = 9.940m (upravičen del)  (cevi NL DN400, DN500) 
Vodohran Zeleni hrib kapacitete = 1.500 m3 (upravičen del) 
Ultrafiltracija Bašelj (upravičen del) 

 
Udeleženci na projektu: 

Nadzor/Inženir (FIDIC): DRI d.o.o. 
 Podpis pogodbe: 27.09.2013; 430-3/2013-16-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:1: 03.04.2015. št.:430-3/2013-23(42/14) 
 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Nominiran podizvajalec: Domplan d.o.o. 
 Uvedba v delo: 7.10.2013 
 Rok izvedbe: 28.10.2015 
 Vrednost del (z DDV-jem): 178.705,60 EURO 

Komunikacija z javnostjo (PR): FRONTAL d.o.o. 
 OPOMBA: Pogodba zajema vodovod Bašelj-Kranja in Zadraga-

Naklo 
 Podpis pogodbe: 01.10.2013; št.:430-4/2013-60-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št:1: 31.03.2015. št.:430-4/2013-68(42/14) 
 Uvedba v delo: 8.10.2013 
 Vrednost del (z DDV-jem): 42.961,81 EURO 

Izvajalec: Gorenjska Gradbena Družba d.d. 
 Podpis pogodbe: 27.09.2013; št.:430-6/2013-11-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št. 1: 09.04.2014, št. 430-6/2013-40-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi št. 2: 02.04.2015, št. 430-6/2013-66-(42/14) 
 Dodatek k pogodbi nima finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 11.10.2013 
 Rok izvedbe: 28.10.2015 
 Vrednost del (z DDV-jem): 12.878.693,84 EUR 

Projektant: 
 PGD/PZI projekt:  

o PLANING BIRO KRANJ d.o.o. (magistralni vodovod in 
VH Zeleni hrib) 

o Strix d.o.o. (Ultrafiltracija Bašelj) 
Sofinanciranje: 

 Odločba o dodelitvi sredstev za ta projekt je bila izdana 1.08.2013, št: 
KS OP ROPI/5/2/Zgornja Sava-3. sklop/0 

 Sklep o sofinanciranju operacije »Oskrba s pitno vodo na območju 
zgornje Save-3.sklop«, številka 5443-7/2011-MOP/35 z dne 
25.10.2013. 

 Pogodba za gradnjo podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730014 
 Pogodba za PR podpisana dne 28.4.2014, št. 2330-14-730017 
 Pogodba za nadzor podpisana dne 28.4.2014, št. 2330-14-730016 
 Zaradi podaljšanja izvedbenega roka, bodo sklenjeni dodatki k 

sofinancerskimi pogodbami. Dodatki so v podpisni proceduri na 
Ministrstvu za okolje in prostor. Dodatki ne vplivajo na 
sofinanciranje! 
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Slika 2: Projektni mejniki  
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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 20 

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

izdelanih 18 situacij) 
 Kontroling projekta (v teku) 
 Obveščanje javnosti (v teku – komunikacijske aktivnosti v nadaljevanju) 

 
 

2.1 Kontroling projekta - monitoring 
 
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 spremljanje uspešnosti projekta 
izvaja 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: 
 

 
 
 
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. 

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

 Priprava in izvedba novinarske konference: Dne 21.10.2013 je bila na območju Mestne 
občine Kranj izvedena novinarska konferenca ob Zasaditvi lopat, v okviru katere je bil 
predstavljen projekt »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save -3. sklop« . 

 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. Aktivnost je potekala dvakrat, prvič v decembru 2013, 
drugič pa septembra 2014. 

 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 
Glas skoz' vas (1 članek v juniju 2014), Viharnik (1 članek v juliju 2014, 1 članek v 
decembru 2014) ter Kranjčanka (2 članka, prvi v juliju 2014 in drugi v septembru 2014). 

 Priprava, izdaja in distribucija zloženke: Pripravljeno in oblikovano je bilo besedilo za 
zloženko, ki je bila distribuirana po vseh treh v projektu sodelujočih občinah. Pripravljeni 
sta bili dve zloženki; prva v januarju 2014 z nazivom kakovostna pitna voda za vse in 
druga v juniju 2014 z nazivom Ultrafiltracija Bašelj in vodohran Zeleni hrib. 

 Izdelava in postavitev gradbiščnih tabel: Pripravljeno je bilo besedilo za gradbiščno tablo, 
izvedeno grafično oblikovanje, izdelava in postavitev gradbiščne tabele na dogovorjeno 
lokacijo. 

http://www.pitnavoda-/
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 Priprava in izvedba novinarske konference: Dne 9. 12. 2014 je bila na Mestni občini Kranj 
izvedena novinarska konferenca, v okviru katere je bilo predstavljeno aktualno dogajanje 
na projektu »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save -3. sklop«. 

 Izdelava in namestitev razlagalne table na objekt Ultrafiltracije v Bašlju. 
 Sprotno posodabljanje spletne strani projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje 

Save - 3. sklop«. 
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3 Terminski plani 
 

3.1 Magistralni vodovod Bašelj - Kranj: 
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4 Finančna slika projekta 
 

4.1 Po NRP-jih in PP – odhodki 
 
 

 
 
 

4.2 Po NRP-jih – odhodki 
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4.3 Celotni projekt – odhodki 
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4.4 Finančni pregled – odhodki in prihodki – februar 2015 
 

 
Opomba: Na MOP so potrdili zahtevek za gradnjo številka 16, vendar le ta še ni izplačan. Na omenjeno ministrstvo je bil posredovan 
tudi zahtevek za gradnjo številka 18, prav tako pa so bili posredovani tudi zahtevki za nadzor nad gradnjo, in sicer zahtevki od številke 
1 do številke 15. 
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5 Izvedene kontrole in revizije s strani ministrstev 

5.1.  Izvedena kontrola na kraju samem za projekt Oskrba s pitno vodo na 
območju Zgornje Save-3. Sklop s strani Ministrstva za okolje in prostor 

Na Mestni občini Kranj je 15. oktobra 2014 potekala kontrola projekta Oskrba s pitno vodo 
na območju Zgornje Save-3. sklop. Dne 06.11.2014 je Mestna občina Kranj s strani 
Ministrstva za okolje in prostor prejela Končno poročilo o izvedeni kontroli na kraju 
samem za operacijo »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save-3. sklop«, številka: 
5443-7/2011-MOP/212. 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, da izvajanje projekta 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. 

5.2.  Izvedena revizija operacije »Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save-3. 
Sklop s strani Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna Ministrstva za finance 

Mestna občna Kranj je 8. maja 2015 prejela končno poročilo o opravljeni reviziji za 
projekt Oskrba s pitno vodo na območju Zgornje Save – 3. sklop (vodovod Bašelj–Kranj), 
ki jo je 10. in 12. marca letošnjega leta izvedel Urad za nadzor proračuna pri Ministrstvu za 
finance. Revizija je bila izvedena pri Ministrstvu za okolje in prostor in Mestni občini 
Kranj. Temelji na dokumentaciji in evidencah, ki jih hranita tako ministrstvo kot Občina. 
Ta revizija je del revizij, izvedenih na vzorcu projektov, ki so imeli v letu 2014 
certificirane izdatke iz skladov evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji. O njej 
bo Ministrstvo za finance poročalo Evropski komisiji v letnem poročilu o nadzoru, skupaj 
z drugimi revizijami pa bo tudi osnova za izdajo mnenja o tem, ali sistem upravljanja in 
nadzora deluje učinkovito. Namen je, da se poda zadostno zagotovilo o pravilnosti izkazov 
o izdatkih, ki so bili predloženi Evropski komisiji, in posledično zadostno zagotovilo o 
zakonitosti in pravilnosti poslovnih dogodkov. V okviru revizije niso bile ugotovljene 
napake z neposrednim finančnim učinkom. Prav tako nepravilnosti niso bile ugotovljene 
pri pregledu upravičenosti izdatkov, revizijskih sledeh in hrambi dokumentacije, na 
področju informiranja in obveščanja javnosti, pri izterjavah, pri skladnosti projekta s 
politikami Evropske skupnosti ter pri postopkih javnega naročanja. 

Pregledano javno naročilo je zajeto v analizi javnih naročil, ki so ga izvedli nacionalni 
organi na zahtevo Evropske komisije, kjer je opredeljeno kot nediskriminatorno. 
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6 Tekoča problematika 
 
6.1 Vloga za tehnični pregled za objekt Ultrafiltracija Bašelj 
 
Dne 4.12.2014 je bila na Upravno enoto Kranj vložena vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja 
za objekt Ultrafiltracije. Pri samem pregledu vloge in dokumentacije je bila s strani UE Kranj 
podana zahteva za spremembo gradbenega dovoljenja za predmetni projekt. Dopolnitev zahteve za 
izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo gradbenega dovoljenja je bila s strani UE Kranj na 
podjetje Strix d.o.o. posredovana dne 11.2.2015 pod številko dokumenta 351-20/2015-4.  
Sprememba je potrebna ne glede na to, da je bila sprememba lokacije trafsormatorske postaje 
izvedena na isti parcelni številki in sicer znotraj opornega zidu objekta Ultrafiltracije. Sprememba 
gradbenega dovoljenja je izrecno potrebna zaradi spremembe besedila v gradbenem dovoljenju, ki 
se nanaša na odmike transformatoske postaje od samega objekta Ultrafiltracije. Dopolnitev 
spremembe gradbenega dovoljenja je bila na UE Kranj posredovana dne 17.2.2015 s strani podjetja 
Strix d.o.o. S strani UE Kranj je bila sprememba gradbenega dovoljenja izdana dne 2.3.2015. Dne 
16.4.2015 smo prejeli ponovno zahtevo za dopolnitev vloge za izdajo uporabnega dovoljenja za 
objekt ultrafiltracije. Ponovna dopolnitve zahtevka za izdajo uporabnega dovoljenja je bila na UE 
Kranj vložena dne 4.5.2015. 
 
6.2.  Dodatna in več dela 
  
Zaradi spremenjenih okoliščin, ki jih v času nastajanja projekta »Izgradnja vodovoda Bašelj – 
Kranj« ni bilo mogoče predvideti, so nastala dodatna in več dela, ki presegajo vrednost pogodbenih 
del. Za omenjena dela pripravljamo razpisno dokumentacijo za izvedbo Javnega naročila po 
postopku s pogajanji brez predhodne objave. Glede na dejstvo, da dodatna dela in več dela niso 
predmet Pogodbe o sofinanciranju in jih bodo občine sopodpisnice izvajalske pogodbe št. 430-
6/2013-11(412/14) financirale iz občinskih proračunov. Ocenjena vrednost javnega naročila je cca. 
720.000 EUR brez DDV.  
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 7 Tveganja na projektu  
 
Izvajanje vsakega gradbenega projekta je povezano s tveganjem, ki ga v osnovi definiramo kot 
pojav nezaželenga 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: 

 Novelacija IP je bila narejena v mesecu septembru 2014 
 

II. Vloga za sofinanciranje iz EU skladov   
i. Menjava vlade – neodzivnost vladnih organov pri zagotavljanjuj finančnih sredstev 

ii. Zahtevki in sofinanciranje. 
neodzivnost vladnih organov pri zagotavljanju finančnih sredstev- rebalans 
državnega proračuna 

 Potrebno izvajati pritisk na odgovorne na MOP in MF. 
 

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. 
 Opredeljenost pogodbenih kazni v primeru pomanjkljivega izvajanja 

pogodbenih nalog. 
 Aktivno sodelovanje PP MOK. 

Kurativa: 
 Uveljavitev pogodbenih kazni. 

 
IV. Zemljišča  

i. 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). 

 
V. Projektna dokumentacija 

i. Slaba projektna dokumentacija - povečani stroški (raznovrstna tla, prestavitev 
komunalnih vodov, prestavitev transformatorske postaje itd.), posledično potrebna 
sprememba gradbenega dovoljenja. 

i. 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). 

ii. Vremenske okoliščine (dolga zima, veliko deževja). 
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iii. Slaba komunikacija izvajalcev na terenu. 
 
VI. Upravljavec infrastrukture 

i. Aktivna  udeležba upravljalcev (Komunale Kranj, d.o.o.) 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 – Stečaj. 

Kurativa: 
 Novi javni razpis. 

iii. 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. 

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

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

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

 Realizacija pogodbene kazni. 
vi. 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. 
vii. 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,…). 

Kurativa: 
 Uveljavljanje pogodbenih kazni do odgovornega projektanta in izvajalca 

GOI del. 
viii. sprememba gradbenih dovoljenj pri gradnji komunalne infrastrukture zaradi 

zamika katastra z dejanskim stanjem v naravi ali zaradi prestavitve trafo postaje na 
objektu Ultrafiltracije Bašelj. 

 
X. Nadzor GOI del  

i. Slabo poznavanje pogodb FIDIC, s tem bo povzročeno moteno pogodbeno 
izvajanje del in sofinanciranje 
Kurativa: Izvajanje pritiska s strani MOK v obliki pogostejših sestankov z 
inženirjem 

 
XI. Varnost na gradbišču  

i. Koordinator varstva pri delu skladno s potrditvijo skrbi za natančno izvajanje 
vsebine načrta. 

 
XII. Prevzem in uporaba  

i. Končni termin izvedbe je ogrožen zaradi podaljšanega časa odprave 
pomanjkljivosti po tehničnem pregledu, kar je posledica slabe izvedbe GOI del. 
Preventiva: 

 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. 
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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 
izvedbenega 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 
Ultrafiltracije v Bašlju in vodohrana Zeleni hrib (Komunala Kranj). 
Preventiva: 

 Program izobraževanja. 
 Definiranje terminov in vsebin o nujnem usposabljanju odgovornih za 

obratovanje in vzdrževanje v pogodbi po primopredaji z izvajalcem GOI 
del oziroma dobaviteljem opreme. 

Kurativa: 
 Organizacija dodatnega usposabljanja in monitoringa dela. 

 
iv. Ogroženost končnega termina izvedbe programa zaradi inženirjevega 

nepoznavanja FIDIC pogodb in zakonodaje s področja javnih naročil. 
Preventiva: 

 Izvedba sestankov z inženirjem in izvajalcem 
 

v. Izvedba postopkov +/- dela, nepredvidena dela, dodatna dela  
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 

 Kurativa: 
- V kolikor MOP ne potrdi omenjenega postopka ostane odprti 

postopek po ZJN 
ii. Postopek s pogajanji brez predhodne objave na podlagi 1. točke 5. 

odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju.  
 Kurativa: 

- V kolikor MOK/MOP ne potrdi predmetnega postopka ostane 
odprti postopek po ZJN 

iii. Odprti postopek  
V kolikor bo potrebno izvesti odprti postopek, 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  
omenjeni projekt izveden v letu 2015!  
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7 Utrinki iz gradbišča 
 

7.1 Shematski prikaz izvedenih del 
 

 
Stanje na dan 11.5.2015 
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7.2 Kratko poročilo o izvajanju del 
 

I. Magistralni vodovod Kranj-Bašelj 
- Na delu od Ilovke do Brda je položenega cca. 1000 m novega vodovoda (fi 400mm). 

Cesta je tudi že v celoti asfaltirana. 
- Na območju posestva Brdo je položenega 2198m novega vodovoda (fi 500m).  
- Na delu od Ilovke proti Rupi je položenega 560 m novega vodovoda (fi 400mm). 
- Na delu skozi naselje Ilovke je položenega cca 350 m novega vodovoda (fi 400mm). 

Cesta skozi naselje Ilovka je asfaltirana trenutno z grobim asfaltom. 
- Cesta od Ilovke proti Rupi je dokončno asfaltirana in urejene so bankine, cesta je 

odprta za ves promet. 
- Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 3300m novega vodovoda (fi 400mm). 
- Na delu od Bašlja proti zajetju Bašelj je položenega 793 m novega vodovoda (fi 

400mm) in je tako že povezan z obstoječim črpališčem Bašelj in objektom UF. 
- Na delu od vodovodnega stolpa proti Rupi je položenega 400m novega vodovoda (fi 

400mm). 
- Na vseh odsekih skupaj je bilo konec oktobra položenega 8600 m novega vodovoda. 
- Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 3400m novega vodovoda (fi 400mm). 
- Na delu od Bašlja proti zajetju Bašelj je položenega 793 m novega vodovoda (fi 

400mm) in je tako že povezan z obstoječim črpališčem Bašelj in objektom UF. 
- Na delu od vodovodnega stolpa proti Rupi je položenega 980m novega vodovoda (fi 

400mm). 
- Na vseh odsekih skupaj je bilo konec decembra položenega 9280 m novega vodovoda, 

od skupne projektirane dolžine 9822 m. 
- V januarju in februarju 2015 so se nadaljevala dela na trasi magistralnega vodovoda, 

predvsem na odsekih od vodovodnega stolpa proti Rupi in od Brda proti Bašlju. 
- Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 3485 m novega vodovoda (fi 400mm), tako 

da  je novi magistralni cevovod tudi povezan s cevovodom na odseku (560 m1) 
zgrajenim v letu 2012.  

- Na delu od Bašlja proti zajetju Bašelj je položenega 804 m novega vodovoda (fi 
400mm) in je tako že povezan z obstoječim črpališčem Bašelj in objektom UF. 

- Na območju posestva Brdo(med novim in obstoječim vodohranom) je položenega 28m 
novega vodovoda (fi 400m). 

-  Na delu od Ilovke proti Rupi je položenega 672 m novega vodovoda (fi 400mm). 
- Na delu od vodovodnega stolpa proti Rupi je položenega 1180m novega vodovoda (fi 

400mm). 
- Na vseh odsekih skupaj je bilo konec decembra položenega 9717 m novega vodovoda, 

od skupne projektirane dolžine 9822 m ali 98,93 %.. 
- V januarju in februarju 2015 so se nadaljevala dela na trasi magistralnega vodovoda, 

predvsem na odsekih od vodovodnega stolpa proti Rupi in od Brda proti Bašlju. 
- Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 3485 m novega vodovoda (fi 400mm), tako 

da  je novi magistralni cevovod tudi povezan s cevovodom na odseku (560 m1) 
zgrajenim v letu 2012.  

- Na delu od Bašlja proti zajetju Bašelj je položenega 804 m novega vodovoda (fi 
400mm) in je tako že povezan z obstoječim črpališčem Bašelj in objektom UF. 

- Na območju posestva Brdo(med novim in obstoječim vodohranom) je položenega 28m 
novega vodovoda (fi 400m). 

-  Na delu od Ilovke proti Rupi je položenega 672 m novega vodovoda (fi 400mm). 
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- Na delu od vodovodnega stolpa proti Rupi je položenega 1180m novega vodovoda (fi 
400mm). 

- Na vseh odsekih skupaj je bilo konec februarja položenega 9717 m novega vodovoda, 
od skupne projektirane dolžine 9822 m ali 98,93 %. 

- Marec, april, maj 2015: Izvedlo se je polaganje še zadnjih odsekov vodovoda na 1. 
etapi in 4a. etapi  in sicer v naselju Rupa in prečkanje potoka Rupovščica po novi 
mostni konstrukciji, ter izvedba povezovalnih cevovodov med starim vodohranom 
Zeleni hrib in novim vodohranom, skladno z zadnjo dopolnitvijo projekta PZI. Na vseh 
odsekih skupaj je bilo do 10.05.2015 položenega 10.081 m novega vodovoda, ali 100 
%. Do 10.5.2015 je torej položen kompletni vodovod in izvedena  vzpostavitev  
zemljišč v  prvotno stanje na 70 % tangiranih površin. Skladno s terminskim planom se 
pripravlja vsa potrebna dokumentacija za vlogo za uporabno dovoljenje. 

-  
 

 
II. Vodohran Zeleni hrib 

- April, maj 2014: Izveden je posek dreves, izkop za objekt, položene so cevi fi 500 za 
odvod vode preko praznotoka v dolžini 80m. Ravno tako je na celotnem tlorisu objekta 
položen podložni beton in izvedena talna plošča. Zabetonirane so stene vseh treh celic ter 
povezovalnega hodnika ter tudi plošče nad vsem celicami in povezovalnim hodnikom. Na 
vodnih celicah so zabetonirane krovne plošče, na armaturni celici pa tudi vmesna in krovna 
plošča. Izveden je bil preizkus vodotesnosti vodnih celic pred izvedbo hidroizolacije. 
Prejeto poročilo o meritvah tesnosti vodnih celic navaja, da vse tri celice tesnijo. Izvedena 
je vertikalna hidroizolacija vodnih celic vodohrana, ki so tudi zasute do 2/3 predvidene 
višine. 

- Junij 2014: Izvedena je horizontalna hidroizolacija na krovnih ploščah vseh treh vodnih 
celic in na krovni plošči armaturne celice, ter vertikalna hidroizolacija parapetnih sten 
armaturne celice. Vodne celice na V strani vodohrana so zasute do nivoja krovnih plošč. 
Na Z strani objekta se namesto podzemnega povezovalnega hodnika (sprememba projekta) 
izvaja gradnja vstopnega in reducirnega jaška, ki bosta omogočala prevezavo novih in 
obstoječih vodovodnih cevi med novim in obstoječim vodohranom ter v nadaljevanju 
distribucijo vode na relaciji novi Vodohran Zeleni hrib - Vodovodni stolp Kranj. Za jaške 
so izkopane gradbene jame, izvedeni tamponski blazini, vgrajen podložni beton in 
položena armatura. Na vstopnem jašku je zabetonirana talna AB plošča. Trenutno se izvaja 
opaženje talne plošče reducirnega jaška.  

- Julij 2014: Vstopni jašek in reducirni jašek na Z strani vodohrana sta zabetonirana, 
vključno s krovnima ploščama. Izvaja se vertikalna hidroizolacija vstopnega jaška, sten 
vodnih celic in armaturne celice pred vhodnim portalom objekta. V objektu so izvedeni vsi 
naklonski betoni, pred objektom pa se izvaja zasipanje celotnega objekta in tudi že 
izvedenega reducirnega jaška na Z strani objekta. Trenutno je vodohran zasut do krovnih 
plošč vodnih celic, razen pred vhodnim portalom, kjer je potrebno izvesti povezavo med 
reducirnim jaškom in novim vodohranom. 

- Avgust 2014: Vodohran je zasut tudi preko krovnih plošč vodnih celic in krovne plošče 
armaturne celice, razen pred vhodnim portalom vodohrana, kjer se izvajajo pripravljalna 
dela za prevezavo vodohrana na nov magistralni vodovod. V vodohranu se je izvedla 
sanacija (brušenje) vseh vidnih betonov za izvedbo hidrostop izolacije, katera se trenutno 
tudi izvaja. 

- September 2014: Izvedena je hidrostop izolacija vseh AB površin v vodohranu. Trenutno 
se izvajajo pripravljalna dela za montažo fazonskih kosov v reducirnem jašku pred 
vodohranom, za povezavo novega vodovoda z novim vodohranom. 
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- Oktober 2014: Pred vhodnim portalom vodohrana je izvedena začasna dostopna 
cesta za dostavo vsega vodovodnega materiala za montažo fazonskih kosov v 
reducirnem jašku in armaturni celici, ter za prevezave do obstoječega vodohrana. 

- November 2014:  V armaturni celici vodohrana in reducirnem jašku pred 
vodohranom, se izvaja montaža  armatur in fazonskih kosov za bodoči priklop 
izvedenega cevovoda Φ500 mm in Φ400 mm. Na lokaciji med reducirnim jaškom 
in vstopnim jaškom vodohrana pa se polagajo vodovodne cevi za povezavo novega 
vodohrana z novim magistralnim vodovodom. 

- December 2014: montaža  armatur in fazonskih kosov za priklop izvedenega 
cevovoda Φ500 mm in Φ400 mm je zaključena. Na lokaciji med reducirnim jaškom 
in vstopnim jaškom vodohrana, je s cevovodoma Φ300 mm in Φ400 mm izvedena 
povezava z novim vodohranom. Trenutno se izvaja vertikalna hidroizolacija na 
vstopnem jašku vodohrana in kabelska povezava med starim in novim 
vodohranom, za namen telemetrije. 

- Januar, februar 2015: priklop magistralnega cevovoda Φ500 mm in Φ400 mm na 
novi vodohran je zaključen. Pred vhodom v vodohran so se izvedla AB krila, ki 
tvorijo oporo za predvideno nasutje zemljine nad vhodnim portalom. Trenutno se 
izvaja polnjenje vodnih celic z vodo za izvedbo meritev vodotesnosti.   

- Marec, april 2015: meritve vodotesnosti so opravljene in izkazujejo zahtevano vodotesnost. 
V strojni celici so nadvišani AB parapeti, ki služijo kot podpora za vodovodne cevi in 
armaturne kose, ki služijo za polnjenje vodnih celic. Po izgradnji AB kril pred vhodnim 
portalom vodohrana se je zaključila vertikalna hidroizolacija še preostanka zunanjih 
betonskih površin in zaključilo se je zasutjevodohrana z ustrezno zemljino, skladno s 
projektom PZI. 

- Maj 2015: pred vhodnim portalom vodohrana se izvajajo zaključna dela pri zunanji 
ureditvi z izvedbo tlakovanja, meteornim odvodnjavanjem in dostopno cesto. Za vodohran 
se pripravlja vsa potrebna dokumentacija za oddajo vloge za uporabno dovoljenje 

 

 
 

 
III. Ultrafiltracija Bašelj  

- April, maj 2014: Izveden je izkop za objekt, tampon in podložni beton, zabetonirane vse 
stene v kleti ter  plošča nad kletjo. Pozidane so tudi stene v pritličju in mansardi ter 
zabetonirana plošča nad kletjo. Izvedena je utrjena gramozna blazina do višine temelja za 
podporni zid.  

- Izveden je AB podporni zid na AB temelju na  J, Z in SZ strani objekta.  
- Za zidom je izvedena drenaža s PVC cevmi  fi 200 mm, obsutimi  z gramozom 16/32 mm 

in zaščitena  s filcem pred vdorom blatnih delcev. 
- Zaradi nevarnosti vdora zalednih vod, se je zaradi nemotenega odvodnjavanja za opornim 

zidom izvedlo zasutje z rečnimi kroglami do višine  – 50 cm od vrha zidu. Pred zasutjem se 
je obstoječa odkopana brežina zaščitila s filcem zaradi preprečevanja vdora blata v 
izvedeno zasutje. 

- Na objektu je tudi že streha, tako je v celoti zaključena III. gradbena faza. V izvajanju 
naslednje gradbene faze so v pritličju objekta  izvedeni fini ometi sten, horizontalna 
hidroizolacija in  naklonski betoni plošče nad kletjo, ter  talne plošče v kleti v prostoru 
strojnice. Vgrajena so vsa okna v pritličju in mansardi, zabetonirani betonski podstavki za 
UF enote v vodarni, na S strani objekta pa je zabetonirana nepretočna greznica na 
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praznjenje  za predvidene sanitarije v objektu. Na J, Z in S strani objekta, nad opornim 
zidom je izvedeno planiranje in zatravitev brežine. 

- Izvedeno je čiščenje talnih plošč bazena čiste vode, bazena čiste pralne vode in 
nevtralizacijskega bazena pred izvedbo naklonskih betonov. 

- Junij 2014: Naklonski betoni na talnih ploščah bazena čiste vode, bazena čiste pralne vode 
in nevtralizacijskega bazena so izvedeni, v nevtralizacijskem bazenu se na talni plošči 
stenah in krovni plošči (stropu) izvaja obloga z varljivo PE folijo. V kleti, v prostoru 
strojnice je na steni, ki meji na permeatni bazen in bazen čiste vode, izvedena 
termoizolacija. Na kompletnem objektu so izvedeni (izvrtani) preboji (68 kos) za 
montiranje strojne, tehnološke in elektro opreme. V pritličju, pod stropom, so za 
nadometno elektroinstalacijo  montirane nosilne police. Vgrajena so   sektorska dvižna 
vrata (3kos), položena je stenska keramika v vseh prostorih pritličja objekta. Na krovni 
plošči (pod streho objekta) je izvedena termo izolacija in preko nje tlak iz bet. estriha. 
Trenutno se izvajajo slikopleskarska dela v vseh prostorih pritličja objekta in priprava 
transportnih poti zunaj objekta za dostop viličarju pri montaži in prenosu tehnološke 
opreme za objekt ultrafiltracije.  

- Julij 2014: V objektu se izvaja montaža tehnološke, strojne in elektro opreme, ki je 
tehnično in vrednostno bistvena faza pri izvedbi objekta. V objektu je v pritličju izvedena 
vsa stenska keramika, v kleti objekta so izvedeni vsi naklonski betoni, v nevtralizacijskem 
bazenu pa tudi hidroizolacija sten in stropa s PE folijo. Na krovni plošči pritličja je 
izvedena termo izolacija, ki je zaščitena  z estrihom 5cm. Gradbena dela na objektu se 
trenutno ne izvajajo, ker je potrebno zaključiti z montažo strojne, tehnološke in elektro 
opreme.  

- Avgust 2014: Nadaljujejo se dela pri montaži tehnološke, elektro in strojne opreme. 
Izvedene so kovinske stopnice, ki vodijo na  podstrešje objekta. Zaključuje se izvedba 
vertikalne hidroizolacije na V strani objekta pred predvidenim izvajanjem usedalne lagune 
za odpadno vodo pred objektom.  

- September 2014: Zaključena so dela pri montaži tehnološke, elektro in strojne opreme, 
postavljen je montažni objekt transformatorske postaje (TP), izveden je SN kablovod za 
priključitev TP v dolžini cca 700 m1  na elektro omrežje. Na objektu se izvajajo termo 
izolacijska in fasaderska dela, v objektu pa se zaključujejo keramičarska dela. Objekt je 
tudi že povezan z novim magistralnim vodovodom. Tehnološka in strojna oprema se 
pripravlja na čiščenje in vse potrebne meritve in preizkuse za predvideni poskusni zagon 
koncem oktobra. 

- Oktober 2014: V objektu ultrafiltracije se zaključujejo vsa instalaterska in montažna dela 
za elektro in tehnološko opremo. V naslednjih dneh bo izveden priklop na TP, kar bo 
omogočilo tudi pričetek testiranja vseh naprav za predvideni poskusni zagon vgrajenih 
naprav za čiščenje vode. Izven objekta pa se zaključujejo fasaderska dela, gradnja usedalne 
lagune in zunanje ureditve za predvideni tehnični pregled dne 24.11.2014. 

- November 2014: Zunanja ureditev je v zaključni fazi, ( asfaltiranje, tlakovanje, meteorna 
kanalizacija,…). Izvedena je usedalna laguna in varovalna ograja okrog objekta. 

- Pri vgrajeni strojni in tehnološki  in elektro opremi se trenutno izvajajo kontrolne meritve. 
Preizkus tesnosti bazenov je opravljen, rezultati meritev potrjujejo, da so bazeni vodotesni. 
Po vseh izvedenih kontrolnih meritvah in preizkusih se bo izvedlo pranje kompletne 
vodovodne opreme in bazenov. Po  zaključenem  delnem tehničnem pregledu , ki bo 
predvidoma  še v mesecu decembru 2014, bo objekt pripravljen za nameravani poskusni 
zagon in obratovanje v trajanju 183 dni. 

- December 2014: Po pripombah UE na vlogo za delni tehnični pregled, se je  izdelala 
dopolnitev  dokumentacije, zato bo delni tehnični pregled izveden predvidoma v januarju 
2015. Zaradi nevarnosti podora zemljine na SZ strani objekta, se je izdelala AB  koritnica 
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za odvod zaledne vode in AB površinska zaščita brežine, ki se bosta kasneje še obložili s 
kamnom (izvedba kamen v beton).  

- Januar, februar  2015: V postopku za tehnični pregled, se je na zahtevo UE  izdelala 
dopolnitev  dokumentacije  za spremembo gradbenega dovoljenja zaradi spremenjene 
lokacije transformatorske postaje, zato bo delni tehnični pregled izveden predvidoma v 
marcu 2015.  

- Januar, februar  2015: V postopku za tehnični pregled, se je na zahtevo UE  izdelala 
sprememba gradbenega dovoljenja zaradi spremenjene lokacije transformatorske postaje, 
zato bo potrebna dopolnitev vloge za delni tehnični pregled in uporabno dovoljenje, ki je 
podlaga za poskusni zagon ultrafiltracije. . 

- Marec, april maj 2015:  10.03.2015 je bila pridobljena pravnomočna sprememba 
gradbenega dovoljenja in dopolnjena vloga za delni tehnični pregled in uporabno 
dovoljenje za UE. 

- Zaključilo se je oblaganje s kamnom AB koritnice in AB površinske zaščite brežina za 
odvodnjavnje zaledne vode na Z strani objekta. Izvedla se je tudi kompletna zaščita zelo 
strmih brežin s tkanino iz jute in zasaditev z okrasnimi grmovnicami. Okrog objekta se je 
položila fina plast asfalta in fina izvedba cokla objekta. 28.04.2015 se je na zahtevo UE 
izdelala še tretja dopolnitev vloge za delni tehnični pregled in uporabno dovoljenje. 

 
 

SLIKE: Magistralni vodovod Bašelj - Kranj: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 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 26 od 32 
 

  
 

  
 

  
 
 
 

 
 
  



 

 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 27 od 32 
 

SLIKE: Vodohran Zeleni hrib: 
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SLIKE: Ultrafiltracija Bašelj: 
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