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Projekt: 
GORKI 2. Sklop 

 
 v katerem je zajeto:  
 Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z 

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

 Nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave 
Kranj 
 

Poročilo o stanju projekta 
Avgust 2014 

 

 
 
 
Investitor: 
Mestna občina Kranj 
Slovenski trg 1 
4000 Kranj 
Slovenija - EU 
 
 
 
Kranj: 
13.8.2014  
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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 

 
Sofinanciranje: Sklep o sofinanciranju za celotno operacijo je bil podpisan dne 27.3.2014, št. 5443-
9/2007-MOP/159 
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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) 
 Uvedba v delo: 7.10.2013 
 Rok izvedbe: 540 dni 
 Vrednost del (z DDV-jem): 963.800,00 EURO 

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) 
 Uvedba v delo: 8.10.2013 
 Vrednost del (z DDV-jem): 71.380,05 EURO 

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) 
 Uvedba v delo: 11.10.2013 
 Rok izvedbe: 540 dni = 360 dni (izvedba) + 180dni (reklamacija 

napak) 
 Vrednost del (z DDV-jem): 13.306.985,70 EURO 

Projektant: 
 PGD projekt: Protim Ržišnik Perc d.o.o. 

Sofinanciranje: 
 Pogodba za izvedbo podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730047 
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Projekt: Sklop 2: Kokrica 
 

 
Slika 3: Sklop 2: Kokrica 

 
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) 
 Uvedba v delo: 7.10.2013 
 Rok izvedbe: 540 dni 
 Vrednost del (z DDV-jem): 963.800,00 EURO 

Komunikacija z javnostjo (PR): 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) 
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 Uvedba v delo: 8.10.2013 
 Vrednost del (z DDV-jem): 71.380,05 EURO 

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) 
 Uvedba v delo: 16.10.2013 
 Rok izvedbe: 540 dni = 360 dni (izvedba) + 180dni (reklamacija 

napak) 
 Vrednost del (z DDV-jem): 4.602.386,10  EURO 

Projektant: 
 PGD projekt: Protim Ržišnik Perc d.o.o. 

 
Sofinanciranje: 

 Pogodba za izvedbo podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730048 
 
 
Projekt: Sklop 3: Kokrški log – Kokrški breg - Huje - Partizanska cesta – Skalca – Zlato polje 
sever 
 

 
Slika 4: Sklop 3: Kokrški log – Kokrški breg - Huje - Partizanska cesta – Skalca – 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 tlačnas 1.250m – 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) 
 Uvedba v delo: 7.10.2013 
 Rok izvedbe: 540 dni 
 Vrednost del (z DDV-jem): 963.800,00 EURO 

Komunikacija z javnostjo (PR): 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) 
 Uvedba v delo: 8.10.2013 
 Vrednost del (z DDV-jem): 71.380,05 EURO 

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) 
 Uvedba v delo: 16.10.2013 
 Rok izvedbe: 540 dni = 360 dni (izvedba) + 180dni (reklamacija 

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

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

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

EKOLOGIJA d.o.o. (Skalca) 
Sofinanciranje: 
 Pogodba za izvedbo podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730049 
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Projekt: CČN Kranj 
 

 
 Slika 5: 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) 
 Uvedba v delo: 7.3.2014 
 Rok izvedbe: 540 dni 
 Vrednost del (z DDV-jem): 1.012.600,00 euro 

Komunikacija z javnostjo (PR): 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) 
 Uvedba v delo: 8.10.2013 
 Vrednost del (z DDV-jem): 71.380,05 EURO 

Izvajalec: 
 Poslovodeči partner: OHL ŽS, a.s., Burešova, Češka Republika 
 Partner 2: Gorenjska Gradbena Družba d.d. 
 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-5/2012-33-(42/14) 
 Uvedba v delo: uvedba v delo 10.4.2014 
 Rok izvedbe: 730 dni = 550 dni za izgradnjo in 180dni za poskusno 

obratovanje 
 Vrednost del (z DDV-jem): 23.992.846,53 EURO 

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

aqua consult , Ingenieur GmbH, 
Sofinanciranje: 
 Pogodba podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730046 
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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 – 10 

situacij, Sklop 2 - 9 situacij, Sklop 3 - 8 situacij, CČN KRANJ – 3 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 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 in obračunanimi stroški. 

 
Slika 6: Spremljanje uspešnosti projekta v informacijskem sistemu XPERT 
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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. 

 
KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 
 

 
 
IZVEDENE KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI – STANJE AVGUST 2014: 

• svečana odprtja delovišč, 
• izdelana in postavljena spletna stran, 
• izdelani in postavljeni jumbo plakati, 
• izdelane in postavljene gradbiščne table, 
• objave o projektu v medijih. 
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3 Terminski plani 
3.1 Sklop 1: Bitnje – Šutna – Žabnica 
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3.2 Sklop 2: Kokrica 
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3.3 Sklop 3:Kokrški log – Kokrški breg - Huje - Partizanska cesta – Skalca – Zlato 
polje sever 
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3.4 CČN Kranj: 
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4 Finančna slika projektov 
 

 
 
 
4.1 Sklop 1: Bitnje – Šutna – Žabnica 
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4.2 Sklop 2: Kokrica 
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4.3 Sklop 3: Kokrški log – Kokrški breg - Huje - Partizanska cesta – Skalca – 
Zlato polje sever 

 

 
 
4.4 CČN Kranj 
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4.5 Finančni pregled odhodkov in prihodkov – avgust 2014 
 
 ODHODKI [€] PRIHODKI [€] 

Že plačano V plačilu (potrjevanju) 

Prejeta sredstva na 
podlagi pogodbe o 

sofinanciranju 
Kanali: 
Izvedba: 
Sklop 1: Bitnje Šutna Žabnica 2.369.206,72 512.360,29 660.468,17 
Sklop 2: Kokrica 613.174,81 197.846,32 118.036,41 
Sklop 3: Zlato polje, Huje 325.948,62 67.351,44 0,00 
Nadzor: 
Sklop 1: Bitnje Šutna Žabnica 93.648,96 20.013,29 0,00 
Sklop 2: Kokrica 21.278,95 8.138,01 0,00 
Sklop 3: Zlato polje, Huje 12.782,34 2.854,96 0,00 
CČN Kranj 
Izvedba: 601.289,85 558.042,81 157.685,01 
Nadzor: 28.196,62 0,00 0,00 
Obveščanje javnosti (Kanali & CČN Kranj) 
Izvedba: 31.225,21 0,00 0,00 
Skupaj 4.096.752,08 1.366.607,12 936.189,59 
 5.463.359,20 936.189,59 
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5 Tveganja na projektu 
 
Izvajanje vsakega gradbenega projekta je povezano s tveganjem, ki ga v osnovi definiramo kot 
pojav nezaželenega 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 za PR in za nadzor nad gradnjo 

kanalizacijskega omrežja in nadzor nad gradnjo CČN Kranj. 
Preventiva: 

 Potrebno izvajati pritisk na odgovorne na MKO-ju. 
ii. Zahtevki in sofinanciranje. 

 Potrebno izvajati pritisk na odgovorne na MKO-ju. 
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. 
v. Menjava vlade – neodzivnost vladnih organov pri zagotavljanju finančnih sredstev. 

 
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. 

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. 
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V. Projektna dokumentacija 
i. CČN – projektant: 

 Dokončanje pogodbenih obveznosti projektanta. 
 Slaba projektna dokumentacija. 

Kurativa: 
 Takojšnja uveljavitev pogodbenih kazni. 
 Sprožitev postopka za izbor novega projektanta (novo JN). 

ii. CČN – 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. 

 Izsiljevanje projektanta za dodatna dela. 
 Oddaljenost glavnega projektanta (Nemčija) in oddaljenost inženirja 

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

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

prestavitev komunalnih vodov). 
 Sprememba gradbenih dovoljenj pri gradnji komunalne infrastrukture 

zaradi zamika katastra z dejanskim stanjem v naravi. 
 
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. 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.  
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IX. Izvedba GOI del  
i. Dodatna dela – preseganje skupnih upravičenih stroškov projekta nad 50 mio. 

Kurativa: 
 Pridobitev nove odločbe s strani Bruslja. 

ii. Odpraviti nesoglasja zapisana v pogodbenih določilih. 
Kurativa: 

 Skleniti dodatek k osnovni pogodbi. 
iii. 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. 
iv. 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. 
v. Vremenske okoliščine (dolga zima, veliko deževja), 

vi. Slaba komunikacija izvajalcev na terenu. 
vii. 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. 

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

 Takojšnji sestanek izvajalca GOI del z vodstvom projekta. 
ix. 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. 

x. 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. 
xi. Izvajalec GOI del in projektant ne zagotavljata pravočasne priprave PID-ov in 

dokumentacije, potrebne za tehnični pregled. 
Preventiva: 
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 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. 
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 – rok izvedbe, zahtevnost projekta, neznani izvajalec: 
 CČN 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. 
 Slabi terminski plani izvajalcev in s tem povezana slaba koordinacija med 

njimi. 
 Nezmožnost zalaganja začetnih sredstev izvajalcev. 
 Slaba koordinacija med partnerji 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, pridobivanje časa ...), 

se lahko pojavi »izsiljevanje« izvajalca pri podajanju rešitev oz. odločitev 
(sicer običajne »tekoče« projektne situacije). 

 Zapleti med izvajalci in podizvajalci gradnje. 
 Dodatne zamude zaradi nepredvidenih vremenskih okoliščin. 
 Faznost del in monitoring obstoječega delovanja CČN Kranj. 
 Visoka kota reke Save pri izgradnji določenih bazenov v sklopu CČN 

Kranj. 
Preventiva: 

o Projektant pripravil dve varianti varovanja gradbene jame. Primer 
za visok vodostaj (dražja varianta) in primer za nizek vodostaj. 

 Vremenske okoliščine (dolga zima, veliko deževja). 
 Slaba komunikacija izvajalcev na terenu. 
 Različna interpretacija popisov del in s tem povezanimi »izsiljevanji« 

izvajalca po dodatnih delih. 
Preventiva: 
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o Zahteva po natančni analizi celotnega popisa del z vsemi + in – ter 
sprotno reševanje sporov. 

o Aktivna udeležba/spremljava/kontroling s strani MOK. 
 Kvaliteta vgrajenega materiala in opreme. 

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

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

o Aktivna udeležba/spremljava/kontroling s strani MOK 
xv. CČN – Krajani: ne-izvrševanje določenih dogovorov, ki so se sklenili pri 

sporazumih z civilnimi iniacitivami. 
 

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

podcenjevanje problemov, oddaljenost sedeža vodilnega izvajalca nadzora). 
 

XI. Varnost na gradbišču  
i. Po pogodbi varnostni načrt izdela glavni izvajalec! Riziko slabega načrta!  

Preventiva: Pravočasno imenovanje koordinatorja varstva pri delu in natančni 
pregled (in potrditev) vsebine načrta. 

 
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. Redefiniranje terminskega plana 
za izvedbo projektov »Huje« in »Kokrški breg«. 

 
XIII. Prevzem in uporaba  

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

 Zaradi predvidene vsebine Pogodbe z MKO bo ključno vprašanje 
celotnega Programa Gorki čas oz. vnaprej definiran termin zaključka 
(nepovratne sredstva). Zaradi tega morata biti v pogodbah z izvajalci GOI 
del jasno opredeljeni določili, da le-ti v primeru zamud zagotovijo vse 
izkope za individualne priklope ter da v primeru prekoračitve končnega 
roka za izvedbo Programa zagotavljajo povrnitve povzročenih škod v 
celotnem znesku predvidenih nepovratnih sredstev. 

 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: 
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 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 
centralne čistilne naprave.  
Preventiva: 

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

Kurativa: 
 Organizacija dodatnega usposabljanja in monitoringa dela. 
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6 Tekoča problematika 
 
6.1 Projektna dokumentacija za CČN Kranj 
PZI dokumentacija izdelana in predana izvajalcem. Izvaja se analiza razlik med PGD/PZR in PZI 
dokumentacijo, ki bo osnova za nadaljnje postopke v smislu evidentiranja in obvladovanja 
sprememb na projektu.  
 
6.2 Dodatni razpis za izvedbo meteornega kanala (SKALCA) 
Dne 28.4.2014 je bil objavljen razpis za izvedbo meteornega kanala (Skalca), ki se mora izvajati 
skupaj z izvedbo kanalizacije. Z dnem 9.7.2014 je postala odločitev o oddaji javnega naročila 
pravnomočna. Dne 1.8.2014 je bila podpisana tudi pogodba s podjetjem HIP PLUS d.o.o. za 
obnovo meteorne kanalizacije na Skalici in Ulici Tatjane Odrove. 
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7 Utrinki iz gradbišča 
 

Sklop 1: Bitnje – Šutna – Žabnica 
 

- Kanal B2 - na odseku od križišča pri spomeniku do železniške proge, ter od križišča pri 
spomeniku je izveden v obsegu: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini (1300m), 
grobi asfalt položen na celotni dolžini;  

- Kanal B5 - na odseku od ceste proti železnici preko potoka do ceste proti pokopališču in 
naprej preko regionalke proti Šutni: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini (990m), 
grobi asfalt položen na dolžini 150m; 

- Kanal ZB0 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini (670m), grobi asfalt 
položen na celotni dolžini; 

- ZB8 - od Šutne proti Žabnici preko potoka: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini 
(140m), narejen spodnji ustroj cestišča, položen asfalt v celotni dolžini (120m), urejene so 
bankine in okolica; 

- Kanal B1 v Bitnjah: položeni vsi komunalni vodi na dolžini cca. 1810m. 
- Tlačni vod BT1 iz Spodnjih Bitenj do Zgornjih Bitenj vzporedno z kanalom B1 v dolžini 

cca 1810m; 
- Tlačni vod BT2 iz spodnje Žabnice do Spodnjih Bitenj izveden v celotni dolžini 2034m; 
- Kanal ZB3 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini (460m), položen grobi 

asfalt; 
- Kanal ZB 3.4 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini (80m), položen 

grobi asfalt; 
- Kanal ZB 3.3 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini (150m), položen 

grobi asfalt; 
- Kanal ZB 3.5 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini (100m), položen 

grobi asfalt; 
- Kanal ZB1 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini (70m) in vzpostavljeno 

prvotno stanje; 
- Kanal ZB2 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi na dolžini cca. 250m; 
- Kanal ZB10 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini (70m). Grobi asfalt je 

položen v celotni dolžini; 
- Kanal ZB6 na Šutni: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini  66 m in vzpostavljeno 

prvotno stanje; 
- Kanal ZB12 v Spodnjih Bitnjah: položeni vsi komunalni vodi na celotni dolžini (320)m; 
- Kanal SP20 – od črpališča v Spodnjih Bitnjah proti cerkvi v Spodnjih Bitnjah – položeni 

vsi komunalni vodi v celotni dolžini, zaključena tudi arheološka izkopavanja na trasi 
kanala; 

- Kanal SP20.1 v Spodnjih Bitnjah ; položeni vsi komunalni vodi v celotni dolžini (144m), 
položen je grobi asfalt; 

- Kanal SP19 v Spodnjih Bitnjah; položeni vsi komunalni vodi v celotni dolžini (36m); 
- Kanal SP18 v Spodnjih Bitnjah; položeni vsi komunalni vodi v celotni dolžini (105m); 
- Kanal SP17 v Spodnjih Bitnjah; položeni vsi komunalni vodi v celotni dolžini (126m); 
- Kanal SP16 v Spodnjih Bitnjah; položeni vsi komunalni vodi v celotni dolžini (94m); 
- Kanal  SP11 v Srednjih Bitnjah; položeni vsi komunalni vodi v dolžini (150m); 
- Kanal  SP10 v Srednjih Bitnjah; položeni vsi komunalni vodi v dolžini (105m); 
- Kanal  SP6  v Zgornjih Bitnjah; položeni vsi komunalni vodi v dolžini (15m); 
- Kanal  SP5  v Zgornjih Bitnjah; položeni vsi komunalni vodi v dolžini (45m) proti glavni 

cesti, čaka se podboj pod državno cesto; 
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- Kanal SP2 v Zgornjih Bitnjah: položeni vsi komunalni vodi v celotni dolžini  (135m) in 
vzpostavljeno prvotno stanje; 

- Kanal SP4 v Zgornjih Bitnjah: položeni vsi komunalni vodi v celotni dolžini  (135m) in 
vzpostavljeno prvotno stanje. 
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Izvedba del na dan 13.8.2014

Projekt: Sklop 1: Bitnje-Šutna-Žabnica LEGENDA IZVEDBE

Z deli se še ni pričelo Izveden tampon

Izvedeni kanali Končano
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Sklop 2: Kokrica 
 

- Odsek od Žagarja do Ilovke: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 257m. Cesta je že v 
celoti asfaltirana razen na delu križišča ob glavni cesti Kokrica-Brdo. 

- Cesta na Belo: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 432m. Glavna cesta na klancu proti 
Beli je že v celoti asfaltirana, zaključen je tudi odsek proti mostu potoka z Brda. 

- Cesta na Belo pri policijskih blokih: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 181m. Poteka 
priprava na asfaltiranje. 

- Partizanska pot: odsek je končan na celotni dolžini. 
- Cesta na Brdo – ob gozdičku proti Mlaki: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 72m. 
- Kuratova ulica – izdelanega 270m meteornega kanala zadrževalnika ob avtocesti. 
- Pokopališka cesta: odsek je končan na celotni dolžini vključno s prehodi glavne ceste 

Kokrica-Brdo. 
- Betonova ulica: položenih je 117m vseh komunalnih vodov, polega tega pa še 145m 

fekalne kanalizacije sredinske ceste. 
- Cesta na Brdo od mostu čez Rupovščico do križišča Žagar: položenih je 157m vseh 

komunalnih vodov, poleg tega pa še 187m meteorne kanalizacije 
- Grosova ulica: položenih je 95m vseh komunalnih vodov, polega tega pa še 108m 

meteorne kanalizacije. 
- Dežmanova ulica: položenih je 31m vseh komunalnih vodov, poleg tega pa še 31m 

meteorne kanalizacije.  
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Izvedba del na dan 13.8.2014

Projekt: Sklop 2: Kokrica
LEGENDA IZVEDBE

Z deli se še ni pričelo

Izvedeni kanali

Izveden tampon

Končano
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Sklop 3: Huje 
 

- Kanalizacija Huje: Na Hujah pa je izvajalec pričel s pripravljalnimi deli. Trenutno je 
izvedeno 180 m fekalnega kanala, 130 m vodovoda in 70 m meteorne kanalizacije. Cestna 
povezava Huje-Klanec je začasno urejena za lokalni dostop, del ceste Huje1 – Huje 6, pa je 
že utrjena s tamponom do faze fino planiranje pred asfaltiranjem. 
 

 
 

 
 
 
 



Izvedba del na dan 13.8.2014

Projekt: Sklop 3: Kokrški breg in Huje
LEGENDA IZVEDBE

Z deli se še ni pričelo

Izvedeni kanali

Izveden tampon

Končano
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Sklop 3: Zlato polje 
 

- Kanalizacija na Zlatem polju je končana. Potrebno je izvesti še kvalitetni prevzem del ter 
odpraviti pomanjkljivosti, ki bodo ugotovljene. V roku cca. 2 mesecev bo izveden še 
tehnični pregled in na podlagi uspešnega pregleda bo izdano uporabno dovoljenje za novo 
kanalizacijsko omrežje. 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Izvedba del na dan 13.8.2014

Projekt: Sklop 3: Zlato polje
LEGENDA IZVEDBE

Z deli se še ni pričelo

Izvedeni kanali

Izveden tampon

Končano
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CČN Kranj: 
 

- Na prezračevalnem bazenu je narejena talna plošča in del sten. Trenutno poteka polaganje 
armature za stene in opaženje sten objekta. 

- Na sekundarnem usedalniku je izvedena talna plošča in del sten, izdeluje se tudi opaž in 
armatura sten objekta filtracije. 

- Na lokaciji primarnega usedalnika je izvedeno delno nasutje temeljnih tal. 
- Na upravni stavbi potekajo obnovitvena dela. 
- Demontiran in odstranjen je obstoječi objekt nadstrešnice. 
- Izvedla so se pripravljalna dela – izkopi za gnilišče, strojnico gnilišč, plinohram in lovilec 

kamenja. 
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7.1 Poročila izvajalcev 
 
















































