
 

 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 1 od 42 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: 
GORKI 2. Sklop 

 
 v katerem je zajeto:  

 Izgradnja kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z 
obremenitvijo večjo od 2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 
20594), Bitnje-Žabnica (ID: 20598), Kokrica (ID: 20591)  

 Nadgradnja in rekonstrukcija centralne čistilne 
naprave Kranj 

 
Poročilo o stanju projekta 
Januar 2014 

 

 
 
 
Investitor: 
Mestna občina Kranj 
Slovenski trg 1 
4000 Kranj 
Slovenija - EU 
 
 
 
 
Kranj: 
20.1.2014  
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1 Osnovni podatki 
 

 
 

Slika 1: Pregledna situacija celotnega projekta GORKI 2. Sklop  - Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih 
voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja-2. Sklop 
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Projekt: Sklop 1: Bitne-Šutna-Žabnica 
 

 

Slika 2: Sklop 1: Bitne-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 kalalizacija = 12.680m (neupravičen del) (cevi iz umetnih mas SN8 DN160, DN200, DN250, 
DN300, DN400) 
Fekalna kanalizacija = 23.065m (upravičen del) 

 primarna 10.860m (gravitacijska 6.450m - cevi iz umetnih mas SN8 DN200, DN250 in DN300, tlačna 
4.410m – PE cevi  PN16 DN100) 

 sekundarna 12.205m (gravitacijska 12.020m - cevi iz umetnih mas SN8 DN200, tlačna 185m – PE cevi  
PN16 DN100) 

 
Udeleženci na projektu: 

Nadzor/Inženir (FIDIC):  

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

 Poslovodeči partner: PROJEKT d.d. NOVA GORICA 

 Partner: DRI d.o.o. 

 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-6/2012-25-(42/14) 

 Uvedba v delo: 7.10.2013 

 Rok izvedbe: 540 dni 

 Vrednost del (z DDV-jem): 963.800,00 EURO 
Komunikacija z javnostjo (PR): 

 Izvajalec: FRONTAL d.o.o. 

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

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

 Uvedba v delo: 8.10.2013 

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

 Glavni izvajalec: Gorenjska gradbena družba d.d.  

 Partner: OHL ŽS, a.s., Burešova, Češka Republika 

 Nominiran podizvajalec: Vodnogospodarsko Podjetje d.d. 

 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-5/2012-46-(42/14) 

 Uvedba v delo: 11.10.2013 

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

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

 PGD projekt: Protim Ržišnik Perc d.o.o. 
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Projekt: Sklop 2: Kokrica 
 

 

Slika 3: Sklop 2: Kokrica 

 
Vodovod v dolžini = 6.970m (neupravičen del) (cevi NL DN80, DN100, DN150, DN200 … 3.890m, PE cevi 
DN90, DN63, DN40, DN25 … 3.080m) 
Meteorna kalalizacija = 4.450m (neupravičen del) (cevi iz umetnih mas SN8 DN160, DN200, DN250, DN300, 
DN400) 
Fekalna kanalizacija = 5.250m (upravičen del) (cevi iz umetnih mas SN8 DN200, DN250, DN315) 

 
Udeleženci na projektu: 

Nadzor/Inženir (FIDIC):  

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

 Poslovodeči partner: PROJEKT d.d. NOVA GORICA 

 Partner: DRI d.o.o. 

 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-6/2012-25-(42/14) 

 Uvedba v delo: 7.10.2013 

 Rok izvedbe: 540 dni 

 Vrednost del (z DDV-jem): 963.800,00 EURO 
Komunikacija z javnostjo (PR): FRONTAL d.o.o. 

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

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

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

 Glavni izvajalec: GARNOL d.o.o. 

 Partner 2: GODINA d.o.o. 

 Partner 3: T-2 d.o.o. 

 Nominiran podizvajalec: Mariborski vodovod d.d. 

 Podpis pogodbe: 02.10.2013, št.:430-5/2012-47-(42/14) 

 Uvedba v delo: 16.10.2013 

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

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

 PGD projekt: Protim Ržišnik Perc d.o.o. 
 
 
 
Projekt: Sklop 3: Koroški Log – Koroški Breg - Huje - Partizanska cesta – Skalca – Zlato polje sever 
 

 

Slika 4: Sklop 3: Koroški Log – Koroški Breg - Huje - Partizanska cesta – Skalca – Zlato polje sever 

 
Vodovod v dolžini = 6.290m (neupravičen del) (cevi NL DN80, DN100, DN125, DN150 … 4.160m, PE cevi 
DN90, DN63, DN32, DN25 … 2.130m) 
Meteorna kalalizacija = 1.640m (neupravičen del) (cevi iz umetnih mas SN8 DN160, DN200, DN250, DN300, 
DN400) 
Fekalna kanalizacija = 6.630m (upravičen del) (gravitacijska 5.380m - cevi iz umetnih mas SN8 DN160, 
DN200, DN250 in tlačnas 1.250m – PE cevi  PN16 DN100) 
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Udeleženci na projektu: 
Nadzor/Inženir (FIDIC):  

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

 Poslovodeči partner: PROJEKT d.d. NOVA GORICA 

 Partner: DRI d.o.o. 

 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-6/2012-25-(42/14) 

 Uvedba v delo: 7.10.2013 

 Rok izvedbe: 540 dni 

 Vrednost del (z DDV-jem): 963.800,00 EURO 
Komunikacija z javnostjo (PR): FRONTAL d.o.o. 

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

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

 Uvedba v delo: 8.10.2013 

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

 Glavni izvajalec: GARNOL d.o.o. 

 Partner 2: GODINA d.o.o. 

 Partner 3: T-2 d.o.o. 

 Nominiran podizvajalec: Mariborski vodovod d.d. 

 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-5/2012-48-(42/14) 

 Uvedba v delo: 16.10.2013 

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

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

 PGD projekt: Protim Ržišnik Perc d.o.o. (Kokrški breg, Huje, Partizanska, 
Kokrški log) 

 PGD projekt: PLANING BIRO KRANJ d.o.o. (Zlato polje) 

 PGD projekt: PROJEKTA, HIDROTEHNIKA, CESTA IN EKOLOGIJA d.o.o. 
(Skalca) 

 
  



 

 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 9 od 42 
 
 

Projekt: CČN Kranj 
 

 

 Slika 5: CČN Kranj 

Kapaciteta = 95.000 PE (upravičen del) 
 
Udeleženci na projektu: 

Nadzor/Inženir (FIDIC): PROJEKT d.d. NOVA GORICA 

 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-6/2012-24-(42/14) 

 Uvedba v delo: predaja dokumentov, uradna uvedba po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja 

 Rok izvedbe: 540 dni 

 Vrednost del (z DDV-jem): 1.012.600,00 euro 
Komunikacija z javnostjo (PR): FRONTAL d.o.o. 

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

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

 Uvedba v delo: 8.10.2013 

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

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

 Partner 2: Gorenjska Gradbena Družba d.d. 

 Podpis pogodbe: 27.09.2013, št.:430-5/2012-33-(42/14) 

 Uvedba v delo: predaja dokumentov, uradna uvedba po pridobitvi 
gradbenega dovoljenja 

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

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

 PGD projekt: Konzorcij Veolia Voda - aqua consult - IEI 
aqua consult , Ingenieur GmbH, 
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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 

 Vzpostavitev projektnega portala 

 Izdelava protokola komunikacije med udeleženci projekta 

 Sistematizacija spremljave projekta in obračuna del 

 Kontroling projekta 

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

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

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

 
Izdelani dokumenti omogočajo doseganje naslednjih ciljev spremljave projekta: 

 določitev jasnih časovnih in stroškovnih meril projekta, 

 spremljava dejanske izvedbe ter ugotavljanje morebitnih časovnih ali stroškovnih odstopanj 

 podajanje predlogov ukrepov z namenom doseganja zastavljenih projektnih ciljev, 

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

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

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

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

Skupina Področja v skupini 

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

Seznami Koledar  
Naloge  
Vprašanja  
Riziki  
Naročila  
Spremembe  
Deležniki  

Diskusije Diskusija  

Slike Foto-dokumentacija 

 
 
Z vzpostavitvijo portala bo dosežen eden izmed ciljev spremljave projekta t.j. izkoriščanje podpore 
informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) pri izvajanju projekta za naslednje procese projektnega 
vodenja; koordinacija, komunikacija in dokumentacija. 
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Slika 6: Primer projektnega portala 

 

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

 Standardizacijo, transparentnost in enoličnost projektnih postopkov. 

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

 Preprečevanje neustreznega nastajanja informacij in njihove nepravilne uporabe. 

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

 

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

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

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

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

 Enolično označevanje postavk (WBS), ki je ključnega pomena pri izdelavi gradbene knjige v fazi 
izvedbe projekta.  
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 Vzpostavitev enotnega okolja za izdelavo in potrjevanje količin v fazi obračuna projektnih del na 
podlagi potrjene gradbene knjige. 

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

 Kontrolirane členitve situacije na posamezne investitorje (občine). 
 

Vzpostavitev projektnega okolja v sistemu XPERT zagotavlja: 

 Vse potrebne računovodske informacije za knjiženje stroškov v okviru občine. 

 Podatke o dejanskih plačilih po posameznih izvajalcih in podizvajalcih. 

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

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

davka na dodano vrednost). 

 

Slika 7: Primer projektnega okolja v informacijskem sistemu XPERT 

 
 

2.5 Kontroling projekta 
 
Kontroling projekta in merjenje njegove uspešnosti temelji na vrednotenju projekta po metodi prislužene 
vrednosti (Earned Value Method). Z izkoriščanjem tehnike dinamičnega spremljanja del in upravljanja 
stroškov izvajamo učinkovito kontrolo porabe virov.  Tako kot spremljava in obračun projekta  se tudi 
kontroling in spremljanje uspešnosti projekta izvaja z uporabo informacijskega sistema XPERT. 
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Na podlagi treh osnovnih merjenj posameznega projekta, ki so opisana v obliki kumulativnih krivulj 
omogoča postopek ugotavljanje razliko med planiranimi, obračunanimi in dejansko plačanimi stroški. 

 

Slika 8: Spremljanje uspešnosti projekta v informacijskem sistemu XPERT 
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2.6 Obveščanje javnosti PR 
 
NAMEN IN CILJI 

• dvig zavesti javnosti o operacijah, ki jih sofinancira Kohezijski sklad in prikaz vloge, ki jo igra 
Skupnost preko Kohezijskega sklada seznanitev ciljnih javnosti s projektoma in njegovimi učinki na 
okolje in prostor, 

• zagotoviti pozitivna stališča do skupine projektov 
• informiranje in seznanitev ciljnih javnosti o njihovi vlogi in odgovornosti pri doseganju načrtovanih 

ciljev na področju projekta, 
• doseganje aktivnega vključevanja prebivalcev v projekt. 

 
CILJNE JAVNOSTI 

• končni upravičenci,  
• lokalne skupnosti, 
• splošna javnost, 
• mediji. 

 
KOMUNIKACIJSKE AKTIVNOSTI 
 

 
 
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 
Sklop 1 (generalni): 
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Sklop 2: 
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Sklop 3: 
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CČN Kranj: 
Izvajalec še ni uveden v posel. Uvedba se bo izvedla po pridobitvi gradbenega dovoljenja. Podrobni 
terminski plan je še v izdelavi. 
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4 Finančna slika projektov 
 

 
 
 

4.1 Sklop 1: Bitne-Šutna-Žabnica 
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4.2 Sklop 2: Kokrica 
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4.3 Sklop 3: Koroški Log – Koroški Breg - Huje - Partizanska cesta – Skalca – Zlato 
polje sever 

 

 
 
4.4 CČN Kranj 
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5 Tveganja na projektu 
 
Izvajanje vsakega gradbenega projekta je povezano s tveganjem, ki ga v osnovi definiramo kot pojav 
nezaželenga dogodka. Glede na različne dejavnike, ki imajo vpliv na gradbeni projekt je pomembno, da 
tveganja nadzorujemo in z njimi upravljamo, kar pripomore k večji poslovni uspešnosti projekta in 
zadovoljstvu investitorja. Vpliv obvladovanja oziroma neobvladovanja tveganj se kaže v zamudi pri 
izpolnjevanju rokov, v slabši finančni realizaciji in pri slabši kakovosti končnega izdelka. Celoten proces 
upravljanja s tveganji predstavlja sistematičen proces identifikacije, analiziranja in odzivov na tveganja. Med 
izvajanjem projekta tveganja spremljamo in kontroliramo uspešnost izvedenih ukrepov. Zato je kakovostna 
identifikacija ključen proces pri upravljanju s tveganji. 
 

I. Investicijska dokumentacija (ID)  
i. Novelacija investicijske dokumentacije v primeru odstopanja v višini 10% potrjene 

investicijske vrednosti. 
 

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

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

III. Poročanje o izvedbi (MKO) 
i. Poročila o izvajanju projekta za MKO in EU so nepopolna ali pa zamujajo - pripombe MKO 

in EU, zahteve po vračilu sredstev.  
Preventiva: 

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

nalog, 
 aktivno sodelovanje PP MOK. 

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

IV. Zemljišča  
i. V kolikor se izkaže, da v gradbenem dovoljenju niso zajeta vsa zemljišča, mora MOK takoj 

pristopiti k reševanju – pridobivanju manjkajočih služnosti. 
V. Projektna dokumentacija 

i. CČN: 
Pritožba stranke v postopku v fazi pridobivanja okoljevarstvenega soglasja in gradbenega 
dovoljenja za nadgradnjo centralne čistilne naprave (npr. civilna iniciativa Orehek-
Drulovka). 
Preventiva: 

 redno obveščanje in sodelovanje s krajevno skupnostjo. 
Kurativa: 

 sklic nujnega sestanka vodstva projekta, predstavnikov MOK, Upravna enota 
Kranj, ARSO, Svet KS in strank v postopku, 

 delitev vloge na CČN in kanale  pridobitev  dveh novih odločb, ponovna 
sestankovanja z obema ministrstvoma, 

 manjša stopnja sofinanciranja v prihodnji finančni perspektivi 2014-2017. 
ii. Kanali: 

 slaba projektna dokumentacija - povečani stroški (raznovrstna tla, prestavitev 
komunalnih vodov), 

 vremenske okoliščine (dolga zima, veliko deževja), 
 slaba komunikacija izvajalcev na terenu. 
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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. Dodatna dela – preseganje skupnih upravičenih stroškov projekta nad 50 mio. 
Kurativa: 

 pridobitev nove odločbe s strani Bruslja. 
ii. Odpraviti nesoglasja zapisana v pogodbenih določilih. 

Kurativa: 
 skleniti dodatek k osnovni pogodbi. 

iii. Izvajalec gradnje - splošna finančna situacija v državi. Slabi pogoji za financiranje 
projektov. Nezmožnost  organiziranja intenzivne gradnje, ki je pogoj za doseganje 
terminskih planov izvedbe. 
Preventiva: 

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

Kurativa: 
 novi javni razpis. 

v. 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. 

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

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

viii. 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. 
ix. Izvajalec GOI del in projektant ne zagotavljata pravočasne priprave PID-ov in 

dokumentacije, potrebne za tehnični pregled. 
Preventiva: 

 pravočasno usmerjanje pozornosti izvajalca GOI del in projektanta na sprotno 
ažuriranje projektne dokumentacije in kompletiranje dokumentacije, 

 izvajanje vmesnih pregledov projektne in ostale dokumentacije potrebne za 
tehnični pregled (dokazila, certifikati,…). 

Kurativa: 
 uveljavljanje pogodbenih kazni do odgovornega projektanta in izvajalca GOI del. 

x. Občani ne zagotovijo priklopov na kanalizacijsko omrežje v predvidenem roku. 
Preventiva: 

 Že pred pričetki izvedb posameznih projektov je potrebno zagotoviti aktivno 
informiranje in sodelovanje z vsemi občani, ki živijo na predvidenih trasah - 
predstavitev aktivnosti, terminskih planov, pomena projektov. Posebna 
pozornost KS. 

 V času izvedb projektov je potrebno zagotoviti redno informiranje in takojšne 
reševanje potencialnih problemov; posebno pozornost posvetiti zagotavljanju 
individualnih pripravljalnih del za kasnejše priklope že pred pridobitvami 
uporabnih dovoljenj. 

Kurativa: 

 individualni sestanki s "spornimi" občani. 
xi.  Nevarnost nepriklopov in neplačilo komunalnega prispevka, poslednično nedoseganje 

cilja več kot 95% priključenost in vračanje kohezijskih sredstev 
 

X. Nadzor GOI del  
 

XI. Varnost na gradbišču  
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XII. Arheološki nadzor  
i. Nepredvidene arheološke najdbe povzročijo nujna arheološka izkopavanja oziroma 

terminsko blokado izvedbe projekta za nedoločen čas. Izvedba v zahtevanem terminskem 
planu ni več mogoča. 
Kurativa: 

 sklic nujnega sestanka vodstva projekta, vodstva MOK in ZVKD. Analiza 
alternativnih rešitev. Sprejetje odločitve. Redefiniranje terminskega plana za 
izvedbo projektov »Huje« in »Kokrški breg«. 

 
XIII. Prevzem in uporaba  

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

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

 Spremljanje aktivnega delovanja nadzora GOI del. 
 Kakovostna izvedba internega pregleda opravljenih GOI del. 
 Omogočiti faznost izdajanja uporabnega dovoljenja. 

Kurativa: 
 redefiniranje terminskih planov, 
 uveljavitev pogodbenih določil. 

 
ii. Ogroženost končnega termina izvedbe programa zaradi birokratskih ovir oziroma 

zavlačevanj UE Kranj pri izdajanju uporabnih dovoljenj. 
Preventiva: 

 izvedba sestanka s predstavniki UE ter predstavitev ključnih parametrov 
zagonskega elaborata, vloge UE Kranj ter pričakovanj MOK, 

 dogovor o vključevanju odgovorne osebe iz UE Kranj v delo projektnega tima v 
času predvidenega sodelovanja, 

 informativno pisno obveščanje UE Kranj s potekom projekta ter napovedmi 
dogodkov. 

Kurativa: 
 takojšnji sestanek z vodstvom UE Kranj. 

 
iii. Nezadostna usposobljenost kadra za zagotavljanje obratovanja in vzdrževanja centralne 

čistilne naprave.  
Preventiva: 

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

Kurativa: 
 organizacija dodatnega usposabljanja in monitoringa dela. 
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6 Tekoča problematika 
6.1 Gradbeno dovoljenje za CČN Kranj 
 
Okoljevarstveno soglasje in dovoljenje (predelavo bioloških odpadkov, emisij v vode, emisij snovi v zrak) je z 
dnem 21.12.2013 postalo dokončno in pravnomočno. Občina je računala, da bo gradbeno dovoljeno 
pridobljeno v kratkem (v decembru oz. najkasneje januarja 2014), vendar se zadeva časovno odmika.  
 
29 krajanov KS Orehek-Drulovke, je menilo, da živijo v vplivnem območju lokacije nove centralne čistilne 
naprave in je želelo uveljaviti status stranke v postopku izdaje gradbenega dovoljenja. 10 strank se na sklep 
UE Kranj o zavrnitve stranke v postopku ni pritožilo, tako da so sklepi pravnomočni. 9 strank se je dne 
17.1.2014 na izdani Sklep UE Kranj pritožilo. UE Kranj je istega dne pritožbe posredovala naprej in sicer na 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 9 strank se do dne 17.1.2014 na izdani Sklep UE Kranj ni opredelilo 
ali se bodo na izdani sklep pritožile ali ne. Skrajni rok za pritožbe teh strank je dne 29.1.2014. 1 stranka je 
vlogo za vstop v postopek posredovala naknadno dne 24.12.2013 in je na poziv UE Kranj vlogo v začetku 
meseca januarja 2014 dopolnila z njeno opredelitvijo pravnega interesa. UE Kranj do dne 17.1.2014 o vlogi 
še ni odločila in s tem tudi ni izdala nikakršnega sklepa.  
 
Dne 6.1.2014, dne 10.1.2014 in 14.1.2014 so na temo izdaje gradbenega dovoljenja s zgornjo skupino 
občanov (29 občanov) potekali sestanki, na katerem so občani izpostavili zahteve, ki so po prvi grobi oceni v 
celoti predstavljajo okoli 150.000 do 200.000 evrov dodatnih stroškov za občinski proračun. Nekatere 
zahteve je občina že upoštevala v proračunu 2014 (npr. asfaltiranje ulice), drugih ne (npr. stroške 
odškodninskih rent). Časovni zamik pridobitve gradbenega dovoljenja zaradi podaljšanja postopkov, ki jih 
povzročajo zahteve za status strank v postopku in morebitne pritožbe na odločitev Upravne enote Kranj, 
pomenijo tudi možnost, da gradnja ne bo izvedena v predvidenem roku do konca leta 2015, saj izvajalec 
predvideva 730 dni gradnje od pravnomočnega gradbenega dovoljenja. 
 
Skladno z novo zakonodajo (Zakon o varstvu okolja, ZVO-1F), ki je stopila v veljavo dne 23.11.2013 je 
potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje od Agencije Republike Slovenije za okolje, da 
je projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) usklajen z izdanim pravnomočnim okoljevarstvenim 
dovoljenjem in soglasjem. Ta postopek še ni zaključen. 
 
Možne variante glede gradnje nove čistilne naprave: 

I. vloga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da se sredstva sofinanciranja razdelijo na dva dela – za 
gradnjo kanalizacijskih vodov (sofinanciranje iz finančne perspektive 2007-2013) in posebej za 
nadgradnjo in rekonstrukcijo centralne čistilne naprave (nova finančna perspektiva 2014-2020); 

II. nadaljevanje aktivnosti po predvidenem planu z vedenjem o nevarnosti, da objekt ne bo zgrajen v 
roku, kar lahko v nadaljevanju pomeni tudi vračanje evropskih sredstev, težave pri garancijah in 
splošno neugodne razmere pri financiranju projekta. Prav tako obstaja nevarnost, da se z 
odpovedjo planirane gradnje negativno vpliva na poslovno stabilnost izbranih izvajalcev;  

III. gradnja centralne čistilne naprave v javno-zasebnem partnerstvu; 
IV. obnova obstoječe centralne čistilne naprave, za kar pa je malo verjetno, da bi dobili obratovalno 

dovoljenje. 
 

Kolegij župana je dne 7.1.2014 zavzel stališče, da se nadaljuje z aktivnostmi za pridobitev gradbenega 
dovoljenja in gradnjo centralne čistilne naprave po predvidenem planu. Stališče je bilo predstavljeno 
predstavnikom koalicijskih strank. 
 
Sestanek z zainteresirano skupino občanov o gradnji nove čistilne naprave je bil sklican in izveden v 
ponedeljek, dne 20.1.2014 v prostorih Mestne občine Kranj. 
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6.2 Pogodbe o sofinanciranju 
Za projekt »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju 
kranjskega in sorškega polja-2. Sklop« še vedno nismo prejeli Pogodb o sofinanciranju. Zato smo dne 
17.12.2013 na Mestni občini Kranj pripravili in posredovali dopis na Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo kakor tudi na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje glede prejema Pogodb o sofinanciranju. Do dne 
15.1.2014 s strani obeh ministrstev nismo prejeli nikakršnega odgovora oziroma pojasnil na poslani dopis. 
Zato smo istega dne ponovno pripravili in posredovali dopis na omenjena ministrstva vključno z 
ministrstvom za finance glede prejetja Pogodb o sofinanciranju z obrazložitvijo, da občine dolgoročno ne 
bodo več zmogle zalagati sredstev za omenjeni projekt, katera sredstva bi morala prispevati Kohezijski sklad 
EU in Republika Slovenije. 
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7 Utrinki iz gradbišča 
Sklop 1: 

I. Gradnja na odseku od križišča pri spomeniku do železniške proge, je izvedena v obsegu: položeni 
vsi komunalni vodi na dolžini cca. 500m, grobi asfalt položen na dolžini 300m.  

II. Gradnja na odseku od te ceste preko potoka do ceste proti pokopališču in naprej preko regionalke 
proti Šutni: položeni vsi komunalni vodi na dolžini cca. 450m, grobi asfalt položen na dolžini 150m  

III. Odsek na Šutni od ceste proti Bitnjam nazaj proti regionalki: položeni vsi komunalni vodi na dolžini 
cca. 600m, grobi asfalt položen na dolžini 300m. 

IV. Črpališče Č1 v Spodnjih Bitnjah: zaključena zemeljska dela in zabetonirana talna plošča 
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Sklop 2 (Kokrica): 
I. Odsek od Žagarja do Ilovke: položeni vsi komunalni vodi na dolžini cca. 240m.  

II. Partizanska pot - odsek proti h.š. 6:  položeni vsi komunalni vodi na dolžini cca. 120m. 
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Sklop 3: 

I. Odsek na Zlatem polju od objekta 6-9: položeni vsi komunalni vodi na dolžini cca. 100m 
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