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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, PZI projekt:  

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

Sofinanciranje: 
 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 
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Slika 1: Vodovod Bašelj – Kranj  
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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 10 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 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 2: 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 Magistralni vodovod Bašelj - Kranj: 
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3.2 Vodohran Zeleni hrib: 
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3.3 Ultrafiltracija Bašelj: 
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4 Finančna slika projektov 
 

 
 
4.1 Finančni pregled odhodkov in prihodkov – avgust 2014 
 
 ODHODKI [€] PRIHODKI [€] 

Že plačano V plačilu (potrjevanju) 
Prejeta sredstva na podlagi 

pogodbe o sofinanciranju 
Gradbena dela 2.845.157,93 838.266,72 230.443,17 
Nadzor gradbenih del 33.220,09 4.378,45 0,00 
Obveščanje javnosti 9.589,13 0,00 0,00 
Skupaj 2.887.967,15 842.645,17 230.443,17 
 3.730.612,32 230.443,17 
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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. Menjava vlade – neodzivnost vladnih organov pri zagotavljanjuj 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. Kokrški log – Kokrški breg - Huje - Partizanska cesta – Skalca – Zlato polje 
sever 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. 

 
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. 
ix. sprememba gradbenih dovoljenj pri gradnji komunalne infrastrukture zaradi 

zamika katastra z dejanskim stanjem v naravi. 
 

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. 
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Kurativa: 
 Redefiniranje terminskih planov. 
 Uveljavitev pogodbenih določil. 

 
ii. Ogroženost končnega termina izvedbe programa zaradi birokratskih ovir oziroma 

zavlačevanj UE Kranj pri izdajanju uporabnih dovoljenj. 
Preventiva: 

 Izvedba sestanka s predstavniki UE ter predstavitev ključnih parametrov 
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 Tekoča problematika 
 
6.1 Dodatni razpis za izvedbo obnove ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz 
 

Dne 28.4.2014 je bil objavljen razpis za izvedbo obnove ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz, ki se 
mora izvajati skupaj z izvedbo vodovoda. Z dnem 9.7.2014 je postala odločitev o oddaji javnega 
naročila pravnomočna. Dne 27.7.2014 je bila podpisana tudi pogodba s podjetjem GGD za obnovo 
ceste Kranj – Rupa – AC nadvoz. 
 
6.2 Civilna iniciativa Vodovod Bašelj – Kranj 
 

S strani krajanov Bašlja je bila v začetku avgusta organizirana civilna iniciativa v povezavi 
izgradnje objekta Ultrafiltracije v Bašlju. Trenutno potekajo usklajevalni pogovori glede reševanja 
zahtev določenih s strani civilne iniciative. Konkretnih dogovorov ali zaključkov še ni sprejetih.  
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7 Utrinki iz gradbišča 
 

7.1 Kratko poročilo o izvajanju del 
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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 delu od Ilovke proti Rupi je položenega 560 m novega vodovoda (fi 400mm). 
Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 760m novega vodovoda (fi 400mm). 
Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 1500m novega vodovoda (fi 400mm). 
Na delu od Bašlja proti zajetju Bašelj je položenega 300m novega vodovoda (fi 400mm). 
Na območju posestva Brdo je položenega 2198m novega vodovoda (fi 500m) in 450 m 
novega vodovoda (fi 400m). 

 
II. Vodohran Zeleni hrib 

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. 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. 
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. 

 
III. Ultrafiltracija Bašelj  

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 
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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 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. 
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 betonskega 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.  
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. 
 

SLIKE: Magistralni vodovod Bašelj - Kranj: 
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SLIKE: Vodohran Zeleni hrib: 
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SLIKE: Ultrafiltracija Bašelj: 
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7.2 Poročilo izvajalca 



Projekt:

Odločba št.:

Pogodba št.:

a)

1. CEVNI MATERIAL:

2. MONTAŽNA DELA:

3. GRADBENA DELA:

1. CEVNI MATERIAL:

2. MONTAŽNA DELA:

3. GRADBENA DELA:

1. CEVNI MATERIAL:

2. MONTAŽNA DELA:

3. GRADBENA DELA:

"JULIJ 2014 - izvedba od točke T 41 do točke T 20 v dolžini 349,34 m1, od točke T 76 do točke T 86 v dolžini 147 m1 in od točke T 170 
do točke T 178 v dolžini 182,86 m1. Skupna dolžina kanala 679,20 m1"

Zakoličba projektiranih osi in zaščita točk; postavitev prečnih profilov in zavarovanje na vertikalnih lomnih točkah; ureditev zavarovanja 
gradbišča; ureditev zapor ceste z ureditvijo obvozov in postavitev začasne prometne signalizacije; zarez asfalta; rušenje obstoječega asfalta v 
debelini do 10 cm z brazdanjem, nakladanjem in odvozom v deponijo ali v reciklažo; izkop jarkov v zemljini III.ktg, širine 1,00 do 2,00 m in 
globine do 2,00 m ter odmet materiala vsaj 1,00 m od roba izkopa; kompletna izdelava posteljice iz 2x sejanega peska granulacije od 0-16 mm 
v debelini 10 cm; izdelava zasipa cevi z 2x sejanim peskom granulacije od 0-16 mm v debelini vsaj 10-20 cm nad temenom cevi (na odseku 
trase od točke T 170 do točke 178 zasip minimalno 20 cm nad temenom cevi - obstoječ izkop krogle  in skale IV.-V.ktg); zasipanje jarkov z 
gramoznim materialom v slojih po 30 cm z utrjevanjem - utrditev planuma zgornjega ustroja na Me = 100 MPa; zasipanje jarkov z izkopanim 
materialom (odstranitev večjih skal) v slojih po 30 cm z utrjevanjem; kompletna izdelava betonskih blokov za sidranje cevi z objemkami in 
podložno gumo; nakladanje in odvoz odvečnega materiala III.ktg s kamioni na razdaljo do 10,00 km ter grobo razprostiranje pripeljanega 
materiala v deponiji; kompletna izdelava zaščit pri križanjih z obstoječimi napravami; prečno križanje vodovoda s kabelsko kanalizacijo in 
zemeljskimi kabli TK omrežja; zarez asfalta; rušenje asfalta v debelini do 10 cm; obnova obstoječega vozišča z vgraditvijo tampona (debelina 
tampona povečana iz 25 cm na 55 cm); 

PRIMARNI VODOVOD ZAJETJE BAŠELJ - STOLPNI VODOHRAN KRANJ "ETAPA 4a":

Nabava, dobava in razkladanje vodovodnih cevi NL (LTŽ-DUKTIL) fi 400 mm, VRS, fazonskih kosov in armatur.

Polaganje in stikovanje vodovodnih cevi NL (LTŽ-DUKTIL) fi 400 mm, fazonov in armatur;  nabava, dobava in vgraditev opozorilnega PVC 
traku, modre barve z napisom "POZOR VODOVOD".

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: št. 10/GGD 298 - JULIJ 2014

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ

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

PRIMARNI VODOVOD ZAJETJE BAŠELJ - STOLPNI VODOHRAN KRANJ "ETAPA 1":

PRIMARNI VODOVOD ZAJETJE BAŠELJ - STOLPNI VODOHRAN KRANJ "ETAPA 3":

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 JULIJU 2014 na posameznih segmentih 
projekta oz. objekta PRIMARNI VODOVOD ZAJETJE BAŠELJ - STOLPNI VODOHRAN KRANJ "ETAPA 1, ETAPA 3, ETAPA 4a, 
ETAPA 5 - VODOHRAN ZELENI HRIB in ETAPA 6 - ULTRAFILTRACIJA BAŠELJ" izvedena naslednja dela:

Stran 1 od 14



2. ZEMELJSKA DELA

Postvitev profilov.

Nearmirani navadni podložni beton C12/15, prerez 0,08-0,12 m3/m2. Armirani vidni vodotesni beton tal (dna) hodnika iz C 30/37 
prereza 0,20-0,30 m3/m2. Armirani vidni vodotesni beton sten povezovalnega hodnika iz C 30/37 prereza 0,20-0,30 m3/m2. Armirani 
vidni vodotesni beton krovne plošče iz C30/37 prereza 0,20-0,30 m3/m2. Nabava, dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje 
armature S500 B (RA 400/500) do fi 12 mm. Nabava, dobava, rezanje, krivljenje, polaganje armaturnih mrež armature S500 B (MAG 
500/560) Q628/628.

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

6. HIDROIZLACIJE:
Nadaljevanje hidroizolacija obodnih sten z izvedbo zaščite stirodur 5cm in izdelava hidroizolacije nad krovno ploščo iz 1x hladni premaz in 2x 
izotek, kot zaščita beton debeline 3 cm.

ETAPA 5 "VODOHRAN ZELENI HRIB - I. VODOHRAN":

ETAPA 5 "VODOHRAN ZELENI HRIB - II. POVEZOVALNI HODNIK (REDUKCIJSKI IN VSTOPNI JAŠEK)":

1. PREDDELA DELA:

4. TESARSKA DELA:
Dvostranski opa vidnih ravnih sten višine do 6,00 m z razopaženjem. Opaž krovne plošče debeline 20 cm s podpiranjem do višine 6,00m z 
razopažanjem. Delovni in dovozni odri, ter eventuelno opiranje brežin.

3. BETONSKA DELA:

3. BETONSKA DELA:

4. TESARSKA DELA:

Izkop gradbene jame v zemljini III.ktg z odvozom na začasno deponijo na razdalji do 5 km; planiranje dna gradbene jame v terenu III.ktg, 
točnost +- 1,5 cm.
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Projekt:

Odločba št.:

Pogodba št.:

Vpisi posameznih postavk obračuna zajeto v situaciji
5.2. Cevni Razdelilnik za UF10, UF11 in UF12, varjena izvedba

5.3. Cevna povezava med sklopi AISI+PEHD+PVC-U in ostala oprema

POROČILO O POTEKU DEL: št. 10/GGD 298 - JULIJ 2014

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ

4.5. Specifikacija materiala elektro komandne omare - R - UF11 in instalacij

5.7. Priprava sanitarne vode in zaščita cevi gibkih dozirnih cevi

5.9. Splošno

Vpisi posameznih postavk obračuna zajeto v situaciji

Vpisi posameznih postavk obračuna zajeto v situaciji

ETAPA 6 "ULTRAFILTRACIJA BAŠELJ-STROJNO TEHNOLOŠKA OPREMA":

Vpisi posameznih postavk obračuna zajeto v situaciji
4.3. Specifikacija materiala elektro komandne omare - R - N in instalacij

4.4. Specifikacija materiala elektro komandne omare - R - UF10 in instalacij

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 

4.1. Specifikacija materiala elektro komandne omare - R - G in instalacij
Vpisi posameznih postavk obračuna zajeto v situaciji

Vpisi posameznih postavk obračuna zajeto v situaciji
5.4. Ostala oprema in komponente
Vpisi posameznih postavk obračuna zajeto v situaciji

5.6. Dozirne postaje

5.8. Priprava in razvod komprimiranega zraka

5.1. Ultrafiltracijeke enote

5.5. Dozirne postaje

ETAPA 6 "ULTRAFILTRACIJA BAŠELJ - ELEKTRO TEHNOLOGIJA":

4.2. Specifikacija materiala elektro komandne omare - R - D in instalacij

4.6. Specifikacija materiala elektro komandne omare - R - UF12 in instalacij

Vpisi posameznih postavk obračuna zajeto v situaciji

Vpisi posameznih postavk obračuna zajeto v situaciji

Vpisi posameznih postavk obračuna zajeto v situaciji
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1. PREDDELA:
2. ZEMELJSKA DELA:
3. BETONSKA DELA
4. TESARSKA DELA:

5. ZIDARSKA DELA:

6. HIDROIZOLACIJE:

7. OSTALO:

8. ZUNAJA UREDITEV:
10. PODPORNI ZID:
11. OPREMA

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

Vzidava fazonov v stene objekta v cementni malti 1:2. Obloga sten, dna in krovne plošče jaška za nevtralizacijo z varljivo PE folijo jaška za 
nevtralizaciji. Obloga sten ostalega objekta s keramičnimi ploščicami ter zastičenje fug med ploščicami s kislinsko odporno maso. Termo 
izolacija krovne plošče in sten z lelenjem plošč STIRODUR  v debelini 5cm. Kompletna izdelava AB podstavkov C25/30 debelina 15 cm, 

Kompletna izvedba notranjih NN inštalacij po načrtu.

ETAPA 6 "ULTRAFILTRACIJA BAŠELJ - OBJEKT, GRADBENI DEL":

Hidroizolacija nad podložnim betonom z 1x hladnim premazom in 2x izotek.

Kompletna izdelava drenaže s cevmi Dn 110 mm, z dodatnim izkopom, podložnim betonom in obsipom cevi z debelejšim gramozom.
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Odločba št.:

Pogodba št.: 430-6/2013-11-(42/14)

b)
Fotografije, ki prikazujejo status izvedbe in napredovanje na gradbišču

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: št. 10/GGD 298 - JULIJ 2014

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ

ETAPA 4a – odsek od točke T 41  do točke T 53:

Izkop vod. Jarka spolaganjem vodovodnih cevi 

Prečkanje obstoječih instalacij 

Polaganje in stikovanje , obsip vodovodnih cevi 
DN 400 

Obsip vodovodnih cevi in zasip jarka z gramozom 
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Izdelava blatnega izpusta 

Obnova vozišča z izdelavo tampona 

Stran 6 od 14



Projekt:

Odločba št.:

Pogodba št.:

POROČILO O POTEKU DEL: št. 10/GGD 298 - JULIJ 2014

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ

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

Fotografije, ki prikazujejo status izvedbe in napredovanje na gradbišču

ETAPA 4a - odsek od točke T 76 do točke T 86

b)

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

PRIPRAVA IN STIKOVANJE FAZONOV NA VOD. 
CEVI  Dn 400 

RUŠENJE ASF. Z REZKANJEM 
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ETAPA 4a - odsek od točke T 170 do točke T 178

IZDELANO VOZLIŠČE ( ODCEP ) ZA HIDRANT 
IZVEDBA (IZDELAVA, PROVIZORIJA ) PREČKANJA 

OBST. INŠT. 

ZASIP JARKA Z GRAMOZOM 

PRIPRAVA PEŠČENE POSTELJICE IZ PESKA 
GRAMOZACIJE 4-8 ( DRENAŽNI ) 

Izkop in polaganje vod. Cevi DN 400 + DN 150 

Izdelava peščene posteljice iz peska 4-8 
Izdelava peščene posteljice, obsip in zasip z 

izkopom 

Obnova vozišča 
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Projekt:

Odločba št.:

Pogodba št.:

ETAPA 5- VODOHRAN IN POVEZOVALNI HODNIK ZELENI HRIB

Fotografije, ki prikazujejo status izvedbe in napredovanje na gradbišču
b)

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

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ

POROČILO O POTEKU DEL: št. 10/GGD 298 - JULIJ 2014

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

Zasip objekta z izkopanim materialom 

Izdelava hidroizolacije in zaščitnega betona 

Izdelava redukcijskega jaška 

Izdelava vstopnega jaška 
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Projekt:

Odločba št.:

Pogodba št.:

ETAPA 6 - ULTRAFILTRACIJA BAŠELJ

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ

POROČILO O POTEKU DEL: št. 10/GGD 298 - JULIJ 2014

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.

b)
Fotografije, ki prikazujejo status izvedbe in napredovanje na gradbišču

Dobava in montaža strojno tehnološke 

Polaganje keramičnih ploščic 

Montaža električnih polic 
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Projekt:

Odločba št.:

Pogodba št.:

c)

Izvajalci del:

d)

Osebje:

Gregor Šega
Zdravko Špendal
Aleš Raztresen
Damjan Meglič
Marko Smolej
Domen Likozar
Robert Rebernik
Franc Roblek
Janez Roblek

Gradbena mehanizacija:
Vrsta stroja: količina

Delovna sila:

Vodja projekta oz. namestnik odgovornega vodje del:                                                            Brane Markelj, inž.grad.

IZGRADNJA PRIMARNEGA VODOVODA ZAJETJE BAŠELJ - STOLPNI VODOHRAN KRANJ  "ETAPA 3"

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

Podizvajalec STRIX inženiring d.o.o. - izvajalec dobave in montaže strojno tehnološke in elektro opreme.

Podizvajalec Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. - izvajalec montažnih del.

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

Gorenjska gradbena družba d.d. Kranj - glavni izvajalec

Odgovorni vodja del izvajalca Gorenjska gradbena družba d.d.:                                           Iztok Tonejec, univ.dipl.inž.grad.

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

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ

Podizvajalec CMC Ekocon d.o.o. - dobavitelj cevnega vodnega materiala, fazonov in armatur.

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: št. 10/GGD 298 - JULIJ 2014
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Gradbena mehanizacija:
Vrsta stroja: količina
bager 5x
buldožer 1x
rovokopač 2x
valjar 2x
 kamion 4x
 traktor 2x

Delovna sila:
strojnik 10x
šofer 6x
KV delavec 7x
PK delavec 7x

IZGRADNJA PRIMARNEGA VODOVODA ZAJETJE BAŠELJ - STOLPNI VODOHRAN KRANJ  "ETAPA 4a"
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Projekt:

Odločba št.:

Pogodba št.:

Gradbena mehanizacija:
Vrsta stroja: količina
bager 1x
valjar 1x
kamion 2x

Delovna sila:
strojnik 2
šofer 2x
VS delavec 1x
KV delavec 4x
PK delavec 3x

Gradbena mehanizacija:
Vrsta stroja: količina
kamion mešalec 1x
 kamion s črpalko za beton 1x
kamion hijap 1x
kamion 1x

Delovna sila:
šofer 2x
VK delavec 6x
KV delavec 8x
PK delavec 7x

POROČILO O POTEKU DEL: št. 10/GGD 298 - JULIJ 2014

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.

ETAPA 5 "VODOHRAN ZELENI HRIB IN POVEZOVALNI HODNIK"

ETAPA 6 "ULTRAFILTRACIJA BAŠELJ"

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ
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Projekt:

Odločba št.:

Pogodba št.:

e)

f)

g)

Izdelani elaborati prometnih zapor in izvedene polovične oziroma popolne zapore lokalnih cest (poti) v območju gradnje.

h)

Kraj in datum: Pripravil:
Kranj, 05.08.2014 Brane Markelj inž.grad.

Napredovanje del je skladno z terminskim planom, razen zamude zaradi izrednih vremenskih razmer v mesecu februarju 2014 - zaradi 
žledoloma ni bilo omogočeno varno odvijanje del, potrebno je bilo odstraniti polomljeno drevje in bo potrebno pospešiti gradnjo v naslednjih 
mesecih ter povečati aktivnosti na večih lokacijah hkrati in s tem nadomestiti zamudo zaradi žledoloma, zimskega obdobja, neugodnih 
vremenskih razmer (močan veter sredina maja 2014, deževno obdobje konec maja 2014, junij in julij 2014- oteženo oz. onemogočeno delo 
zaradi razmočenega terena,...), zavračanja in nedovoljene vgradnje cevi, močnega vetra.

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: št. 10/GGD 298 - JULIJ 2014

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

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

Pri izgradnji vodovodnega omrežja se upoštevajo predpisi in standardi.

IZGRADNJA VODOVODNEGA OMREŽJA BAŠELJ - KRANJ

Vsi dokumenti o zagotavljanju kakovosti se nahajajo na gradbišču. Izjave o lastnostih vgrajenih materialov priloženi programu skladno z točko 

8.3 Splošni pogoji pogodbe in je zajeto v tehnološko ekonomskem elaboratu.

Varovanje gradbene jame/jarkov z zaščitnimi ograjami ter varovanje izkopnih brežin jarkov, če to ni možno izvesti v položnejšem naklonu, se le
ta izvede z lesenimi oz. kovinskimi opaži za razpiranje.

Izvajanje pregledov s strani koordinatorja za varnost pri delu.

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. 

Seznam zahtevkov naročnika v skladu s podčlenom 2.5 pogojev pogodbe - Zahtevki naročnika in zahtevkov Izvajalca v skladu s
podčlenom 20.1 - Zahtevki izvajalca

Podpisan sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varstva in zdravja pri delu, sprotno izvajanje vseh preventivnih ukrepov za 
zagotavljanje varnosti udeležencev pri gradnji ter mimoidočih (varovanje izkopov z razpiranjem, označitev in ograditev nevarnih mest, uporaba 
zaščitnih sredstev,...).

Primerjava planiranega in dejanskega napredovanja del, z opisom katerihkoli okoliščin ali dogodkov, ki bi lahko ogrozili dokončanje 
v skladu s pogodbo in dejavnostmi za izničenje zamud.

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