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katerega sestavna dela sta:  

- Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z 

obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 

20594), Bitnje-Žabnica (ID: 20598), Kokrica (ID: 

20591) in 

- Nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne 

naprave Kranj. 

 

Poročilo pred zaključkom projekta 
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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 
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Sofinanciranje:  

- Odločba o dodelitvi sredstev za ta projekt je bila izdana 13.08.2013, št: KS OP 

ROPI/5/1/Gorki – 2. Sklop/0; 

- Sklep o sofinanciranju za celotno operacijo je bil podpisan dne 27.03.2014, št. 5443-

9/2007-MOP/159; 

- Sklep o velikem projektu za operacijo z dne 04.12.2014, št. C(2014) 9459 final 

- Odločba št.: KS OP ROPI/5/1/Gorki-2. Sklop/1 o razveljavitvi odločbe o dodelitvi 

sredstev za skupino projektov »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v 

porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in sorškega polja-2. Sklop« z dne 

25.02.2015;  

- Dne 13.05.2015 so bile s Ministrstvom za okolje in prostor podpisane nove sofinancerske 

pogodbe skladno s prejetim Sklepom za veliki projekt z dne 04.12.2014, št. C(2014) 9459 

final. 

- Dne 06.10.2015 so bile s Ministrstvom za okolje in prostor podpisani še manjkajoči 

sofinancerski pogodbi za izvedbo elektroinstalacij in gradbena dela (rušitev obstoječe 

CČN Kranj) za projekt Nadgradnja in rekonstrukcija CČN Kranj. Sofinancerski pogodbi 

omogočata črpanje Kohezijskih sredstev in sredstev Republike Slovenije v vrednosti cca. 

2,8 milijona evrov. 
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1.1 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) 

 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-6/2012-46(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-6/2012-53(42/14) 

 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 7.10.2013 

 Rok izvedbe: 540 dni 

 Vrednost del (z DDV-jem): 963.800,00 EUR 

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) 

 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-7/2012-28(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-7/2012-32(42/14) 

 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 
 Uvedba v delo: 8.10.2013 

 Vrednost del (z DDV-jem): 71.380,05 EUR 

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) 

 Dodatek k pogodbi št:1: 25.04.2014, št.:430-5/2012-93-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:2: 23.06.2014, št.:430-5/2012-130-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:3: 24.07.2014, št.:430-5/2012-138-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:4: 26.11.2014, št.:430-5/2012-172-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:5: 13.01.2015, št.:430-5/2012-197-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:6: 25.02.2015, št.:430-5/2012-219-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:7: 23.03.2015, št.:430-5/2012-244-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:8: 29.05.2015, št.:430-5/2012-271-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:9: 10.11.2015, št.:430-5/2012-307-(42/14) 

 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 

 Uvedba v delo: 11.10.2013 

 Rok izvedbe po osnovni pogodbi: 540 dni + 180dni (reklamacija 

napak) 

 Rok izvedbe na podlagi dodatka 7: 595 dni + 180dni (reklamacija 

napak)  
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 Rok izvedbe na podlagi dodatka 8: 609 dni + 180dni (reklamacija 

napak)  

 Zaključek del po pogodbi: 04.04.2015  

 Zaključek del po dodatku 7: 29.05.2015  

 Zaključek del po dodatku 8: 12.06.2015  

 Dne 12.06.2015 inženir izdal Potrdilo o prevzemu 

 Dne 07.10.2015 je bilo s strani inženirja izdano potrdilo za 

izplačilo 1/2 zadržanega zneska 

 Dne 03.11.2015 je bila s strani izvajalca pridobljena garancija za 

izplačilo 2/2 zadržanega zneska 

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

Uporabna dovoljenja: 

 Dne 23.09.2015 pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-261/2015-21 

za 1. del primarne fekalne kanalizacije, ki je postalo pravnomočno dne 

28.09.2015 

 Dne 04.11.2015 pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-384/2015-16 

za 2. del primarne fekalne kanalizacije, ki je postalo pravnomočno dne 

06.11.2015 

 Dne 30.09.2015 pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-262/2015-18 

za 1. del sekundarne fekalne kanalizacije, ki je postalo pravnomočno 

dne 06.10.2015 

 Dne 27.10.2015 pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-383/2015-19 

za 2. del sekundarne fekalne kanalizacije, ki je postalo pravnomočno 

dne 03.11.2015 

Projektant: 

 PGD/PZI projekt: Protim Ržišnik Perc d.o.o. 

Sofinanciranje: 

 Pogodba za izvedbo podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730047 

 Dne 25.2.2015 se z  Odločbo št.: KS OP ROPI/5/1/Gorki-2. Sklop/1 

razveljavi odločba o dodelitvi sredstev za skupino projektov 

»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje 

Save in na območju Kranjskega in sorškega polja-2. sklop« in 

posledično se razveljavi tudi podpisana pogodba št. 2330-14-730047 z 

dne 28.3.2014 

 Nova sofinancerska pogodba št. 2550-15-430003 z novo finančno 

vrzeljo 84,19% podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za nadzor nad gradnjo št. 2550-15-430009, 

podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti št. 2550-15-430010, 

podpisana dne 13.5.2015 
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Slika 3: Projektni mejniki 
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1.2 Projekt: Sklop 2: Kokrica 

 

Slika 4: Sklop 2: Kokrica 
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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) 

 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-6/2012-46(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-6/2012-53(42/14) 

 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 

 Uvedba v delo: 7.10.2013 

 Rok izvedbe: 540 dni 

 Vrednost del (z DDV-jem): 963.800,00 EUR 

Komunikacija z javnostjo (PR): FRONTAL d.o.o. 

 OPOMBA: Pogodba zajema Sklop 1., 2., 3. in CČN Kranj 

 Podpis pogodbe: 01.10.2013, št.:430-7/2012-23-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-7/2012-28(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-7/2012-32(42/14) 

 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 

 Uvedba v delo: 8.10.2013 

 Vrednost del (z DDV-jem): 71.380,05 EUR 

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) 

 Dodatek k pogodbi št.1: 23.04.2014, št.:430-5/2012-94-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št.2: 28.05.2014, št.:430-5/2012-114-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št.3: 26.11.2014, št.:430-5/2012-165-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št.4: 13.01.2015, št. 430-5/2012-196-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št.5: 24.02.2015, št. 430-5/2012-225-(42/14)  

 Dodatek k pogodbi št.6: 23.03.2015, št. 430-5/2012-247-(42/14)  

 Dodatek k pogodbi št.7: 13.05.2015, št. 430-5/2012-269-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št.8: 23.06.2015, št. 430-5/2012-277-(42/14) 

 Uvedba v delo: 16.10.2013 

 Rok izvedbe po osnovni pogodbi: 540 dni + 180dni (reklamacija 

napak)  

 Rok izvedbe na podlagi dodatka 6: 590 dni + 180dni (reklamacija 

napak)  

 Rok izvedbe na podlagi dodatka 7: 618 dni + 180dni (reklamacija 

napak)  

 Rok izvedbe na podlagi dodatka 8: 684 dni + 180dni (reklamacija 

napak)  

 Zaključek del po pogodbi: 9.4.2015 
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 Zaključek del po dodatku 6: 29.5.2015 

 Zaključek del po dodatku 7: 26.6.2015 

 Zaključek del po dodatku 8: 31.8.2015  
 Dne 31.08.2015 inženir izdal Potrdilo o prevzemu 

 Dne 03.11.2015 je bila s strani izvajalca del podana zahteva za 

izplačilo 1/2 zadržanega zneska 

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

Uporabna dovoljenja:  

 Dne 04.08.2015 pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-243/2015-

13 za projekt Kokrica-sever (fekalna kanalizacija), ki je postalo 

pravnomočno dne 20.08.2015  

 Dne 21.09.2015 pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-388/2015-

13 za projekt Kokrica-jug (fekalna kanalizacija), ki je postalo 

pravnomočno dne 28.09.2015  

Projektant: 

 PGD/PZI projekt: Protim Ržišnik Perc d.o.o. 

Sofinanciranje: 

 Pogodba za izvedbo podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730048 

 Dne 25.2.2015 se z  Odločbo št.: KS OP ROPI/5/1/Gorki-2. 

Sklop/1 razveljavi odločba o dodelitvi sredstev za skupino 

projektov »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v 

porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in sorškega polja-

2. Sklop« in posledično se razveljavi tudi podpisana pogodba št. 

2330-14-730048 z dne 28.3.2014 

 Nova sofinancerska pogodbo št. 2550-15-730004 z novo finančno 

vrzeljo 84,19% podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za nadzor nad gradnjo št. 2550-15-430009, 

podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti št. 2550-15-430010, 

podpisana dne 13.5.2015 
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Slika 5: Projektni mejniki 
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1.3 Projekt: Sklop 3: Kokrški log – Kokrški breg - Huje - Partizanska cesta – 

Skalica – Zlato polje sever 

 

Slika 6: Sklop 3: Kokrški log – Kokrški breg - Huje - Partizanska cesta – Skalica – 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 tlačna1.250m – 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)  

 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-6/2012-46(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-6/2012-53(42/14) 

 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 

 Uvedba v delo: 7.10.2013 

 Rok izvedbe: 540 dni 

 Vrednost del (z DDV-jem): 963.800,00 EUR 

Komunikacija z javnostjo (PR): FRONTAL d.o.o. 

 OPOMBA: Pogodba zajema Sklop 1., 2., 3. in CČN Kranj 

 Podpis pogodbe: 01.10.2013, št.:430-7/2012-23-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-7/2012-28(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-7/2012-32(42/14) 

 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 

 Uvedba v delo: 8.10.2013 

 Vrednost del (z DDV-jem): 71.380,05 EUR 

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) 

 Dodatek k pogodbi št. 1: 23.04.2014, št.:430-5/2012-95-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št. 2: 28.05.2014, št.:430-5/2012-115-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št. 3: 26.11.2014, št.:430-5/2012-166-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št. 4: 13.01.2015, št.:430-5/2012-198-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št. 5: 24.02.2015, št.:430-5/2012-226-(42/14)  

 Dodatek k pogodbi št. 6: 23.03.2015, št.:430-5/2012-248-(42/14)  

 Dodatek k pogodbi št. 7: 13.05.2015, št.:430-5/2012-266-(42/14)  

 Dodatek k pogodbi št. 8: 23.06.2015, št.:430-5/2012-278-(42/14)  

 Dodatek k pogodbi št. 9: 01.09.2015, št.:430-5/2012-292-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št.10: 24.09.2015, št.:430-5/2012-302-(42/14) 

 Uvedba v delo: 16.10.2013 

 Rok izvedbe po osnovni pogodbi: 540 dni + 180dni (reklamacija 

napak) 

 Rok izvedbe po dodatku 6: 590 dni + 180dni (reklamacija napak) 

 Rok izvedbe po dodatku 7: 699 dni + 180dni (reklamacija napak) 

 Rok izvedbe po dodatku 9: 714 dni + 180dni (reklamacija napak) 

 Zaključek del po pogodbi: 9.4.2015 
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 Zaključek del po dodatku 6: 29.5.2015 

 Zaključek del po dodatku 7: 15.9.2015  

 Zaključek del po dodatku 9: 30.9.2015 (podaljšanje roka je potrebno 

zaradi spremembe izvedbe fekalne kanalizacije na kraku dolžine 50 

m na območju Partizanske ceste, zaradi nezmožnosti sočasne 

izvedbe fekalnega kanala na dveh krakih skupne dolžine 130 m na 

območju Kokrškega brega in zaradi spremembe izvedbe fekalne 

kanalizacije na mostu čez Kokro). 
 Dne 04.11.2015 je bila s strani izvajalca del podana zahteva za 

izplačilo 1/2 zadržanega zneska 

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

Uporabna dovoljenja:  

 Dne 01.12.2014 pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-574/2014-

8 za projekt Zlato polje-sever, ki je postalo pravnomočno dne 

17.12.2014. 

 Tehnični pregled za Huje je bil opravljen dne 23.09.2015. V 

naslednjih dneh pričakujemo izdajo uporabnega dovoljenja. 

 Tehnični pregled za Skalico je bil opravljen dne 19.10.2015. V 

naslednjih dneh pričakujemo izdajo uporabnega dovoljenja. 

 Tehnični pregled za Kokrški log je bil opravljen dne 21.10.2015. V 

naslednjih dneh pričakujemo izdajo uporabnega dovoljenja. 

 Dne 5.11.2015 je bila za Partizansko cesto podana zahteva za 

izdajo uporabnega dovoljenja. 

Projektant: 

 PGD/PZI projekt: Protim Ržišnik Perc d.o.o. (Kokrški breg, 

Huje, Partizanska, Kokrški log) 
 PGD/PZI projekt: PLANING BIRO KRANJ d.o.o. (Zlato polje) 

 PGD/PZI projekt: PROJEKTA, HIDROTEHNIKA, CESTA IN 

EKOLOGIJA d.o.o. (Skalica) 
Sofinanciranje: 

 Pogodba za izvedbo podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730049 
 Dne 25.2.2015 se z  Odločbo št.: KS OP ROPI/5/1/Gorki-2. Sklop/1 

razveljavi odločba o dodelitvi sredstev za skupino projektov 

»Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje 

Save in na območju Kranjskega in sorškega polja-2. Sklop« in 

posledično se razveljavi tudi podpisana pogodba št. 2330-14-730049 z 

dne 28.3.2014 

 Nova sofinancerska pogodba št. 2550-15-430005 z novo finančno 

vrzeljo 84,19%, podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za nadzor nad gradnjo št. 2550-15-430009, 

podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti št. 2550-15-430010, 

podpisana dne 13.5.2015 
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1.4 Projekt: Nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne naprave Kranj (v 

nadaljevanju: CČN Kranj) 

Slika 8: 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) 

 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-6/2012-45(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-6/2012-52(42/14) 

 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 

 Uvedba v delo: 7.3.2014 

 Rok izvedbe: 540 dni 

 Vrednost del (z DDV-jem): 1.012.600,00 EUR 

Komunikacija z javnostjo (PR): FRONTAL d.o.o. 

 OPOMBA: Pogodba zajema Sklop 1., 2., 3. in CČN Kranj 

 Podpis pogodbe: 01.10.2013, št.:430-7/2012-23-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:1: 14.01.2015. št.:430-7/2012-28(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:2: 31.03.2015. št.:430-7/2012-32(42/14) 

 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 

 Uvedba v delo: 8.10.2013 

 Vrednost del (z DDV-jem): 71.380,05 EUR 

Izvajalec: 

OSNOVNA POGODBA: 

 Poslovodeči partner: OHL ŽS, a.s., Burešova, Češka Republika 

 Partner 2: Gorenjska Gradbena Družba d.d. 

 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-4/2012-39-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:1: 11.03.2014, št.:430-4/2012-52-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:2: 26.06.2014, št.:430-4/2012-58-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:3: 10.09.2014, št.:430-4/2012-63-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:4: 31.10.2014, št.:430-4/2012-64-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:5: 13.01.2015, št.:430-4/2012-72-(42/14) 
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 Dodatek k pogodbi št:6: 08.04.2015, št.:430-4/2012-75-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:7: 02.10.2015. št.:430-4/2012-182-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:8: 29.10.2015. št.:430-4/2012-202-(42/14) 

 Dodatki k pogodbi nimajo finančnih obveznosti 

 Uvedba v delo: uvedba v delo 10.4.2014 

 Rok izvedbe: 730 dni = 550 dni za izgradnjo in 180 dni za 

poskusno obratovanje 

 Rok izvedbe po dodatku št:7: 767 dni = 587 dni za izgradnjo in 180 

dni za poskusno obratovanje 

 Zaključek del po pogodbi: 12.10.2015 dela, 9.4.2016 poskusno 

obratovanje  
 Zaključek del po dodatku št:7: 18.11.2015 dela, 16.5.2016 

poskusno obratovanje 

 Vrednost del (z DDV-jem): 23.950.648,33 EUR 

 Dne 27.10.2015 je bila pridobljena bančna garancija za 

izplačilo zadržanega zneska 

 
POGODBA ZA IZVEDBO ELEKTROINSTALCIJSKIH 

DEL: 

 Vodilni partner: GH HOLDING D.D., Letališka cesta 27. 1000 

Ljubljana 

 Partner: HIDROINŽENIRING d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 

Ljubljana 
 Podpis pogodbe: 08.07.2015, št.:430-4/2012-167-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:1: 01.10.2015, št.:430-4/2012-183-(42/14) 

 Uvedba v delo: uvedba v delo 23.07.2015 

 Rok izvedbe: 290 dni = 110 dni oz. najkasneje 13.10.2015 za 

izgradnjo in 180 dni za poskusno obratovanje 

 Rok izvedbe po dodatku 1: 298 dni = 118 dni oz. najkasneje 

18.11.2015 za izgradnjo in 180 dni za poskusno obratovanje 

 Zaključek del po pogodbi: 13.10.2015 dela, 10.4.2016 poskusno 

obratovanje  
 Zaključek del po dodatku št:1: 18.11.2015 dela, 16.5.2016 

poskusno obratovanje  
 Vrednost del (z DDV-jem): 3.588.512,15 EUR 

 Dne 28.10.2015 je bila pridobljena bančna garancija za 

izplačilo zadržanega zneska 

 
POGODBA ZA IZVEDBO RUŠITVENIH DEL: 

 Vodilni partner: MAP-TRADE d.o.o., Špindlerjeva ulica 2c, 

2310 Slovenska Bistrica 

 Podpis pogodbe: 16.07.2015, št.:430-4/2012-168-(42/14) 

 Dodatek k pogodbi št:1: 13.10.2015 je bil v potrditev na MOP 

poslan dodatek zaradi uvedbe dveh podizvajalcev in spremembe 

določila o izplačilu zadržanega zneska, št.430-4/2012-192-(42/14) 

 Uvedba v delo: uvedba v delo 12.10.2015 

 Rok izvedbe: 35 dni = 35 dni oz. najkasneje 18.11.2015 

 Zaključek del po pogodbi: 18.11.2015  

 Vrednost del (z DDV-jem): 444.569,61 EUR 
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 Dne 05.11.2015 je bila pridobljena bančna garancija za 

izplačilo zadržanega zneska 
 

 
SKUPNA VREDNOST VSEH POGODBENIH DEL ZA 

IZVEDBO CČN KRANJ TAKO ZNAŠA (z DDV-jem): 

27.983.730,09 EUR 

 

Uporabna dovoljenja:  

 Uspešni tehnični pregled je bi opravljen dne 14.10.2015. 

 Dne 23.10.2015 smo prejeli odločbo o poskusnem obratovanju. 

Projektant: 

 PGD/PZI projekt: Konzorcij Veolia Voda- IEI- aqua consult 

ingenieur GmbH 

Sofinanciranje: 

 Pogodba podpisana dne 28.3.2014, št. 2330-14-730046 
 Dne 25.2.2015 se z  Odločbo št.: KS OP ROPI/5/1/Gorki-2. Sklop/1 

razveljavi odločba o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Odvajanje 

in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na 

območju Kranjskega in sorškega polja-2. Sklop« in posledično se 

razveljavi tudi podpisana pogodba št. 2330-14-730046 z dne 28.3.2014 

 Nova sofinancerska pogodba za gradnjo št. 2550-15-430002 z novo 

finančno vrzeljo 84,19%, podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za nadzor nad gradnjo št. 2550-15-430008, 

podpisana dne 13.5.2015 

 Sofinancerska pogodba za obveščanje javnosti št. 2550-15-430010, 

podpisana dne 13.5.2015 

 Dne 06.10.2015 je bila podpisana tudi sofinancerska pogodba za 

izvedbo elektroinstalacijskih del pri nadgradnji in rekonstrukciji CČN 

Kranj, št: 2550-15-430037 

 Dne 06.10.2015 je bila podpisana tudi sofinancerska pogodba za 

izvedbo gradbenih del pri nadgradnji in rekonstrukciji CČN Kranj, št: 

2550-15-430038 
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Slika 9: Projektni mejniki 
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2 Vodenje in organizacija 
 

Vodenje projekta temelji na izvajanju finančnega in terminskega nadzora izvedbenih procesov 

izgradnje kanalizacijskega omrežja. Podprto je z elektronsko spremljavo navedenih izvedbenih 

procesov, ki jo omogoča informacijsko okolje XPERT. 

 

V okviru organizacije in vodenja projekta v informacijskem okolju XPERT se izvajajo naslednje 

aktivnosti: 

 Izdelava koncepta planiranja (izvedeno) 

 Vzpostavitev projektnega portala (v teku – v polni uporabi preko 30 

udeležencev) 

 Izdelava protokola komunikacije med udeleženci projekta (izvedeno) 

 Sistematizacija spremljave projekta in obračuna del (v teku – trenutno 

izdelanih: Sklop 1 – 21 situacij, Sklop 2 – 21 situacij, Sklop 3 - 21 

situacij, CČN Kranj – 18 situacij, CČN Kranj (elektroinstalacije) – 3 

situacije, CČN Kranj (rušitvena dela) – 1 situacija)  

 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 

spremljanje/nadziranje in obračun projekta, se tudi kontroling in uspešnost projekta izvajata z 

uporabo informacijskega sistema XPERT. 

 

Na podlagi treh osnovnih merjenj posameznega projekta, ki so opisana v obliki kumulativnih 

krivulj omogoča postopek ugotavljanje razliko med planiranimi in obračunanimi stroški. 

 

2.2 Obveščanje javnosti PR 
 

Namen in cilji; 

 dvig zavesti javnosti o operacijah, ki jih sofinancira Kohezijski sklad in 

prikaz vloge, ki jo vodi Skupnost preko Kohezijskega sklada seznanitev 

ciljnih javnosti s projektoma in njegovimi učinki na okolje in prostor, 

 zagotoviti pozitivna stališča do skupine projektov 

 informiranje in seznanitev ciljnih javnosti o njihovi vlogi in 

odgovornosti pri doseganju načrtovanih ciljev na področju projekta, 

 doseganje aktivnega vključevanja prebivalcev v projekt. 

 

Ciljne javnosti: 

 končni upravičenci,  

 lokalne skupnosti, 

 splošna javnost, 

 mediji. 
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Komunikacijske aktivnosti: 

 

Slika 10: Komunikacijske aktivnosti 

 

Izvedene komunikacijske aktivnosti – do novembra 2015: 

 

 Priprava strategije komuniciranja in izvedbenega načrta s terminskim planom in 

predvideno dinamiko izplačil: Izvajalec je pripravil celotno strategijo komuniciranja s 

podrobnim izvedbenim načrtom po aktivnostih, opredeljen po časovnem zaporedju v 

okviru trajanja projekta. 

 Priprava in izvedba novinarske konference: Dne 21.10.2013 je bila na območju Mestne 

občine Kranj izvedena novinarska konferenca ob Zasaditvi lopat. Dne 10.11.2015 je na 

MOK potekala novinarska konferenca ob Zaključku projekta. 

 Izdelava in postavitev spletne strani: Pripravljen je bil vsebinski koncept spletne strani, 

pripravljena vsa besedila, oblikovna kreativa. Spletna stran je bila programirana in 

umeščena na splet. Povezava na spletno stran. http://www.gorki.si/ deluje in omogoča 

povezavo tudi na občine (Občina Šenčur in Občina Naklo), ki so vključene v operacijo. 

Sprotno posodabljanje spletne strani projekta »Gorki – 2. sklop«. 

 Izdelava in postavitev jumbo plakatov: Pripravljen je bil vsebinski koncept jumbo 

plakatov, pripravljena vsa besedila, oblikovna kreativa jumbo plakata in postavitev jumbo 

plakatov na dogovorjena mesta. 

 Izdelava in postavitev gradbiščnih tabel: Pripravljeno je bilo besedilo za gradbiščne table, 

izvedeno grafično oblikovanje, izdelava in postavitev štirih gradbiščnih tabel na 

dogovorjene lokacije. 

 Objave v lokalnih tiskanih medijih: Pripravljeno je bilo besedilo za posamezne lokalne 

tiskane medije, izbrane so bile primerne fotografije, oblikovani članki, ki so bili 

posredovani lokalnemu mediju. Opravljene so bile tudi koordinacijske in organizacijske 

zadolžitve v povezavi z zakupom medijskega prostora. Objavljeni so bili članki v 

časopisu Kranjčanka, časopisu Jurij in časopisu Glas skroz' vas ( Ker je priloga Glas skoz' 

vas nehala izhajati, članke ob strinjanju naročnika objavljamo v glasilu Glas Naklo). V 

obdobju izvajanja operacije je izšlo skupaj 20 člankov o dogajanju na projektu. 

 Priprava, izdaja in distribucija zloženk: V decembru 2014 je bila izdana 1. zloženka v 

treh različicah (MO Kranj – 24-stranska, Občina Šenčur in Občina Naklo – 12 stranska) 

in distribuirana po vseh gospodinjstvih v vseh treh občinah, ki sodelujejo v projektu. Ob 

zaključku projekta je bila pripravljena in natisnjena 2. zloženka v treh različicah (MO 

http://www.gorki.si/
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Kranj – 24-stranska, Občina Šenčur in Občina Naklo – 12 stranska), ki je bila  dne 

13.11.2015 distribuirana po vseh gospodinjstvih v vseh treh občinah. 

 Izdelava in postavitev razlagalnih tabel:  Ob zaključku projekta so bile izdelane 3 

razlagalne table in postavljene na dogovorjene lokacije (MOK, Naklo, Šenčur). 
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3 Terminski plani 
 

3.1 CČN Kranj: 

3.1.1 Osnovna pogodba 
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3.1.2 Elektroinstalacijska dela 

 
 



 
 
 
 
 

 Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«. 

 stran 27 od 61 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«. 

 stran 28 od 61 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«. 

 stran 29 od 61 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«. 

 stran 30 od 61 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«. 

 stran 31 od 61 
 

4 Finančna slika projektov 
 

4.1 Po NRP-jih in PP – odhodki 
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4.2 Po NRP-jih – odhodki 
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4.3 Celotni projekt  - odhodki 
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4.4 Celotni projekt po sklopih  - odhodki 
 
 

 
Opomba: Od vsake prejete situacije je zadržanih 10% sredstev 
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4.5 Finančni pregled – odhodki in prihodki (gradnja brez nadzora in PR) – do 12.11.2015 
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Opomba:  
- Skladno s prejetim Sklepom o velikem projektu za operacijo z dne 4.12.2014, št. C(2014) 

9459 final in prejeto Odločbo št.: KS OP ROPI/5/1/Gorki-2. Sklop/1 o razveljavitvi odločbe 

o dodelitvi sredstev za skupino projektov »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda 

v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in sorškega polja-2. sklop« z dne 

25.2.2015, so se posledično odpravile podpisane sofinancerske pogodbe z dne 28.3.2014.  

- Dne 13.05.2015 smo s Ministrstvom za okolje in prostor (posredniško telo) podpisali nove 

sofinancerske pogodbe za veliki projekt in sicer za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti.  

- S prehodom iz stare odločbe na novo odločbo za veliki projekt se je spremenila tudi finančna 

vrzel in sicer iz stopnje 90,62% na 84,19%, kar pomeni, da so morali biti prvi zahtevki za 

izplačilo negativni, ker se je izvedel poračun za preveč izplačano sofinanciranje. 

- Na račun zmanjšanja stopnje sofinanciranja sta tako Ministrstvo za okolje in prostor kot 

Služba Vlade Republike Slovenije za kohezijsko politiko in razvoj obljubili dodatno 

sofinanciranje s sredstvi Kohezijskega sklada EU in Republike Slovenije še dve manjkajoči 

neopremljeni s fekalno kanalizacijo aglomeraciji nad 2.000 PE (Mlaka pri Kranju in Britof-

Predoslje). V kolikor bo Mestna občina Kranj pravočasno pridobila služnostne pogodbe in 

posledično tudi gradbena dovoljenja za obe aglomeraciji in ob pogoju uspešne izvedbe 

javnih naročil bi Mestna občina Kranj na račun sofinanciranja navedenih aglomeracij prejela 

cca. 6,5 milijona evrov nepovratnih sredstev po informacijah pridobljenih s strani pristojnih 

ministrstev.  

- Dne 06.10.2015 je bila s strani Ministrstva za okolje in prostor podpisana pogodba za 

sofinanciranje elektroinstalacijskih in rušitvenih dela za Nadgradnjo in rekonstrukcijo 

centralne čistilne naprave Kranj. Vrednost sofinanciranja s strani EU in RS tako znaša za 

elektroistalacijska dela 2.476.367,52 EUR, za gradbena dela pa 306.789,47 EUR, kar skupaj 

znaša 2.783.156,99 EUR. 
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5 Izvedene kontrole 

 

Izvedena kontrola s strani posredniškega telesa Ministrstva za okolje in prostor  

Opisano v poročilu za oktobrsko sejo Mestne občine Kranj. 

Izvedena kontrola s strani Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna 

Opisano v poročilu za oktobrsko sejo Mestne občine Kranj. 

 

6 Tekoča problematika 

 
6.1.  Aktivnosti vezane na izvedbo javnega naročila za gradnjo za 2. in 3. sklop 
 
Problematika glede Aktivnosti vezane na izvedbo javnega naročila za gradnjo za 2. in 3. 

sklop je bila predstavljena v Poročilu o stanju projekta GORKI 2. sklop (faza 1) Maj 2015. 
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7 Tveganja na projektu 
 

Izvajanje vsakega gradbenega projekta je povezano s tveganjem, ki ga v osnovi definiramo kot pojav 

neželenega oz. nepredvidenega 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)  

 Po zaključku projekta se bo izvedla končna novelacija IP. 

 

II. Vloga za sofinanciranje iz EU skladov  

i. Zahtevki in sofinanciranje. 

 MOK mora posredovati zahtevke na MOP. 

 

III. Poročanje o izvedbi (MOP) 

i. Poročila o zaključku izvajanju projekta za MOP in EU. 

 MOK mora skladno s sofinancerskimi pogodbami pripraviti in posredovati 

zaključno poročilo na MOP. 

 
IV. Projektna dokumentacija/uporabno dovoljenje in poskusno obratovanje 

i. CČN Kranj 

 Sodelovanje projektanta v času poskusnega obratovanja CČN in za potrebe 

pridobitve uporabnega dovoljenja 

Preventiva:  

 Aktivno sodelovanje s projektantom 

 Sklic sestanka vodstvo občine z vodstvom projektantskega podjetja 

Kurativa:  

 Uveljavitev bančne garancije. 

 Uveljavitev zavarovalne police. 
 

V. Upravljalec infrastrukture 

i. Aktivna  udeležba upravljalcev pri izvajanju GOI del. 

 Sodelovanje upravljalca pri izvajanju GOI del. 

 Sodelovanje upravljalca v obdobju poskusnega obratovanja CČN 

 Omogočiti osebje za šolanje v okviru poskusnega obratovanja CČN 

 Aktivno sodelovanje pri odkrivanju morebitnih nepravilnosti v delovanju 

CČN v obdobju poskusnega obratovanja  

 Aktivno sodelovanje pri odkrivanju morebitnih nepravilnosti pri izvedbi 

CČN 

 Prenos zgrajene infrastrukture na Komunalo Kranj 

Preventiva:  

 Sklic sestanka vodstva projekta, predstavnikov MOK in predstavnikov 

upravljalca. 
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ii. Nevarnost nepriklopov in neplačilo komunalnega prispevka, posledično 

nedoseganje cilja več kot 95% priključenosti in vračanje kohezijskih sredstev. 

 Aktivno spremljanje števila priklopov s strani soglasodajlca in poročanje 

naročniku 

 Sodelovanje soglasodajalca pri izvedbi in pravilnosti izvedbe priklopov 

Preventiva:  

 V času izvedb projektov je potrebno zagotoviti redno informiranje in 

takojšne reševanje potencialnih problemov 

 Spremljanje števila izvedenih priklopov s strani soglasodajalca 

 Reševanje oz. spodbujanje »spornih« občanov k priklopu 

Kurativa:  

 Individualni sestanki s "spornimi" občani. 
 

VI. Inženiring  

i. Inženir mora naloge opravljati naloge v času reklamacijske dobe in poskusnega 

obratovanja za CČN Kranj 

 

VII. Izvedba GOI del  

i. Odprava pomanjkljivosti v času reklamacijske dobe. 

Preventiva:  

 aktivno sodelovanje z izvajalci 

Kurativa:  

 vnovčenje bančnih garancij 

ii. CČN Kranj – Krajani (notarsko overjeni dogovori): 

 dogovor opr.št. SV 933/2013; 

 dogovor opr.št. SV 1289/2013; 

 dogovor opr.št. SV 200/2014; 

nevarnost ne-izvrševanja določenih dogovorov, ki so se sklenili pri sporazumih z 

civilnimi iniacitivami. 

Preventiva: 

 organizirani ogledi na CČN Kranj in pravočasno podajanje informacij KS 

Orehek-Drulovka. 

 
VIII. Prevzem in uporaba  

i. 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 Kranj v pogodbi po primopredaji z 

izvajalcem GOI del oziroma dobaviteljem opreme čistilne naprave. 

Kurativa: 

 Organizacija dodatnega usposabljanja in monitoringa dela. 
ii. Prenos zgrajene infrastrukture na Komunalo Kranj 
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8 Utrinki iz gradbišča 
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8.1 Grafikon izvedenih del GORKI - kanalizacija 
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8.2 Sklop 1: Bitnje – Šutna – Žabnica 

8.2.1 Shematski prikaz izvedenih del 

 
Stanje na dan 11.11.2015 

 

LEGENDA IZVEDBE: 

  Z deli se še ni pričelo    Izveden tampon    Končano 

  Izvedeni kanali     Izveden grobi asfalt



  

 Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007-2013, razvojne prioritete: »Varstvo okolja – področje voda«; prednostne usmeritve: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode«. 

 stran 45 od 61 
  

8.2.2 Kratko poročilo o izvajanju del 

 

Bitnje-Šutna-Žabnica: 

Na območju Žabnice, Šutne, Spodnjih in Zgornjih Bitenj so zaključena vsa gradbena dela pri 

izgradnji kanalizacije in ostale infrastrukture. Asfaltirane so vse ulice, po katerih je potekala 

izgradnja komunalne infrastrukture  

- Dne 23.09.2015 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-261/2015-21 za 1. del 

primarne fekalne kanalizacije, ki je postalo pravnomočno dne 28.09.2015.  

- Dne 04.11.2015 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-384/2015-16 za 2. del 

primarne, ki je postalo pravnomočno dne 02.11.2015. 

- Dne 30.09.2015 pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-262/2015-18 za 1. del sekundarne 

fekalne kanalizacije, ki je postalo pravnomočno dne 06.10.2015.  

- Dne 27.10.2015 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje št. 351-383/2015-19, ki je postalo 

pravnomočno dne 03.11.2015. 
 

  
Odsek: Bitnje 

  
Odsek: Šutna, Žabnica 
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8.3 Sklop 2: Kokrica 

8.3.1 Shematski prikaz izvedenih del 

 

 
Stanje na dan 11.11.2015 

 

 

 

LEGENDA IZVEDBE: 

  Z deli se še ni pričelo    Izveden tampon    Končano 

  Izvedeni kanali     Izveden grobi asfalt
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8.3.2 Kratko poročilo o izvajanju del 

 
Kokrica sever: 

Dela na območju Kokrica sever so zaključena. Izvajajo pa se dela na odpravi pomanjkljivosti in 

poškodb, ki so bile povzročene med samo gradnjo. Dne 17.06.2015 je bil opravljen tehnični pregled 

Dne 04.08.2015 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno dne 20.08.2015. 
 

Kokrica jug: 

Dela na območju Kokrica jug so zaključena. Izvajajo pa se dela na odpravi pomanjkljivosti in 

poškodb, ki so bile povzročene med samo gradnjo. Dne 19.08.2015 je bil opravljen tehnični pregled 

Dne 21.09.2015 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, ki je postalo pravnomočno dne 28.09.2015. 

 

 

 
Odsek: Cesta na Belo 

 
Odsek: Pokopališka ulica 

 
Odsek: Cesta na Brdo 
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8.4 Sklop 3: Kranj 

8.4.1 Huje in Kokrški breg 

8.4.1.1 Shematski prikaz izvedenih del 

 

 
Stanje na dan 11.11.2015 

 

 

LEGENDA IZVEDBE: 

  Z deli se še ni pričelo    Izveden tampon    Končano 

  Izvedeni kanali     Izveden grobi asfalt 
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8.4.1.2 Kratko poročilo o izvajanju del 

 
Huje:  

Pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu so v celoti odpravljene, uporabno dovoljenje 

bo izdano v prihodnjih dneh.  

 

  
 

Kokrški breg: 

Gradbena dela so v celoti zaključena, tehnična dokumentacija za vlogo za tehnični pregled bo 

pripravljena do 13.11.2015. 
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8.4.2 Skalica 

8.4.2.1 Shematski prikaz izvedenih del 

 
Stanje na dan 11.11.2015 

 

 

 

 

LEGENDA IZVEDBE: 

  Z deli se še ni pričelo    Izveden tampon    Končano 

  Izvedeni kanali     Izveden grobi asfalt 
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8.4.2.2 Kratko poročilo o izvajanju del 

 

Skalica: 

Tehnični pregled je bil opravljen, ugotovljene pomanjkljivosti so že odpravljene, uporabno 

dovoljenje bo izdano v prihodnjih dneh. 
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8.4.3 Zlato polje 

8.4.3.1 Shematski prikaz izvedenih del 

 

 
Stanje na dan 11.11.2015 

 

 

 

LEGENDA IZVEDBE: 

  Z deli se še ni pričelo    Izveden tampon    Končano 

  Izvedeni kanali     Izveden grobi asfalt 
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8.4.3.2 Kratko poročilo o izvajanju del 

 
Zlato polje-sever: 

Odsek na Zlatem polju: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 1228m. Ceste so v celoti asfaltirane. 

Dela so končana, pridobljeno je bilo uporabno dovoljenje št. 351-574/2014-8 z dne 01.12.2014, ki je 

postalo pravnomočno dne 17.12.2014. 
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8.4.4 Kokrški log in Partizanska cesta 

8.4.4.1 Shematski prikaz izvedenih del 

 
Stanje na dan 11.11.2015 

 

 

 

 

LEGENDA IZVEDBE: 

  Z deli se še ni pričelo    Izveden tampon    Končano 

  Izvedeni kanali     Izveden grobi asfalt 
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8.4.4.2 Kratko poročilo o izvajanju del 

 

Kokrški log: 

Na območju Kokrškega loga so zaključena vsa gradbena dela pri izgradnji kanalizacije in ostale 

infrastrukture. Asfaltirane so vse ulice, po katerih je potekala izgradnja komunalne infrastrukture  

- Dne 21.10.2015 je bil opravljen tehnični pregled. V naslednjih dneh pričakujemo izdajo 

uporabnega dovoljenja. 

 

  
 

Partizanska cesta: 

Dela na območju Partizanske ceste so zaključena. Izvajajo pa se dela na odpravi pomanjkljivosti in 

poškodb, ki so bile povzročene med samo gradnjo. 

- Dne 5.11.2015 je bila podana zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja. 
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8.5 CČN Kranj: 

8.5.1 Tabelarični in grafični prikaz izvedenih del (brez DDV) 

8.5.1.1 OSNOVNA POGODBA 

 
WBS KrOpis Opis Pogodbena Potrjena Odstotek 

1 A POPIS OSNOVNA POGODBA 19.631.678,96 18.428.174,35 93,87% 

1.1 1 ZUNANJA UREDITEV (00) 1.658.536,94 1.530.633,85 92,29% 

1.2 2 DEŽEVNI BAZEN S ČRPALIŠČEM 
RAZBREMENJEVANJA (01) 570.518,37 536.096,35 93,97% 

1.3 3 LOVILEC KAMENJA, VHODNO ČRPALIŠČE 
(02,03) 192.425,82 183.335,35 95,28% 

1.4 4 GRABLJE (04,15,26,27) 355.146,15 329.110,43 92,67% 

1.5 5 GRABLJE (04,15,26,27) 0 0 0% 

1.6 6 PREZRAČEVANI PESKOLOV IN LOVILEC 
MAŠČOB 206.485,32 198.366,92 96,07% 

1.7 7 PREZRAČEVANI PESKOLOV IN LOVILEC 
MAŠČOB (05) 0 0 0% 

1.8 8 PRIMARNI USEDALNIK (06) 217.592,98 207.620,99 95,42% 

1.9 9 OBARJANJE FOSFORJA (07) 7.455,76 7.405,01 99,32% 

1.10 10 PREZRAČEVALNI BAZEN (08) 862.804,23 862.490,23 99,96% 

1.11 11 DISTRIBUTOR IN ČRPALIŠČE BLATA (09) 67.459,62 66.702,54 98,88% 

1.12 12 SEKUNDARNI USEDALNIK (10) 767.582,50 758.641,28 98,84% 

1.13 13 IZTOČNI OBJEKT IZ CČN (14) 11.318,94 10.917,18 96,45% 

1.14 14 STROJNICA (16,17,18,19) 638.784,09 618.907,92 96,89% 

1.15 15 GNILIŠČE (20) 676.399,76 659.663,58 97,53% 

1.16 16 ZALOGOVNIK PREGNITEGA BLATA (21) 407.733,89 395.499,23 97% 

1.17 17 PLINOHRAN (22) 17.134,77 16.252,40 94,85% 

1.18 18 PLINSKA BAKLJA (23) 3.482,65 3.404,15 97,75% 

1.19 19 BIOFILTER LINIJE VODE (24) 15.325,53 15.325,53 100% 

1.20 20 IZTOČNI OBJEKT RAZBREMENJEVANJA (28) 16.992,83 16.212,55 95,41% 

1.21 21 STROJNICA GNILIŠČ (29) 174.663,89 163.781,56 93,77% 

1.22 22 ELEKTROAGREGAT (30) 3.552,48 3.552,48 100% 

1.23 23 RAZBREMENILNIK (35) 23.557,54 20.672,06 87,75% 

1.24 24 TP ČISTILNA NAPRAVA KRANJ 101.570,53 101.736,43 100,16% 

1.25 25 NOVA TRAFO POSTAJA 348.368,00 346.167,45 99,37% 

1.26 26 SPLOŠNA MOČ IN ZUNANJA UREDITEV 861.946,15 658.293,66 76,37% 

1.27 27 STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA 5.663.450,00 5.493.296,10 97% 

1.28 28 GOI - GARAŽA 103.287,00 53.016,68 51,33% 

1.29 29 GOI - UPRAVNA STAVBA 233.554,47 155.267,00 66,48% 

1.30 30 SI - GARAŽA 37.053,08 28.993,08 78,25% 

1.31 31 SI - UPRAVNA STAVBA 84.765,50 61.747,55 72,85% 

1.32 32 EI - GARAŽA 117.562,12 106.188,76 90,33% 

1.33 33 EI - UPRAVNA STAVBA 273.684,37 248.528,45 90,81% 

1.34 ZAHTEVKI ZAHTEVKI 4.911.483,68 4.570.347,60 93,05% 
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8.5.1.2 ELEKTROINSTALACIJSKA DELA 

WBS Kr.Opis Opis Pogodbena Potrjena Odstotek 

1   
POPIS ZA SKLOP 1: ELEKTROINSTALACIJSKA 
DELA 2.941.403,40 2.348.611,60 79,85% 

1.1.3 PZI 
4-3 načrt električnih inštalacij in električne 
opreme - tehnološka oprema 2.725.450,30 2.164.089,60 79,40% 

1.1.3.1 I. RAZDELILNIK 1MCC 51.790,00 49.084,20 94,78% 

1.1.3.2 II. RAZDELILNIK 1CBA 25.657,00 23.974,80 93,44% 

1.1.3.3 III. RAZDELILNIK 4MCC 91.958,00 91.958,00 100% 

1.1.3.4 IV. RAZDELILNIK 4CBA 47.420,00 47.420,00 100% 

1.1.3.5 V. RAZDELILNIK 19MCC 39.946,00 39.946,00 100% 

1.1.3.6 VI. RAZDELILNIK 19CBA 26.049,00 26.049,00 100% 

1.1.3.7 VII. RAZDELILNIK 21MCC 19.430,00 19.430,00 100% 

1.1.3.8 VIII. RAZDELILNIK 21CBA 22.055,00 22.055,00 100% 

1.1.3.9 IX. RAZDELILNIK 29MCC 21.888,00 21.888,00 100% 

1.1.3.10 X. RAZDELILNIK 29CBA 26.742,00 26.742,00 100% 

1.1.3.11 XI. RAZDELILNIK 33MCC 34.922,00 34.922,00 100% 

1.1.3.12 XII. RAZDELILNIK 33CBA 28.396,00 28.396,00 100% 

1.1.3.13 XIII. POMOŽNI TIPSKI RAZDELILNIKI 16.937,00 15.684,00 92,60% 

1.1.3.14 XIV. AVTOMATSKA FILTERSKA KOMPENZACIJA 16.789,00 0 0% 

1.1.3.15 XV. RAZDELILNIK 19SPTE 12.436,00 12.436,00 100% 

1.1.3.16 XVI. APLIKACIJSKA PROGRAMSKA OPREMA 193.074,00 173.766,60 90% 

1.1.3.17 XVII. GLAVNI NADZORNI CENTER  26.376,00 23.288,40 88,29% 

1.1.3.18 XVIII. POMOŽNI NADZORNI CENTER 25.700,00 22.314,60 86,83% 

1.1.3.19 XIX. KABLI - ENERGETSKI DO GLAVNIH OMAR 375.659,00 348.212,00 92,69% 

1.1.3.20 XX. 
KABLI - ENERGETSKI, SIGNALNI in 
KOMUNIKACIJSKI 471.245,00 365.887,00 77,64% 

1.1.3.21 XXI. 
LOKALNE OMARICE ZA NAPAJANJE MERILNE 
OPREME IN LOKALNO SPLOŠNO RABO 13.432,00 13.432,00 100% 

1.1.3.22 XXII. KABELSKE POLICE, PREBOJI IN ZAŠČITA KABLOV 267.540,00 194.174,00 72,58% 

1.1.3.23 XXIII. MERILNA OPREMA 531.332,00 463.030,00 87,15% 

1.1.3.24 XXIV. OSTALA DELA 338.677,30 100.000,00 29,53% 

1.1.4     4-4  Splošna moč in zunanja ureditev 215.953,10 184.522,00 85,45% 

1.1.4.2 VI. 
ELEKTRO INSTALACIJE 29 - STROJNICA GNILIŠČ 
20 - ZALOGOVNIK GNILIŠČ 8.490,00 8.490,00 100% 

1.1.4.3 VII. ELEKTRO INSTALACIJE 22 - PLINOHRAN 684 684 100% 

1.1.4.4 IX. ELEKTRO INSTALACIJE 23 - PLINSKA BAKLA 342 342 100% 

1.1.4.5 XI. ZUNANJA RAZSVETLJAVA 75.003,00 88.984,00 118,64% 

1.1.4.6 XII. 
OZEMLJITVE, STRELOVOD IN IZENAČEVANJE 
POT. 94.214,00 82.306,00 87,36% 

1.1.4.7 XIII. INSTALACIJE ZA JAVLJANJA POŽARA IN PLINA 456 456 100% 

1.1.4.8 XIV. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA 13.872,00 0 0% 

1.1.4.9 XV. KONTROLA PRISTOPA 1.630,00 1.630,00 100% 

1.1.4.10 XVI. PROTIVLOMNA NAPRAVA 1.630,00 1.630,00 100% 

1.1.4.11 XVII. NEPREDVIDENA DELA 19.632,10 0 0% 
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8.5.1.3 RUŠITVENA DELA 

WBS Kr.Opis Opis Pogodbena Potrjena Odstotek 

1    POPIS ZA SKLOP ŠT. 2: RUŠITVENA DELA 364.401,32 149.303,52 40,97% 

1.1.1     OPOMBE 0 0 0% 

1.1.2     SPLOŠNI POGOJI UVODA V PREDRAČUN 0 0 0% 

1.1.3     

IZVAJALEC MORA PRILOŽITI CENIKE 
MATERIALOV IN STORITEV ZA NAJMANJ 
SLEDEČE POSTAVKE: 0 0 0% 

1.1.4     OBJEKT A - PREDČIŠČENJE 52.631,93 0 0% 

1.1.5     OBJEKT B - MEHANSKO ČIŠČENJE 29.967,01 0 0% 

1.1.6     KINETA MED B IN C 4.892,95 0 0% 

1.1.7     OBJEKT C - BIOLOŠKO ČIŠČENJE 192.254,21 119.799,71 62,31% 

1.1.8     OBJEKT E - PLINOHRAN 5.280,33 5.830,81 110,43% 

1.1.9     
PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE OBSTOJEČIH 
BAZENOV 46.247,50 23.673,00 51,19% 

1.1.10     NEPREDVIDENA IN VEČ DELA 33.127,39 0 0% 

 

8.5.1.4 SKUPAJ 

WBS Kr.Opis Opis Pogodbena Potrjena Odstotek 

1 1 POPIS OSNOVNA POGODBA 19.631.678,96 18.428.174,35 93,87% 

2 2 POPIS ZA SKLOP 1: ELEKTROINSTALACIJSKA DELA 2.941.403,40 2.348.611,60 79,85% 

3 3 POPIS ZA SKLOP ŠT. 2: RUŠITVENA DELA 364.401,32 149.303,52 40,97% 

     SKUPAJ 22.937.483,68 20.926.089,47 91,23% 
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8.5.1.5 GRAFIKONI (vrednosti brez DDV) 
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8.5.2 Kratko poročilo o izvajanju del 

Zaključuje se izvajanje aktivnosti na vseh objektih in zunanji ureditvi, ki sestavljajo CČN 

Kranj.  Prav tako je v zaključni fazi izvedba elektroinstalacijskih del in rušitvenih na območju čistilne 

naprave. 

 

Aktualno stanje po posameznih objektih CČN: 

- Zunanja ureditev: Izvajajo se asfaltiranje, planiranje, zatravitve in hortikulturna ureditev. 

- Deževni bazen in razbremenilnik: Gradbena, strojna in elektro dela potekajo po planu in so 

izvedena v obsegu cca 99 %. 

- Lovilec kamenja, vhodno črpališče, grablje, bazen tehnološke vode: Izvedena so vsa dela. 

- Prezračevalni peskolov in lovilec maščob: Izvedena so vsa dela. 

- Primarni usedalnik: Izvedena so vsa dela. 

- Prezračevalni bazen: Izvedena so vsa dela. 

- Distributor in Črpališče blata: Izvedena so vsa dela. 

- Sekundarni usedalnik in filtracija: Izvedena so vsa dela. 

- Iztočna objekta: Izvedena so vsa dela. 

- Gnilišče: Izvedena so vsa gradbena in strojna dela razen fasade, ki je trenutno v faz 

dokončevanja. 

- Zalogovnika pregnitega blata: Izvedena so vsa dela. 

- Plinohran in plinska baklja: Izvedena so vsa dela. 

- Biofilter linije vode: Izveden v celoti. 

- Strojnica gnilišč in stopnišče: Izvedena so vsa dela. 

- Upravna stavba: Izvedena so vsa dela. 

- Nova trafo postaja: Izvedena v celoti. 

 
 
 

 
Slika: Pogled na novo CČN Kranj – Zahod 
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Slika: Pogled na novo CČN Kranj – Vzhod 

 
Slika: Pogled na novo CČN Kranj – Jug 

 


