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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 7 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 JANUAR 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 
Vodovod: 
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Vodohran: 
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Ultrafiltracija: 
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4 Finančna slika projektov 
 

 

 
4.1 Realizacija - kumulativa maj 2014 (plačano MO Kranj) 

 
Izvedba gradbenih del: 

 plačano:   1.539.063,80 € 

 

Nadzor nad gradbenimi deli: 

 plačano:          7.867,49 € 

 

Obveščanje javnosti: 

 plačano:          9.589,13 € 

 

Skupaj:  

 plačano:   1.556.520,42 € 
 

Vsa sredstva so plačana s strani MOK! S strani MKO ni bilo dodeljenih sredstev zaradi 

nedelovanja programa ISARR!  
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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. Nedelovanje programa ISARR – osnova za vnos zahtevkov za sofinanciranje. 

Potrebno izvajati pritisk na odgovorne na MKO-ju in MGRT-ju. 

ii. Zaplet države in EU glede sofinanciranja (časnik delo): 

http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/ogrozenih-je-do-milijarde-evrov.html 

iii. 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. 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. 

 

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. 

 

http://www.delo.si/gospodarstvo/finance/ogrozenih-je-do-milijarde-evrov.html
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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.  

 

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 Pogodbe o sofinanciranju 

Pogodbe o sofinanciranju so podpisane. Prva izplačila še niso izvedena zaradi nedelovanja 

programa ISARR. Dne 8.5.2014 je bil sestanek na MKO s predstavniki MKO-ja in MGRT-ja, na 

katerem je bilo obljubljeno, da bodo pristojni takoj ukrepali. 
 

6.2 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, če želimo doseči ekonomski in smotrni način gradnje. S 

tem razpisom in gradnjo se bo cestno telo uredilo v celoti (pločniki in ostala infrastruktura). V 

kolikor bomo pri javnem naročilu na izbor izvajalca prejeli revizijske zahtevke, bi to pomenilo, da 

bo potrebno predvidena dela izvesti naknadno! 
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7 Utrinki iz gradbišča 
7.1 Kratko poročilo o izvajanju del 
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I. 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. Trenutno se izvaja vertikalna hidroizolacija in 

postopno zasipanje vodnih celic vodohrana.   

 

II. 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 520 m novega vodovoda (fi 400mm). 

Na delu od Brda proti Bašlju je položenega 218m novega vodovoda (fi 400mm). 

Na območju posestva Brdo je položenega 1732m novega vodovoda (fi 500m) in 200 m novega 

vodovoda (fi 400m). 

 

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 zid na AB temelju na  J, Z in SZ Strani objekta.  

Za objektom 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.  
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Vodohran Zeleni hrib: 
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Ultrafiltracija Bašelj: 
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Vodovod 1 etapa: 
 

  
  

 

 

Vodovod 4a etapa: 
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7.2 Poročilo izvajalca 
































