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1 Osnovni podatki 
 
Projekt: Izgradnja vodovodnega omrežja BAŠELJ - KRANJ 

 
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) 

 Nominiran podizvajalec: Domplan d.o.o. 

 Rok izvedbe: 540 dni = 360 dni (izvedba) + 180dni (reklamacija napak) 

 Uvedba v delo: 7.10.2013 

 Rok izvedbe: 31.07.2015 

 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) 

 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) 

 Uvedba v delo: 11.10.2013 

 Rok izvedbe: 30.04.2015 

 Vrednost del (z DDV-jem): 12.878.693,84 EUR 
Projektant: 

 PGD projekt:  
PLANING BIRO KRANJ d.o.o. (magistralni vodovod in VH Zeleni hrib) 
Strix d.o.o. (Ultrafiltracija Bašelj) 
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Slika 1: Vodovod Bašelj – Kranj  

 

 
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 

 Vzpostavitev projektnega portala 

 Izdelava protokola komunikacije med udeleženci projekta 

 Sistematizacija spremljave projekta in obračuna del 

 Kontroling projekta 

 Obveščanje javnosti 
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2.1 Izdelava koncepta planiranja 
 
Na podlagi projektne, razpisne in pogodbene dokumentacije ter izvedbenih dokumentov je bil izdelan 
dokument »Koncept generalnega planiranja in spremljave«, ki določa: 

 Delitev projekta z vidika planiranja na manjše t.i. planske segmente 
Razlog tovrstne delitve projekta je doseganje večje preglednosti pri terminskem planiranju projekta, 
saj se posamezni planski segmenti med seboj lokacijsko in tehnološko razlikujejo in zahtevajo različen 
pristop planiranja.  
Vsak planski segment ima jasno določen koncept planiranja. Zanj so bile izdelane predloge, ki jih mora 
izvajalec uporabiti pri izdelavi terminskih planov ter opredeljevanju vseh zahtevanih poročil (t.i. 
rezultati planiranja). 
 

 Podrobna navodila izvajalcem za izdelavo terminskih planov posameznih planskih segmentov 
Pripravljena navodila jasno in nedvoumno določajo vse zahtevane aktivnosti, ki jih mora izvajalec 
upoštevati pri izdelavi terminskega plana, s poudarkom na posebnostih posameznega planskega 
segmenta (npr. linijski / mrežni koncept planiranja). 

 
Izdelani dokumenti omogočajo doseganje naslednjih ciljev spremljave projekta: 

 določitev jasnih časovnih in stroškovnih meril projekta, 

 spremljava dejanske izvedbe ter ugotavljanje morebitnih časovnih ali stroškovnih odstopanj 

 podajanje predlogov ukrepov z namenom doseganja zastavljenih projektnih ciljev, 

 ažurnost projektnih podatkov, ki je osnova za simulacijo natančnih časovnih in stroškovnih projekcij 
zaključka projekta, 

 zagotavljanje tehnične in strokovne podpore pri izdelavi terminskih planov:  
o generalni plan projekta (gantogram, linijski), 
o mesečni, tedenski plan projekta, 

 zagotavljanje dinamike potrebnih virov (delovna sila, materiali, mehanizacija) na podlagi kalkulacije in 
terminskih planov. 

 

2.2 Vzpostavitev projektnega portala (za potrebe ožje projektne skupine) 
 
Projektni portal je komunikacijsko in dokumentacijsko središče, ki ga za potrebe vodenja, spremljanja, 
kontrole, komunikacije in koordinacije na projektu uporablja investitor, nadzor, izvajalec, projektant in PR.  
Namenjen je ožji projektni skupini. Gre za spletno okolje v katerega so z omejitvami dostopa vključeni 
uporabniki in udeleženci na projektu. 
 
 
Zaradi obsega podatkov in dokumentov, ki nastajajo skozi proces gradnje pri različnih deležnikih je projektni 
portal drevesno strukturiran in do določene stopnje predpisan. Namen strukturiranja je standardizacija in s 
tem enostavnejše in hitrejše dostopanje do informacij.  
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Prvi nivo strukturirane vsebine projektnega portala določa naslednja področja: 

Skupina Področja v skupini 
Dokumenti Protokoli  

Investicijska dokumentacija  
Projektna dokumentacija  
Razpisna dokumentacija  
Investitor 
Projektni vodja  
Svetovalec 
Projektant  
Nadzor 
Koordinator varstva pri delu 
Informiranje javnosti  
Izvajalec 
Zapisniki  
Zaupno  
Interno 

Seznami Koledar  
Naloge  
Vprašanja  
Riziki  
Naročila  
Spremembe  
Deležniki  

Diskusije Diskusija  

Slike Foto-dokumentacija 

  

Z vzpostavitvijo portala bo dosežen eden izmed ciljev spremljave projekta t.j. izkoriščanje podpore 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri izvajanju projekta za naslednje procese projektnega 
vodenja; koordinacija, komunikacija in dokumentacija. 
 

 

Slika 2: Primer projektnega portala 
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2.3 Izdelava protokola komunikacije med udeleženci projekta 
 
Protokol komunikacije na portalu določa »pravila igre« za obvladovanje informacij in dokumentov na 
projektnem portalu, ki so potrebna za investitorjevo spremljanje projekta in veljajo za vse njegove 
udeležence. Sprejet protokol je soglasje in kompromis vseh udeležencev projekta, ki ima namen 
poenostaviti njihovo komunikacijo ter jo narediti enolično in transparentno.  
 
Izdelani dokument zavezuje vse udeležence projekta k spoštovanju določil protokola komunikacije in zato 
zagotavlja: 

 Standardizacijo, transparentnost in enoličnost projektnih postopkov. 

 Učinkovito komunikacijo, zmanjšanje tveganj in varovanje projekta pred nekontroliranimi 
spremembami.  

 Preprečevanje neustreznega nastajanja informacij in njihove nepravilne uporabe. 

 Predpisani postopki zagotavljajo verodostojni prenos informacij na projektu in med udeleženci.  
 

 

2.4 Sistematizacija spremljave in obračuna 
 
Spremljanje izvajanja projekta in obračun izvedenih del se izvaja z informacijskim sistemom XPERT. V ta 
namen je v okviru informacijskega sistema XPERT vzpostavljeno projektno okolje z vsemi podatki projekta, 
ki so potrebno za spremljanje izvedbe. 
 
Vzpostavitev projektnega okolja v sistemu XPERT je obsegalo: 

 Definiranje projekta t.j. prenos ključnih identifikacijskih podatkov projekta v XPERT 

 vzpostavitev in administracija seznama uporabnikov (zadolžitve, pravice), ki lahko dostopajo do 
projekta v XPERT. 

 Sistematizacija, organizacija in prenos projektantskih popisov del v XPERT, pri čemer velja izpostaviti 
zahtevnost postopka, ki je temeljil na obdelavi obsežnih datotek s podatki o popisu del. 

 Enolično označevanje postavk (WBS), ki je ključnega pomena pri izdelavi gradbene knjige v fazi 
izvedbe projekta.  

 Vzpostavitev enotnega okolja za izdelavo in potrjevanje količin v fazi obračuna projektnih del na 
podlagi potrjene gradbene knjige. 

 Standardizacija izpisov mesečne situacije, ki predstavlja osnovo za vmesna plačila. 

 Kontrolirane členitve situacije na posamezne investitorje (občine). 
 

Vzpostavitev projektnega okolja v sistemu XPERT zagotavlja: 

 Vse potrebne računovodske informacije za knjiženje stroškov v okviru občine. 

 Podatke o dejanskih plačilih po posameznih izvajalcih in podizvajalcih. 

 Enotno obliko vseh situacij projekta, kar poenostavlja izdelavo zahtevkov za investitorja (MOK) in 
minimizira možnosti napak. 

 Zahtevane računovodske operacije pri večini pogodb: 
o delitve stroškov po občinah, 
o delitve na upravičen in neupravičen del, 
o delitve po načinu obračunavanja DDV (kombinacija obrnjene in običajnega obračunavanja 

davka na dodano vrednost). 
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Slika 3: Primer projektnega okolja v informacijskem sistemu XPERT 

 

2.5 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 spremljava 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, obračunanimi in dejansko plačanimi stroški. 
 

 

Slika 4: Spremljanje uspešnosti projekta v informacijskem sistemu XPERT 
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2.6 Obveščanje javnosti PR 
 
NAMEN IN CILJI 

• dvig zavesti javnosti o operacijah, ki jih sofinancira Kohezijski sklad in prikaz vloge, ki jo igra 
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. 

 
KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 
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3 Terminski plani 
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4 Finančna slika projektov 
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5 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. 
 

II. Vloga za sofinanciranje iz EU skladov  
i. Pogodba o sofinanciranju še ni podpisana. 

Preventiva: 
 potrebno izvajati pritisk na odgovorne na MKO-ju. 

 
III. Poročanje o izvedbi (MKO) 

i. Poročila o izvajanju projekta za MKO in EU so nepopolna ali pa zamujajo - pripombe MKO 
in EU, zahteve po vračilu sredstev.  
Preventiva: 

 natančnost specifikacije pogodbenih del in nalog poročevalca, 
 opredeljenost pogodbenih kazni v primeru pomanjkljivega izvajanja pogodbenih 

nalog, 
 aktivno sodelovanje PP MOK. 

Kurativa: 
 takojšnja uveljavitev pogodbenih kazni, 
 Sprožitev postopka za izbor novega poročevalca. 

 
IV. Zemljišča  

i. v kolikor se izkaže da v gradbenem dovoljenju niso zajeta vsa zemljišča, mora MOK takoj 
pristopiti k reševanju – pridobivanju manjkajočih služnosti. 

 
V. Projektna dokumentacija 

i. Slaba projektna dokumentacija - povečani stroški (raznovrstna tla, prestavitev komunalnih 
vodov). 

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

 
VI. Upravljalec infrastrukture 

i. Aktivna  udeležba upravljalcev pri izvajanju GOI del. 
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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. Svetovalni inženiring  
i. Svetovalni inženiring 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: 
 takojšnja 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. 
Preventiva: 

 redno poravnavanje obveznosti do izvajalca. 
iii. Izvajalec gradnje – Stečaj. 

Kurativa: 
 novi javni razpis. 

iv. 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. 

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

 takojšnji sestanek izvajalca GOI del z vodstvom projekta. 
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vi. 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. 

vii. 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. 
viii. 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, 

X. Nadzor GOI del  
 

XI. Varnost na gradbišču  
 

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.  

XIII. 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. 

 
  



 

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: »Oskrba s pitno vodo«. 
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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 
zagonskega 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. 
Preventiva: 

 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. 

 
 
 

6 Mesečno poročilo izvajalca (priloga) 
  



Projekt:

Odločba št.:

Pogodba št.:

a)

Čiščenje terena za pričetek del z odstranitvijo drevja, priprava poti in dostopov za gradnjo, postavitev profilov za gradnjo objekta.

opomba: Podrobne količine vseh izvedenih del so razvidne v situacijah.

Diagrami in podroben opis napredovanja del, ki vključuje fazo projektiranja (če je), Izvajalčevo dokumentacijo, nabavo materiala,

izdelavo, dostavo na gradbišče, gradnjo, montažo in preskuse; za vsakega imenovanega podizvajalca (v skladu s členom 11 -

Imenovani podizvajalci)

Na projektu IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ so bila v mesecu oktobru 2013 na posameznih segmentih 

projekta oz. objekta "VODOHRAN ZELENI HRIB" izvedena naslednja dela:

1.1 Preddela:

1.4 Kanalizacijska dela:

1.5 Montažna dela:

1.6 Razna dela:

1.2 Zemeljska dela:

1.3 Gradbena dela:

Široki strojni izkop gradbene jame v zemljini III.ktg in kamnini V.ktg.; planiranje gradbene jame na terenu III. In V. Ktg.; 

zasipanje in obsipanje okoli objekta v slojih 30cm; planiranje nasutih površin okrog in nad objektom; nakladanje in odvoz 

odvečnega materiala na stalno deponijo.

Poročilo o poteku del v skladu s členom 4.21 splošnih pogojev pogodbe za obdobje poročanja, na katero se nanaša ta vmesna

situacija.

POROČILO O POTEKU DEL: 1

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ

430-6/2013-11-(42/14)



Projekt:

Odločba št.:

Pogodba št.:

POROČILO O POTEKU DEL: 1

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ

b)

Poročilo o poteku del v skladu s členom 4.21 splošnih pogojev pogodbe za obdobje poročanja, na katero se nanaša ta vmesna

situacija.

430-6/2013-11-(42/14)

Fotografije, ki prikazujejo status izvedbe in napredovanje na gradbišču

Izdelava AB plošče na dostopni poti preko obstoječih 

cevnih propustov na poti do vodohrana Zeleni hrib.

Posek drevja in grmovja ter čiščenje terena

Izkop z nakladanjem in odvozom na deponijo



Projekt:

Odločba št.:

Pogodba št.:

c)

Izvajalci del:

Gorenjska gradbena družba d.d. Kranj

d)

Osebje:

Brane Markelj, inž.grad.

Gregor Šega, inž.grad.

Zdravko Špendal, inž grad.

Jože Uranič

Gradbena mehanizacija:

Vrsta stroja: količina (kom)

bager 1x

kamion 3x

valjar 1x

traktor 1x

drobilec za biomaso 1x

Delovna sila:

strojnik 1x

kv 4x

pk 2x

šofer 3x

Detajlni opis v skladu s členom 6.10 pogojev pogodbe - seznam Izvajalčevega osebja in opreme

Za izdelavo vseh važnejših sklopov naprav oziroma materialov, ime izvajalca, sedež, procent napredovanja in dejanski ali

pričakovani datum:

POROČILO O POTEKU DEL: 1

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ

430-6/2013-11-(42/14)

Poročilo o poteku del v skladu s členom 4.21 splošnih pogojev pogodbe za obdobje poročanja, na katero se nanaša ta vmesna

situacija.



Projekt:

Odločba št.:

Pogodba št.:

e)

f)

g)

h)

Dela napredujejo s predvideno dinamiko in sledijo terminskemu planu izvedbe.

Kraj in datum: Pripravil: Brane Markelj, inž.grad.

Kranj, 05.11.2013

POROČILO O POTEKU DEL: 1

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ

Pregled stanja varnosti na gradbišču, ki vključuje podrobnosti o kateremkoli nevarnem dogodku in aktivnostmi povezanimi z

okoljevarstvenimi in javnimi odnosi.

430-6/2013-11-(42/14)

Kopije dokumentov o zagotavljanju kvalitete, rezultatih preskusov in potrdil o skladnosti materialov.

Primerjava planiranega in dejanskega napredovanja del, z opisom katerihkoli okoliščin ali dogodkov, ki bi lahko ogrozili

dokončanje v skaldu s pogodbo in dejavnostmi za izničenje zamud.

Poročilo o poteku del v skladu s členom 4.21 splošnih pogojev pogodbe za obdobje poročanja, na katero se nanaša ta vmesna

situacija.

Pri izgradnji kanalizacijskega omrežja se upoštevajo predpisi in standardi

Seznam zahtevkov naročnika v skladu s podčlenom 2.5 pogojev pogodbe - Zahtevki naročnika in zahtevkov Izvajalca v skladu s

podčlenom 20.1 - Zahtevki izvajalca

Gradnja se izvaja v skladu z varnostnim načrtom, ki je izdelan na podlagi Uredbe o zagotavljanju kakovosti, varnosti in zdravja pri delu na

začasnih in premičnih gradbiščih. 

Vsi dokumenti o zagotavljanju kakovosti se nahajajo na gradbišču pri vodji gradbišča


