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Izvleček
Vsak gradbeni projekt je unikaten. Pri vsakem projektu sodelujejo številni udeleženci, ki med seboj
usklajujejo bolj ali manj povezane dejavnosti. Rezultat in uspeh projekta sta v veliki meri odvisna od
dobrega in uspešnega sodelovanja vseh akterjev, čar poteka pa je v tem, da se projekt nikoli ne ponovi
pod enakimi pogoji. Za kvalitetno izvedbo projekta in predvsem izvedbo v roku so potrebni dobra
priprava, usklajevanje ter ustrezno usposobljeni ljudje. Zaradi velike možnosti pojava nepredvidenih
dogodkov je treba pred začetkom izvedbe imeti dobro in skrbno pripravljen plan dela, saj lahko le tako
hitro in uspešno rešujemo nastale situacije.
V diplomskem delu je najprej predstavljen projekt, pri katerem sem sodeloval tudi sam. Gre za
rekonstrukcijo dela ceste, katere namena sta izboljšanje protipoplavne varnosti ter ureditev novih
komunalnih vodov. Na podlagi pridobljenega gradiva – gradbenega dnevnika, pogodbenega
predračuna, knjige obračunskih izmer in terminskega plana – sem natančno predstavil ključne
podrobnosti projekta.
V nadaljevanju sem naredil analizo s stroškovnega ter časovnega vidika. Za potrebe stroškovne analize
sem v programu Excel primerjal vrednosti pogodbenega predračuna s končnim obračunom ter prikazal
in opisal vsa odstopanja. Za potrebe časovne analize sem v programu Microsoft Project primerjal
prvotno izdelan plan, rebalans plana ter dejanski potek del. Nastale zamike in zamude tekom gradnje
sem opisal in obrazložil v stroškovni analizi, kjer so utemeljeni vzroki nastanka le-teh.
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Abstract
Every construction project is unique. Each project involves many participants who coordinate more or
less related activities. The result and success of the project largely depend on the great and successful
cooperation of all actors, and the charm lies in the fact that the project is never repeated under the
same conditions. Good preparation, coordination and suitably qualified people are needed for the
quality implementation of the project and especially the implementation within the deadline. Due to
the high possibility of unforeseen events, it is necessary to have a well-prepared work plan before the
start of the implementation, as this is the only way to resolve the situations that arise quickly and
successfully.
The diploma work first presents a project that I took part in as well. It is a reconstruction of a part of a
road, the purpose of which is to improve flood safety and to arrange new municipal lines. On the basis
of the obtained material - construction diary, contract estimate, book of accounting measurements and
time plan – I presented the key details of the project in detail.
In the following, I made an analysis from a cost and timeframe point of view. For the purposes of cost
analysis, I compared the values of the contractual estimate with the final statement in Excel and
showed and described all the deviations. For the purposes of time analysis, I compared the originally
prepared plan, the rebalance of the plan and the actual course of work in the Microsoft Project
program. The resulting delays and delays during construction have been described and explained in
the cost analysis, where the causes of these are justified.
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1.1

1

UVOD
Splošno o gradbenih projektih

Gradbeni projekti predstavljajo kompleksen, interdisciplinaren, ciljno usmerjen investicijski proces.
Svojstva gradbene dejavnosti, kot so dejstva, da se za gradbene objekte angažira veliko sredstev, da je
njihova uporaba dolgotrajna in da z vsakim objektom pozidamo del narave, narekujejo potrebo po
učinkovitem strokovnem in tudi družbenem nazoru nad gradbenimi aktivnostmi in posegi. Slabo
zasnovani, izvedeni ter vodeni in upravljani gradbeni projekti dolgoročno vplivajo na kakovost razvoja
celotne družbe ter zahtevajo dodatna sredstva za vzdrževanje, obnovo in uporabo neustrezno
zasnovanih ali zgrajenih objektov.
Za vsak projekt velja, da je edinstven podvig, kateremu so cilji vnaprej določeni. Sestavlja ga skupek
dejavnosti, ki so med seboj bolj ali manj povezane in časovno omejene. Izvajamo jih s pomočjo
različnih virov, ki povzročajo stroške. S temi dejavnostmi dosegamo določene vmesne cilje, z
zaključkom projekta pa končni cilj, ki smo si ga pred začetkom zastavili.
V kolikšni meri smo pri tem uspeli, je odvisno od same priprave in izvedbe projekta. Dokaj enostavno,
le da je projekt, tudi gradbeni, zelo specifičen proces in se pod popolnoma enakimi pogoji nikoli ne
ponovi. Velika je tudi možnost raznih naključnih in nepredvidenih dogodkov, ki ovirajo in
onemogočajo samo izvedbo dejavnosti in projekta nasploh ter s tem negativno vplivajo na kakovost,
roke in stroške. Obstaja torej precej neznank in okoliščin, ki jih je treba obvladovati, tako da
potrebujemo za izvajanje projekta ustrezne tehnike in skupino, ki je za to ustrezno usposobljena.
V teoriji so tehnike planiranja in vodenja projekta znane in dobro opredeljene, vendar se kljub temu v
praksi redno dogaja, da projekti niso dokončani v roku, v dogovorjenem obsegu ali pa prekoračijo
predvidene stroške. Če želimo zagotoviti uspeh projekta, moramo v praksi, poleg skrbnega planiranja,
izvajanje projekta sproti spremljati, kontrolirati in analizirati. S tem si pridobimo izkušnje tudi za
nadaljnje delo (Smodiš, 2008).
1.2

Namen diplomske naloge

V diplomski nalogi sem poskušal karseda podrobno predstaviti projekt, pri katerem sem sodeloval.
Poskusil sem predstaviti vse udeležence pri izvedbi projekta ter opisati sam potek gradnje z vsemi
problematikami, ki jih je gradnja prinesla. V drugem delu diplomske naloge sem analiziral časovni
potek gradnje ter ga primerjal z začetnim terminskim planom izvajalca. Prav tako sem projekt
analiziral s stroškovnega vidika. Primerjal sem končni obračun s pogodbenim predračunom, pri čemer
sem upošteval vse razlike, ki so nastale zaradi manj del, več del ter nepredvidenih del.

2
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Metoda dela

Pri tem projektu sem tudi sam sodeloval kot pomočnik vodje objekta, zato sem pri sebi imel vso
potrebno dokumentacijo za analizo projekta. K obravnavanemu projektu sem pristopil 20. maja 2019,
od takrat sem tudi izpolnjeval gradbeni dnevnik ter pomagal pri obračunu mesečnih situacij. Skupaj z
vodjo objekta sem reševal sprotne probleme pri sami gradnji. Po koncu projekta sem na podlagi
lastnega dela na projektu ter dokumentacije, ki sem jo imel na razpolago, izvedel stroškovno in
časovno analizo projekta.
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2

3

OSNOVE OPERTIVNEGA PLANIRANJA

2.1

Uvod

Poleg določitve cene za gradbeni objekt ali njegov del je eno od bistvenih opravil v gradbeni operativi
tudi določitev poteka izvedbe del. Ta opravila določanja trajanja izvajanja del za posamezno fazo,
delovno enoto in celoten objekt imenujemo operativno planiranje gradbene proizvodnje ali gradbene
tehnologije tako na gradbišču kot tudi v obratih in delavnicah gradbenih polizdelkov, ki jih za objekt
izdelujemo.
Če ne načrtujemo oziroma ne planiramo poteka del ter ne razporejamo in vodimo delovnih operacij,
upoštevajoč delovne in klimatske pogoje, se nam bo proces izvajanja del na gradbišču odvijal
naključno in neobvladljivo, kar je neracionalno in neekonomično. Zato je še toliko bolj pomembno, da
spremljamo ter kontroliramo razvoj in potek izvajanja del sproti, po pravilih odpravljamo zavore in se
prilagajamo optimalnemu stanju. Plan poteka del tako ni nič manj pomemben kot statični račun
objekta ali ponudbeni predračun objekta. Tudi pri planiranju prihaja do »porušitve« predvidene poti.
Posledice se tu kažejo v povečanju stroškov, ki bi se jim lahko izognili. Torej lahko zaključimo, da je
planiranje gradbene proizvodnje ali izvajanja del samo eno od osnovnih načel organizacije dela tako
na makro kot mikro nivoju.
Osnove in tehnike planiranja posameznih gradbenih procesov morajo tako poznati tehniki in
delovodje, predvsem zaradi razumevanja operativnih planov, ki jih izdelujejo specializirani tehnologi z
uporabo posebnih metod in računalniških pripomočkov (Žemva, 2010).
Poznamo več vrst operativnih planov, ki temeljijo na osnovnem planu, izdelanem z uporabo različnih
pristopov, metod in tehnik:
-

»activity based«, kjer so v fokusu posamezne dejavnosti in faze: sem uvrščamo metodo
kritične poti in stohastične mrežne plane. Rezultati planiranja se izkazujejo kot gantogrami,

-

»location based«, kjer je osnova plana lokacija, kjer se vršijo različni procesi gradnje: sem
spadajo tehnike linearnega planiranja (v preteklosti poznan tudi kot ortogonalni plan) ter
različne oblike ciklogramov (Flow Line, Line of Balance).

Ne glede na vrsto osnovnega plana pa celotni operativni plan vsebuje tudi t. i. spremljajoče plane, kot
so: histogram delovne sile in mehanizacije, plan porabe in dobave materiala ter v povezavi z oceno
stroškov tudi finančni tok (cash flow) (Vir: zapiski s predavanj; planiranje in vodenje projektov).
Učinek planiranja pa je v vseh primerih odvisen od tega, kako natančno proučimo izbrane podatke in
kako natančno izberemo predpostavke, na katerih sloni bodoči plan. Zato je skoraj nujno, da
upoštevamo vsaj naslednja načela:
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-

Vključevanje virov prvin mora biti zaradi lažje organiziranosti delovišč, izbire in
razporeditve tehnologije, strojev in opreme postopno.

-

Težnja k čim večji vzporednosti izvajanja del (aktivnosti), da se doseže optimalna
izkoriščenost.

-

Izogibanje skokovitemu vključevanju opreme in obsegu del, ker to zahteva vključevanje
večjih delovnih kapacitet, kot je to pri enakomerni dinamiki.

-

Uporaba oziroma izkoriščenost sredstev in kapacitet mora biti karseda optimalna.

-

Plan mora zadovoljiti pogoje trga (investitorja in potrošnika) v kvaliteti in ceni.

-

Planiranje mora biti med posameznimi vrstami in oblikami planov usklajeno.

-

Plani morajo biti realni ali uresničljivi v danih pogojih in okoljih.

Za izhodišče in osnovne podatke za planiranje gradnje oziroma za operativno planiranje tehnologije
izvedbe objekta so potrebni projektna in druga tehnična dokumentacija (projekti in načrti PZI) ter
detajlno poznavanje gradbenih tehnoloških procesov, detajlno poznavanje organizacije delovnih mest
in zmožnosti porabe strojev, njihove razdelitve in vključitve v razpoložljivi časovni tok. Pri planiranju
je treba zajeti vse priprave, predhodna pripravljalna in zaključna dela, pomožna dela, brez katerih tudi
ni mogoče dokončati objekta in jih projektna dokumentacija posebej ne prikazuje (načrt in tehnologija
izkopa gradbene jame, delovni odri, zaščitna dela itd.) (Žemva, 2010).
2.2

Nadzor, spremljava in učinek operativnega planiranja

Spremljava izvedbe projekta poteka tako v časovnem kot tudi finančnem smislu. V terminskih planih
se potek izvedbe prikazuje vzporedno s prvotnim planom. Vendar zgolj tak prikaz vsebinsko ne
opredeli vseh nastalih odstopanj in potencialnih zamud. V nekaterih grafičnih oblikah se spremljava
prikaže zelo nazorno in so takoj opazna odstopanja (gantogrami). Za prikazovanje prave in realne slike
poteka gradnje je potrebno vestno in sprotno dnevno označevanje stanja na predloženih predlogah in
poročilih. V primeru zaznavanja odstopanj od operativnih planov ni rešitev zgolj na novo prilagojen
plan, ampak gre za »alarm«, za operativne ukrepe vodje gradbišča, tehnologov in drugih udeležencev
gradnje po izboljšanju ugotovljenega ali zatečenega stanja. V takih primerih gre za rušenje sistema
poteka del (rušenje rokov), ki ga lahko enačimo z rušenjem ali s porušitvijo objekta zaradi napake v
statičnem računu.
2.3

Ekonomska stran projekta

Za gradbeno proizvodnjo je značilna specifičnost, ki se od proizvodnje v industriji razlikuje v
marsičem. To pogojuje tudi posebnosti pri organizaciji proizvodnje, tehnološkega procesa, planiranju
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posameznih faz, zbiranju podatkov, ugotavljanju stroškov in nenazadnje pri oblikovanju cene
gradbenega objekta. Raznovrstnost gradbenih objektov pa še povečuje težave pri uporabi metod za
organizacijo tehnologije in spremljanje stroškov ter oblikovanje cen objektov, ki se sicer uporabljajo
in so značilne za industrijsko proizvodnjo. Poleg navedenih posebnosti je pri izvedbi gradbenega
objekta udeležena cela vrsta izvajalcev različnih strok oziroma dejavnosti, ki nastopajo v medsebojni
odvisnosti in v različnih časovnih obdobjih gradnje objekta. Že samo usklajevanje in razvrščanje
udeležencev povzroča za vodjo del številne probleme, ki jih je treba reševati individualno. Uspešnost
rešitve pa se pozna tudi na stroških oziroma na ceni. Zaradi tega so se v gradbeništvu tudi za
oblikovanje cene objektov razvile posebne metode.
Sestavni del projektne dokumentacije je tudi na osnovi gradbenih predizmer izdelan popis del s
projektantsko oceno stroškov. Ta popis del (tudi opis del) nam pove še o tistem delu objekta, ki ga s
tehničnim opisom, z grafičnimi risbami ter s tehničnimi specifikacijami projektant ne more prikazati.
Popis del, opremljen s količinami posameznih elementov objekta in s cenami, nam pove še ekonomsko
stran projekta. Zato je treba ločiti tehnični opis od popisa del (Žemva, 2006).
Popis del zajema vsa dela, namen popisa del pa je investitorju prikazati čim bolj natančen opis vseh
del, potrebnih za izvedbo projekta. Za kvaliteten popis del pa ni dovolj, da poznamo samo, katera dela
se bodo izvajala. Treba je še pravilno izračunati in optimizirati količine opravljenih posameznih del.
Le v kombinaciji kvalitetnega popisa predvidenih del ter dobrega izračuna predvidenih količin lahko
dobimo realen prikaz vrednosti investicije. Natančno predvidena vrednost investicije je za investitorja
ključnega pomena, saj na ta način investitor prilagodi proračun in ni zaveden s ceno projekta.
Zaradi slabih in nekakovostnih popisov del pa prihaja do razlik v končni ceni. Te razlike nastanejo
bodisi zaradi več ali manj del, velikokrat pa tudi zaradi nepredvidenih del. Več in manj dela so tista
dela, za katera sicer imamo postavke v pogodbi, vendar predračunske količine odstopajo od dejanskih
količin. Nepredvidena dela so tista dela, ki jih pogodbene stranke niso zajele v pogodbenem proračunu
oziroma popisu del. Zanje je značilno, da jih tako naročnik kot tudi izvajalec nista predvidela v
projektni dokumentaciji oziroma v ponudbi. Poznamo še dodatna dela. To so dela, ki s pogodbo niso
bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogojev pogodbe, vendar jih naročnik naknadno zahteva.
Za vsa dodatna in nepredvidena dela je značilno, da niso zajeta v osnovni pogodbi in je zanje treba
skleniti aneks k pogodbi ali celo novo pogodbo. Omenjeno pa se pogosto izkaže za veliko težavo, saj
se izvajalci v praski velikokrat srečujejo s pritiski naročnikov, da s sklenitvijo aneksov zavlačujejo,
sploh če so bila dela že izvedena.
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PREDSTAVITEV OBRAVNAVANEGA PROJEKTA
Izvajalsko in projektantsko podjetje

Izvajalsko podjetje je GINEX International, d. o. o. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1992 za
izgradnjo infrastrukturnih objektov, kot so ceste, železnice, premostitveni objekti, podporne
konstrukcije, hidroenergetski objekti, komunalna infrastruktura (kanalizacije in čistilne naprave,
vodovod, energetika, telekomunikacije). Družba že tretje desetletje uspešno deluje na področju
gradbeništva. Uspešno so se uveljavili v dejavnostih projektiranja, izvajanja in svetovalnega
inženiringa. Specializirani so za izvajanje vseh vrst del pri gradbenoinženirskih objektih s poudarkom
na vodovodih, kanalizaciji, vodohranih, cestni infrastrukturi, mostovih, cestnih in železniških
nadvozih in podvozih, protihrupnih zaščitah, galerijah ter za gradnjo, prenovo in dograditev
stanovanjskih objektov, šol, telovadnic in drugih visokogradbenih objektov.
Projektantsko podjetje je IPOD, projektiranje in inženiring, d. o. o., iz Nove Gorice. Podjetje ima 9
zaposlenih in nudi projektiranje, druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje. Ustanovitelj
podjetja je Roman Anzeljc, uni. dipl. inž. grad.
3.2

Splošno

Na podlagi projekta PZI ureditve regionalne ceste in pločnikov ob regionalni cesti R2-402 (odsek
1045 Dobrovo–Neblo) od km 0,400 do km 0,600 je bila v septembru 2019 zaključena rekonstrukcija
regionalne ceste. Dela je izvajalo podjetje Ginex International, d. o. o., investitor objekta je Republika
Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo.
Obravnavano območje leži v dolini reke Reke in zaradi vse pogostejših visokih vod sta bila regionalna
cesta in celotno območje obrtne cone Agraria ob levi strani regionalne ceste poplavljena, kar je v času
poplav lahko predstavljalo veliko gospodarsko škodo in prekinitev komunikacij. V projektu
rekonstrukcije cestnega odseka se je zagotovilo protipoplavne ukrepe za varnost ceste pred poplavo
(protipoplavni zid in dvig ceste nad poplavno koto). Z ureditvijo dviga ceste se je zagotovila tudi
poplavna varnost območja Agrarie. Skupaj z rekonstrukcijo ceste se je uredil ustrezen priključek za
obrtno cono s pasom za leve zavijalce, ki bo zagotovil varno napajanje obrtne cone in prevoznost vsem
vozilom. Z ureditvijo pločnikov ob regionalni cesti se je uredilo varen dostop do nove obrtne cone in
dostop za sprehajalce v smeri Dobrovo, Vedrijan.
Do leta 2017 so bili izvedeni:
-

Krožno križišče 1 v središču naselja Dobrovo.

-

Celoten prvi odsek.

-

Prvi del drugega odseka.
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V tem projektu obravnavamo:
-

Zadnji del drugega odseka.

-

Prvi del tretjega odseka (brez krožišča).

Na koncu obravnavanega odseka se nahaja obstoječe petkrako nesemaforizirano križišče, ki se ga bo
prometno uredilo v naslednjem projektu.

Slika 1: Celotna situacija (v projektu sta obravnavana zadnji del drugega in prvi del tretjega odseka)

Na obravnavanem odseku se je:
-

izvedlo rekonstrukcijo regionalne ceste z dvigom nad koto poplavne vode,

-

izgradilo podporni zid desno ob regionalni cesti, ki je hkrati varovalni ukrep proti poplavljanju
obrtne cone,

-

uredilo priključek za obrtno cono levo ob regionalni cesti s pasom za leve zavijalce,

-

uredilo obstoječi poljski priključek na regionalno cesto,

-

uredilo ustrezno odvodnjavanje in cestno razsvetljavo,

-

uredilo oziroma zaščitilo komunalne vode (TK, NN, SN),

-

uredilo pločnike na celotnem odseku.

8

3.3

Žižmond, L. 2020. Analiza poteka izvedbe del projekta rekonstrukcije cestnega odseka.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

Obstoječe stanje

Obstoječe stanje je bilo ugotovljeno z zbranimi podatki iz različnih uradnih virov podatkov, s
terenskimi ogledi, s terenskimi meritvami ter s popisom in z meritvami z ustrezno metodologijo.
Obravnavani odsek se začne na koncu mostne konstrukcije čez reko Reko. Pločnik je čez most urejen
po levi strani ceste v širini 1,5 m. Ob desnem robu vozišča je urejen betonski venec in na njem servisni
hodnik širine 1 m. Vozišče na mostu, ki prečka reko Reko, je široko 7,5 m. Dolžina mostu znaša 30 m.
Most in vozišče na mostu sta v zelo dobrem stanju.

Slika 2: Pogled z mostne konstrukcije proti obravnavanemu odseku ceste pred rekonstrukcijo

Za mostom se na levi strani ceste nahajajo objekti na območju bodoče obrtne cone Agraria, ki so v
lasti KZ Brda. Objekti so namenjeni prodaji kmetijskih potrebščin, servisiranju vozil, banki in
gostinskim objektom. Dostopi do objektov niso bili kanalizirani, ampak je bil do njih prost dostop v
dolžini 80 m z razširjeno bankino in s parkirišči ob cesti. Ob desnem robu se nahaja en poljski
priključek v profilu P5a.
Večji del regionalne ceste, polja v bližini ceste in trije objekti KZ Goriška Brda so ležali na poplavnem
območju reke Reke. Na sliki 3 je prikazano poplavno območje majhne, srednje, velike in preostale
nevarnosti (pred rekonstrukcijo ceste).
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Slika 3: Situacija poplavnega območja reke Reke (pred rekonstrukcijo)

Obravnavano stanje se zaključi v obstoječem petkrakem nesemaforiziranem križišču. En krak
predstavlja ulico (JP 520622), ki služi zgolj za dostop do obstoječih stanovanjskih objektov. Ulica se
priključuje na lokalno cesto proti Višnjeviku (LC 020091). Priključek teh dveh cest je bil težko
prevozen in ni bil projektiran v skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste. Prednostna
cesta poteka iz smeri Dobrovega (R2/402-1045) proti Neblu (R2/402-1045). Ostala dva kraka sta
neprednostna, in sicer: LC 020081 smer Vedrijan in LC 020091 smer Višnjevik. Na omenjenem
območju ni urejenih pločnikov, prehodov za pešce in avtobusnega postajališča.

Slika 4: Pogled na petkrako nesemaforizirano križišče
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Vodnogospodarske razmere pred posegom in predlog sanacije
Obravnavani odsek regionalne ceste se začne na mostu čez reko Reko in se zaključi v križišču za
naselje Drnovk. Obravnavana trasa prečka dolino reke Reke in poteka deloma preko poplavnih
območij. Gladina 100-letne visoke vode reke Reke na območju rekonstrukcije regionalne ceste sega do
kote 94,00 m n. v. S predvideno ureditvijo regionalne ceste in z izvedbo predlaganih omilitvenih
ukrepov se bo zagotovila poplavna varnost ceste na visoke vode 100-letne povratne dobe z 0,5 m
varnostne višine. Visokovodni pretok reke Reke 100-letne povratne dobe znaša na obravnavanem
odseku Q100 = 58,3 m3/s.
Predlog hidrotehničnih ukrepov
S predvideno ureditvijo obravnavanega odseka ceste se odtočne količine praktično ne bodo
spremenile, saj ne bo prišlo do povečanja utrjenih površin in s tem povečanega odtoka. Prav tako ne
bo prišlo do bistvenih sprememb smeri odvodnje.
Glede na konfiguracijo terena predlagamo prestrezanje zalednih voda kmetijskih površin ob Reki z
obcestnim jarkom z iztokom v reko Reko, za odvodnjo lastnih voda ceste pa predlagamo izgradnjo
meteorne kanalizacije z iztokom v obcestni jarek.
Geologija
Geotehnično poročilo je izdelalo podjetje Corus inženirji, d. o. o., iz Ajdovščine.
Območje predvidene gradnje leži na aluvialni ravnici reke Reke. Generalni naklon terena je tipičen za
aluvialne ravnice in znaša med 1º in 5º, lokalno pa do 15°. Geomehanski model sestavljajo od vrha
navzdol humus, glina s prodi in zaglinjen prod, preperela laporna podlaga, ki preide v kompaktno
laporno podlago. Bolj ko se odmikamo proč od struge vodotoka, bolj so vrhnje plasti zaglinjene. V
tem delu predstavljajo geomehanski model od vrha navzdol mehkejše sive gline, rjava laporna
kontaktna glina, preperela in kompaktna laporna podlaga.
Podporne konstrukcije so temeljene v laporni glini na severu oziroma v zaglinjenih gruščih na južnem
delu. Tako laporna glina kot zaglinjeni prodi se nahajajo od 1,0 m do 1,5 m od kote terena in nižje.
Odvodnjavanje
Teren je slabo vodoprepusten, zato bo treba urediti odvodnjavanje v sistem urejenih jarkov. Predvsem
bo občutljiv na zamakanje nasipa za oporno konstrukcijo. V ta namen se vgradi izcednice iz PVC cevi,
premera min. 100 mm, ki se jih vgradi 20 cm nad koto terena na medsebojni oddaljenosti 1,50 m.
Zasipi
Nasipi in zasipi se izvajajo s kvalitetnim apnenčastim gruščnatim materialom, za katerega se privzame
strižni kot 35°. Izkopan glinen material za vgradnjo ni primeren, zato ga bo treba zamenjati.
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Dimenzioniranje zgornjega ustroja

Hidrološki in klimatski pogoji
V geološko-geotehničnem poročilu so na podlagi preiskav določeni hidrološki pogoji.
Globina zmrzovanja v skladu z geološkim poročilom znaša 50 cm.
Najmanjša debelina konstrukcije, ki mora biti odporna proti zmrzovanju (upoštevani so ugodni
hidrološki pogoji in neodporen osnovni material proti zmrzovanju), znaša hmin = 0,7 x 50 cm = 35 cm.
Nova konstrukcija
Preglednica 1: Voziščna konstrukcija nove ceste
Nova voziščna konstrukcija
3 cm AC 8 surf B70/100, A3 (zrna Z2)
9 cm AC 22 base B70/100, A3/Z5
25 cm D32
kamnita greda (zmrzlinsko odporen material)
raščen teren, osnova 9 % CBR

Preglednica 2: Voziščna konstrukcija nove poljske poti, ki se jo predvidi desno v profilu P5a
Nova voziščna konstrukcija-poljske poti
6cm AC 16 surf B70/100, A4
30 cm D32
nasip

3.5
3.5.1

Rekonstrukcija
Trasirni elementi

Uporabljeni trasirni elementi so določeni na podlagi projektne naloge in pravilnika o projektiranju
cest. Normalni prečni profil je določen glede na predhodno izdelan IZN projekt rekonstrukcije
petkrakega krožišča v naselju Dobrovo, projektno nalogo in pravilnik. Cesta poteka v nasipu na
razmeroma ravnem terenu po dolini reke Reke.
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Prometna funkcija regionalne ceste R2-402 (odsek 1045 Dobrovo–Neblo) je povezovanje lokalnih cest
z občinskim središčem in zato spada med zbirne ceste. Glede na rang ceste spada med regionalne
ceste, ki je namenjena za vse vrste prometa in ima dvopasovno vozišče. Po pravilniku o projektiranju
cest znaša pripadajoča projektna hitrost 70 km/h (50 km/h za hribovit teren) za cesto izven naselja. Na
obravnavanem odseku (odsek poteka skoraj v celoti v naselju) zato upoštevamo projektno hitrost 50
km/h.
Uporabljeni trasirni elementi:
- Vpro. 50 km/h

projektna hitrost

- Rmin 16 m

minimalni radij hor. krivine – območje križišča

- Rmin 16 m

minimalni radij hor. krivine – območje križišča

- Pz

45 m

zaustavitvena razdalja pri i = +−0 %

-q

2,5 % do 4,0 %

prečni nagib

- smax

4%

maksimalni nagib nivelete

- Rmin. konv.

- 1500 m

minimalni polmer vertikalne konveksne zaokrožitve

- Rmin. konk.

- 1500 m

minimalni polmer vertikalne konkavne zaokrožitve

Širina voznega pasu je 2 x 3,00 m brez robnega pasa, kar skupaj znese 6 m.
3.5.2

Prečni profili ceste

Prečni profil ceste (pločnik):
prometni pas

2 x 3,00 m

= 6,00 m

pločnik levo

1 x 1,50 m

= 1,50 m

hodnik za pešce desno

1 x 1,25 m

= 1,25 m

bankina

1 x 0,5 m

= 0,5 m

SKUPAJ

= 9,25 m

Razširitev je predvidena za srečanje tovornjaka in osebnega avtomobila.
Prečni profil ceste (mulda):
prometni pas

2 x 3,00 m

= 6,00 m

Žižmond, L. 2020. Analiza poteka izvedbe del projekta rekonstrukcije cestnega odseka.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

mulda levo

1 x 0,50 m

= 0,50 m

hodnik za pešce desno

1 x 1,25 m

= 1,25 m

bankina

1 x 0,5 m

= 0,5 m

SKUPAJ
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= 8,25 m

Robniki
Po celotni dolžini trase se na desni strani je postavitev betonskih robnikov dimenzije 15/25 cm, ki so
postavljeni ob robu vozišča in se jih postavi na +18 cm nad koto asfalta.
Na levi strani ceste se predvidi postavitev betonskih robnikov dimenzije 15/25 cm, ki so postavljeni ob
robu vozišča na višino +18 cm nad koto asfalta (do priključka za OC Agraria). S postavitvijo visokih
robnikov na levem robu vozišča znotraj naselja ni treba postavljati jeklenih varnostnih ograj. Za
priključkom OC Agraria so robniki postavljeni na višino +12 cm nad koto asfalta. Ob koncu pločnika
na levi strani se robnik zaključi.
Na območju priključka do servisnih priključkov levo in poljske poti so se robniki postavili kot
pogreznjeni na višino +2 cm nad koto asfalta.
3.5.3

Priključki

Priključek OC Agraria
Priključek se je uredilo v skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS št.
86/2009 z dne 30. 10. 2009) in Pravilnikom o projektiranju cest (Uradni list RS št. 86/2009 z dne 14.
10. 2005). Priključek na regionalno cesto R2-402/1045 Dobrovo–Neblo se je uredilo v km 0,480.
Priključek se po funkciji razvršča med skupinske priključke.
Glede na vrsto priključka spada obravnavani priključek med:
Priključevanje s priključnimi zavijalnimi loki brez ločilnega otoka na stranski prometni smeri z
ukrepom na glavni prometni smeri. Uredi se poseben pas za zavijanje levo brez zaporne ploskve.
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Slika 5: Predviden izris obrtne cone s priključki na regionalno cesto

Glede na smer vožnje (dvosmerna cesta v GPS) je predvideno:
Zavijanje s priključka v obe smeri in zavijanje na priključek iz obeh smeri.
Priključna cesta se pod kotom 76° približuje GPS, nato se z radijem 50 m zasuka in se pod kotom 90°
priključi na regionalno cesto.
Na mestu priključka poteka regionalna cesta (GPS) v premi.
Zavijalni loki skupinskega priključka
Robovi priključka so urejeni v skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list
RS 33/06, 45/08, 69/08 in 42/09), in sicer z zavijalnimi loki za skupinski priključek na levi rob R1 :
R2 : R3 = 8 : 1 : 2,5 z R2 = 7,5 m in na desni rob R1 : R2 : R3 = 2,5 : 1 : 5,5 z R2 = 8 m. Robovi
zadostujejo za prevoznost za sedlasti vlačilec in tovorna vozila s prikolicami.
Elementi vertikalnega poteka v območju skupinskega priključka
V območju priključka regionalna cesta GPS pada 0,5 % v smeri stacionaže.
Prečni sklon na območju priključka znaša 2,5 % v smeri priključka (proti obrtni coni).
Vzdolžni sklon priključne ceste je enak prečnemu sklonu GPS, nato se z vertikalnim konveksnim
radijem Rkon = 70 m poveča na 10 % in se nato prilagodi na obstoječe vozišče s konkavnim radijem
Rkonk = 70 m. Vzdolžni profil priključka je le začasen, saj bo zaradi visoke podtalnice treba dvigniti
nivo celotne cone in se bo vzdolžni profil močno ublažil.
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Elementi prečnega profila na območju skupinskega priključka
Smerno vozišče je široko 2 x 3,0 m = 6,0 m.
Pas za leve zavijalce je širok 3,0 m.
Dolžina razširitve vozišča (l(Z)); minimalna dolžina razširitvenega odseka je odvisna od hitrosti in od
velikosti odmika prometnega pasu od prvotne cestne osi.

Slika 6: Enačba minimalne dolžine razširitvenega odseka

Lz = 50 x √3/3 = 50
V našem primeru to znaša Lz = 50 m.
Desni rob vozišča je zaradi tekočega oblikovanja in zahtevnega optičnega poteka ter vodilne linije
oblikovan s konstrukcijo samostojne osi.
Poljski priključek
Na desni strani regionalne ceste v višini novega priključka v obrtno cono Agraria se ohrani in višinsko
uredi obstoječi poljski priključek. Poljski priključek se uredi v širini 6 m z obojestransko bankino
širine 1 m. Vzdolžni nagib znaša 15 % in se v dolžini 12,3 m naveže na obstoječe stanje.
Poljski priključek se izvede z asfaltno zgornjo nosilno-obrabno plastjo AC 16 surf B70/100, A4 v
debelini 6 cm na tamponski podlagi debeline 30 cm.
Priključek lokalne ceste v Drnovk in Višnjevik
V km 0,600 se na regionalno cesto navezujejo lokalna cesta proti Drnovku in Višnjeviku, lokalna cesta
proti Vedrijanu in Snežečem in še hišni priključek več stanovanjskih objektov. Križišče je predvideno
za preureditev v krožno križišče.
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Zaradi velike površine obstoječega križišča in slabo definirane prednosti smo predlagali, da se
kanalizira potek regionalne ceste – GPS in se nanjo priključuje (na zunanji strani krivine pod kotom
90°) le lokalna cesta v Drnovk in Višnjevik.
Na lokalno cesto se takoj za odcepom priključuje lokalna cesta v Vedrijan in Snežeče. Ta priključek se
priključuje na način, da se razširitev za daljša vozila izvede s poglobljenim robnikom in tlakovanjem
razširitve v večjem prečnem naklonu.
Hišni priključek se preko poglobljenega robnika priključuje na cesto proti Višnjeviku takoj za
priključkom ceste v Vedrijan in Snežatno. Z ureditvijo hišnega priključka na lokalno cesto proti
Višnjeviku s pogreznjenimi robniki dolžine 6 m se zagotovi ustrezno prometno ureditev obstoječega
križišča.
Zaradi začasnosti ureditve in racionalizacije stroškov se izvedba z robniki ni izvedla. Izvedla se je
horizontalna signalizacija z usmerjevalnim poljem.
3.5.4

Promet pešcev

Pločnik širine 1,5 m (2,5 m) je predviden od že obstoječega na levi strani ceste (na koncu mostne
konstrukcije) do parcele št. 1302/8, kjer se zaključi. S tem varno vodimo pešce od vinske kleti preko
mosta (do tu je že urejen pločnik) do sedanje in bodoče obrtne cone Agraria. V prihodnosti se bo
pločnik nadaljeval naprej proti Drnovku. Pločnik bo predvidoma zgrajen skupaj s predvideno
ureditvijo krožnega križišča.
Na desni strani je izveden podporni zid in na kroni izvedba hodnika za pešce širine 1,25 m, kar bo
zagotovilo varen prehod pešcev v smeri Dobrovo center, Vedrijan (brez prečkanja regionalne ceste).
Na tej liniji se nahaja priljubljena pešpot.
Preko priključka je urejen prehod za pešce z odmikom 5 m od roba vozišča GPS v širini 3 m. Izvedeno
je kanaliziranje pešcev v območju prehoda. Od prehoda naprej je pločnik širine 2,5 m (mešana
površina za kolesarje in pešce).
3.5.5

Odvodnjavanje

Odvodnjavanje – meteorna kanalizacija
Odvodnjavanje se je uredilo na podlagi hidrotehničnega poročila št. E-929/18, ki je sestavni del
projekta 558/17 in je prikazano v načrtu odvodnjavanja št. 558/17-ODV.
Odvodnjavanje regionalne ceste na obravnavanem območju je urejeno kontrolirano. Padavinska
odpadna voda s cestnih površin je s prečnim in z vzdolžnim naklonom speljana v cestne požiralnike, ki
se nahajajo na najnižjih točkah. Vsi vtočni elementi so preko PVC cevi DN200 navezani na
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projektirano meteorno kanalizacijo iz PE cevi. Površinski odtok je določen za padavine s povratno
dobo T = 2 leti (q5min = 360 l/s/ha). Podatki o padavinah so povzeti s spletne strani Agencije RS za
okolje za postajo Vedrijan.
Sistem odvajanja padavinskih voda je sestavljen iz 2 kanalov v skupni dolžini L = 122 m.
Ureditev meteorne kanalizacije zajema:
- Meteorni kanal M1; L = 65,8 m.
- Meteorni kanal M2; L = 56,4 m.
Kanal M1 se prične v požiralniku P1 in poteka do iztoka v obcestni jarek ob cestnem profilu P6. Kanal
M2 se prične v požiralniku P9 in poteka do RJ1, kjer se naveže na kanal M1. Meteorni kanali so
izvedeni iz polietilenskih cevi DN315 in DN400. Padavinska voda je zajeta s pomočjo požiralnikov.
Priključki iz požiralnikov na meteorne kanale so iz PVC cevi DN200. Na glavni kanal se priključujejo
bodisi v revizijskih jaških bodisi »na slepo«. Priključek na glavno cev je izveden s polietilenskim
odcepom 45°. Na meteornih kanalih so vgrajeni PE jaški DN1000. Pokrovi jaškov so pozicionirani v
sredini voznega pasu.
Teme cevi poteka praviloma na globini min. 1,0 m. V primeru, da je nadkritje nad temenom cevi
manjše od 0,6 m, je cev obbetonirana. Minimalni svetli vertikalni odmik med posameznimi
inštalacijami je 0,2 m, razen vodovoda, ki je 0,3 m.
Površinske vode s prispevne površine S10 bodo kot sedaj odtekale ob levem robu s ceste naprej po
cesti. Morebitnega požiralnika ni mogoče višinsko navezati na obstoječ kanal na nasprotni strani ceste.
Odvodnjavanje – površinsko odvodnjavanje
Odvodnjavanje ceste je večinoma urejeno z lovljenjem cestne vode v peskolove z LTŽ rešetkami.
Vodo nato vodimo v meteorno kanalizacijo in naprej v tlakovani jarek (jarek je opisan v načrtu
gradbenih konstrukcij – zid), ki bo urejen ob desnem robu ceste.
Tlakovani jarek je urejen ob desnem robu regionalne ceste ob vznožju podpornega zidu, in sicer od
profila P3 do P10. Tlakovani cestni jarek ima padec nasprotno stacionaži ceste in se izliva v reko
Reko.
Med profiloma P5 in P6 je urejen obstoječi poljski priključek. Pod priključkom je urejen prepust iz
cevi premera 120 cm. Pravokotno na regionalno cesto je bilo treba deviirati obstoječi jarek, ki se
priključuje na glavno linijo cestnega jarka. Predvideno je bilo, da se desno ob priključku uredi
tlakovani jarek dolžine 15 m, ki se navezuje na glavno linijo cestnega jarka. Ta del se je kasneje
izvedel drugače – glej spremembe med gradnjo.
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Ob levem robu ceste se je od profila P7+14 m (zaključek pločnika) do profila P14 uredila asfaltna
mulda v dolžini 83 m in širini 50 cm. Vodo se iz mulde zajema točkovno s peskolovi z rešetkami, ki
zbirajo vodo in jo nato vodijo v meteorno kanalizacijo.
Zaradi izredno slabega odvodnjavanja odseka regionalne ceste od zaključka obdelave naprej proti
Neblu je bilo predlagamo, da se asfaltno muldo podaljša še za 77 m do obstoječega cestnega jarka. Na
ta način bi uredili odvodnjavanje tudi na tem odseku ceste.
Med profiloma P11 in P12 je bilo predvideno, da se ob desnem robu, takoj za hišnim priključkom
uredi vtok pod robnikom in 3 m dolgo asfaltno muldo, ki bo vodo odvajala v obstoječo meteorno
kanalizacijo.
Zaradi predvidenega nadaljevanja rekonstrukcije križišča in ceste se je rekonstrukcija zaključila tik
pred križiščem in se odvodnje niso izvedle oziroma se bodo v naslednji fazi.
3.5.6

Zidovi in prepust

Zid
Armiranobetonski konzolni zid pod cesto je predviden na dveh odsekih (vmes je cevni prepust).
Prvi odsek zidu je višine do 4,10 m in je temeljen v zaglinjenem produ GC (premer prodnikov do 150
mm) Obremenitev je pod temeljem omejena na 150 kPa. Zid je zgoraj zaključen s horizontalno
konzolo, z robnim vencem (širine 1,50 m) in s kovinsko ograjo za pešce (h = 1,20 m). Dno zidu je
prečno brez sklona, vzdolžno pa sledi sklonu ceste. Zid je na začetku dvakrat stopničen po 1,00 m. Zid
in temelj sta armiranobetonska debeline 40 cm, konzola je debeline 35 na 22 cm. Zid se obojestransko
opaži spredaj iz vidnega betona.
Drugi odsek zidu je višine do 3,00 m in je temeljen v rjavi laporni peščeni glini ali laporni glini s peski
CS CL. Obremenitev pod temeljem je omejena na 100 kPa. Zid je zgoraj zaključen s horizontalno
konzolo, z robnim vencem (širine 1,50 m) in s kovinsko ograjo za pešce (h = 1,20 m). Dno zidu je
prečno brez sklona, vzdolžno pa sledi sklonu ceste. Zid je na začetku dvakrat stopničen po 1,00 m. Zid
in temelj sta armiranobetonska debeline 40 cm, konzola je debeline 35 na 22 cm. Zid se obojestransko
opaži spredaj iz vidnega betona.
Prepust
Vmes je cevni prepust iz betonskih cevi Ø120 cm. Čelni zidovi prepusta so vpeti v zaključka obeh
odsekov zidu. Na konzoli zidu (pod vencem) se je izvedlo hidroizolacijo. Izoliramo tudi vertikalni
zaključek.
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Prometna ureditev

Za ureditev prometne opreme in signalizacije za rekonstrukcijo regionalne ceste je treba ustrezno
projektirati in ustrezno prilagoditi obstoječo prometno signalizacijo ter opremo na obstoječih cestah,
tako da bo vožnja varna in vodenje prometa nedvoumno.
Pozicija in dimenzije prometnih znakov so razvidne iz situacije prometne ureditve.
Dimenzije in raster talnih označb so razvidni iz situacije prometne ureditve.
Vzdolžne označbe
Vzdolžne označbe na vozišču se izvede iz tankoslojne enokomponentne bele barve širine 0,15 m s
posipom odsevnih steklenih kroglic. Najmanjša debelina suhe plasti materiala za tankoslojne označbe
mora znašati 250 mikrometrov. Količina posipa označb na vozišču s steklenimi kroglicami mora
znašati 250 g/m2.
Na cesti je izvedena sredinska ločilna črta 5111 (V-1) širine 0,15 m. Sredinsko ločilno črto izvedemo
kot neprekinjeno z občasnimi prekinitvami pri priključkih 5121 (V-4; 1-1-1).
Varnostne ograje
Glede na to, da se večina ceste nahaja znotraj naselja, se je namesto JVO uporabilo dvignjene cestne
robnike (+18 cm).
Varovalna ograja
Na kroni podpornega zidu se postavi varovalne cevne ograje višine 1,2 m. Varovalno ograjo se postavi
tudi na levi strani od mosta proti priključku za OC Agraria.
3.5.8

Načrt električnih inštalacij in električne opreme – cestna razsvetljava, kabelska
kanalizacija za Elektro Primorska in prestavitev TK

Ureditev omrežja je razvidna v načrtu električnih inštalacij in opreme – načrt cestne razsvetljave,
kabelske kanalizacije za Elektro Primorska in prestavitev TK št. 17/18, ki ga je izdelalo podjetje
Bonnet in je predmet projekta št. 558/17.
Pridobljeno je bilo soglasje k projektnim rešitvam št. 64721-NG/252-RS, kjer je zapisano, da cev (1 x
fi 110 mm), ki je predvidena v načrtu električnih inštalacij, ne bo dovolj. Zato je pri izvedbi treba
predvideti kabelsko kanalizacijo 2 x fi 110 mm.
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Povzetek

Zaradi pogostih poplav na delu drugega odseka in delu tretjega odseku se je izvedlo dvig regionalne
ceste nad koto poplavne vode. Zaradi čim manjšega posega na kmetijska zemljišča ob cesti in
zagotavljanja vodotesnosti se je ob desnem robu regionalne ceste izvedlo betonski zid. Ob levem robu
regionalne ceste se je uredilo pločnik širine 1,5 m (2,5 m), ki je bil urejen na nasipu proti obrtni coni
Argaria. Obrtna cona ob levem robu regionalne ceste se bo gradila postopoma z izgradnjo novih
objektov na nasipih nad koto poplavnih voda. Vzporedno z gradnjo servisne cone se bo višinska
razlika med regionalno cesto in novo pozidavo izničila. Na obravnavanem odseku regionalne ceste se
je uredilo priključek levo za servisno cono s pasom za leve zavijalce na regionalni cesti. Skupaj z
gradnjo ceste se je uredilo še cestno razsvetljavo in preostale komunalne vode (NN, TK, kanalizacija,
odvodnja).
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PONUDBA, PONUDBENI PREDRAČUN IN SKLENITEV POGODBE

Projekt »Izvedba gradbenih del za ureditev ceste Dobrovo–Neblo« je javni objekt, katerega naročnik
je Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. Direkcija RS za
infrastrukturo je razpisala razpis, na katerem je sodelovalo več ponudnikov. Izvajalca Ginex
International, d. o. o., je investitor izbral izmed več ponudnikov.
Ko se je podjetje Ginex International, d. o. o., prijavilo na razpis, je prejelo projektantski popis. Za
oddajo ponudbe morajo kalkulanti opremiti posamezne postavke v popisu z lastnimi cenami podjetja.
Lastne cene podjetja kalkulanti najprej oblikujejo po standardih in normativih za oblikovanje cen. Na
končno lastno ceno pa velikokrat vpliva tudi komerciala v podjetju, saj ta doda morebitne popuste na
že določene lastne cene.
Razpis je bil za Ginex International, d. o. o., uspešen, saj je naročnik za izvajalce izbral prav njih. V tej
pogodbi nastopata še 2 sofinancerja. To sta Občina Brda ter Elektro Primorska. Pogodba s strani
naročnika je bila podpisana 2. 8. 2018. Poleg te pogodbe je podjetje Ginex International, d. o. o.,
tekom gradnje podpisalo še pogodbo s podjetjem Telekom Slovenije, d. d., za sopolaganje kabelske
kanalizacije. Naročilo s strani Telekoma Slovenije je bilo izvedeno 11. 4. 2019.
Dela v pogodbi zajemajo tudi nekatera dela, za katera v podjetju Ginex International, d. o. o., niso
usposobljeni. Za ključavničarska dela, dela elektroinštalacij ter asfaltiranja so najeli podizvajalce. V
podjetju se poslužujejo prakse najemanja preverjenih, kvalitetnih podizvajalcev, s katerimi imajo
dolgoletne dobre izkušnje sodelovanja. Velikokrat izvajalci za podizvajalska dela najemajo
podizvajalca s cenovno najnižjo ponudbo, vendar mečejo slabo izvedena dela na projektu
podizvajalskega podjetja slabo luč predvsem na glavnega izvajalca.
4.1

Delitev del

Dela v projektu so razdeljena po sklopih, in sicer je teh sklopov 5. Zajemajo sklope cesta, podporni zid
in prepust, hodnik za pešce, cestna razsvetljava in VN ter zaščita in prestavitev TK.
Sklop cesta zajema:
-

Preddela.

-

Zemeljska dela.

-

Voziščne konstrukcije.

-

Odvodnjavanje.

-

Gradbena in obrtniška dela.
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-

Opremo cest.

-

Tuje storitve.

-

Nepredvidena dela.

Sklop podporni zdi in prepust zajema:
-

Pripravljalna in zaključna dela.

-

Rušitvena dela.

-

Zemeljska dela.

-

Tesarska dela.

-

Betonska dela.

-

Železokrivska dela.

-

Ključavničarska dela.

-

Izolacije.

-

Odvodnjavanje in kanalizacijo.

-

Razno.

Sklop hodnik za pešce zajema:
-

Nevezane nosilne plasti.

-

Obrabne in zaporne plasti.

-

Robne elemente vozišč.

Sklop cestna razsvetljava in VN zajema:

4.2

-

JR kabelsko kanalizacijo gradbenih del.

-

JR elektro montažni del.

-

EE kabelsko kanalizacijo.

Pogodbeni predračun

Kot že omenjeno. je bilo na podlagi pogodbenega predračuna podjetje Ginex International, d. o. o., na
javnem razpisu izbrano s strani naročnika.
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Preglednica 3: Rekapitulacija pogodbenega predračuna in delež posameznih sklopov

Objekt:

Izvedba gradbenih del za ureditev ceste Dobrovo–Neblo

Odsek

R2-402/1045 Dobrovo–Neblo od km 0,400 do km 0,600

Ponudbeni predračun

Delež

1.

Cesta

189.122,17

44,35 %

2.

Podporni zid in prepust

143.531,61

33,66 %

3.

Hodnik za pešce

6.065,00

1,42 %

4.

Cestna razsvetljava in VN

37.248,71

8,73 %

5.

Zaščita in prestavitev TK

11.713,04

2,75 %

6.

nepredvidena dela, 10 % od vseh del

38.768,05

9,09 %

426.448,58

100,00 %

93.818,69

22,00 %

520.267,27

122,00 %

Skupaj
DDV 22 %
Skupaj z DDV

Pogodbeni predračun prikazuje cene za posamezno postavko v popisu del ter rekapitulacije tako
posameznih sklopov kot tudi celote.
Preglednica 4: Vrednosti del po posameznih sklopih
CESTA

(€)
31.436,05
40.738,96
94.111,59
13.845,52

1/1
1/2

PREDDELA
ZEMELJSKA DELA

1/3
1/4
1/5

VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
ODVODNJAVANJE
GRADBENA IN OBRTNIŠKA
DELA

1/6

OPREMA CEST

5.005,05

1/7

TUJE STORITVE

3.985,00

0,00

SKUPAJ (brez
DDV):

189.122,17

PODPORNI ZID IN
PREPUST
4.024,98

2/1

PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA

2/2

RUŠITVENA DELA

114,75

2/3

ZEMELJSKA DELA

13.154,35

2/4

TESARSKA DELA

34.675,78

2/5

BETONSKA DELA

39.066,50
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2/6
2/7
2/8
2/9
2/10

ŽELEZOKRIVSKA DELA
KLJUČAVNIČARSKA DELA
IZOLACIJE
ODVODNJAVANJE IN KANALIZACIJA
RAZNO
SKUPAJ (brez
DDV):
HODNIK ZA
PEŠCE
3/1
NEVEZANE NOSILNE PLASTI
OBRABNE IN ZAPORNE
3/2
PLASTI
3/3
ROBNI ELEMENTI VOZIŠČ
SKUPAJ (brez
DDV):
JR KABELKSA KANALIZACIJA GRADBENI DEL
SKUPAJ (brez
DDV):
JR ELEKTROMONTAŽNI
DEL
SKUPAJ (brez
DDV):
EE KABELSKA
KANALIZACIJA
SKUPAJ (brez
DDV):
ZAŠČITA IN PRESTAVITEV
TK
SKUPAJ (brez
DDV):
SKUPAJ (brez
DDV):

12.528,00
19.992,95
3.408,75
16.165,55
400,00
143.531,61

1.341,00
2.283,38
2.440,62
6.065,00

15.302,70

5.014,35

16.931,66

11.713,04

387.680,53

V zgornji tabeli so prikazane vrednosti del posameznih sklopov. V spodnji tabeli pa vidimo, za katera
dela so na projektu bili potrebni podizvajalci, katera podjetja so bila najeta kot podizvajalska ter
kolikšna je vrednost posameznih del. Iz tabele lahko ugotovimo, da je glavni izvajalec Ginex
International, d. o. o., opravil približno 72 % vseh del glede na predračun, ostalih 28 % pa so opravili
podizvajalci.
Preglednica 5: Vrednosti del podizvajalcev in delež glede na končni obračun

Vrsta del
Geodetska dela
Polovična zapora prometa

Podizvajalec
GEODELA, Marko Breščak, s.
p.
KOLEKTOR CPG, d. o. o.

Vrednost del po
končnem obračunu
(brez DDV) €
3.180,41
35.700,00

Delež
0,66 %
7,41 %
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Voziščne konstrukcije –
asfaltiranje
Označbe na vozišču
Ključavničarska dela
JR elektromontažni del
SKUPAJ PODIZVAJALCI (brez
DDV):
SKUPAJ PROJEKT (brez DDV):

4.3

KOLEKTOR CPG, d. o. o.
Improm, d. o. o.
Pekovec, d. o. o.
Elektro Bavcon, Bavcon Valter,
s. p.
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65.220,38
3.283,07
21.897,04

13,54 %
0,68 %
4,55 %

4.512,73

0,94 %

133.793,63 27,77 %
481.781,66 100,00 %

Časovni okvir

Najprej je izvajalec glede na projektantski popis pripravil in oddal ponudbo naročniku. Naročnik je od
vseh prejetih ponudb nato izbral izvajalca ter z njim podpisal pogodbo. Ob podpisu pogodbe izvajalec
terminskega plana izvedbe ni naredil, saj je bil seznanjen s problemi neodkupljenih zemljišč. Prvi
terminski plan je bil izdelan, ko se je z nadzorom odločil, da se začnejo dela dejansko, toda delno,
izvajati. Plan dela je v grobem razdeljen na 4. faze. V prvi fazi je zajeta izvedba podpornega zidu do
poljskega priključka, druga faza pa zajema izvedbo podpornega zidu od poljskega priključka naprej,
vključno z izvedbo odvodnjavanja. V tretji in četrti fazi so zajeta dela kabelskih kanalizacij ter dela
voziščnih konstrukcij.
Izvajalec je najprej opravil uvedbo v delo. S podpisom pogodbe se je obvezal, da bo z izvajanjem del
pričel najkasneje v roku 10 dni po uvedbi v delo. Dela se je obvezal dokončati v skladu s terminskim
planom izvajanja del, v roku 160 dni od uvedbe v delo. Rok dokončanja del za izvajalca pomeni
izvršitev vseh obveznosti izvajalca po sklenjeni pogodbi, tudi izročitev projekta izvedenih del (PID)
naročniku.
Ob uvedbi v delo je izvajalec opozoril naročnika, da lastništvo parcel ni urejeno v celoti, tako da je na
trenutno stanje urejenih lastništev parcel možno izvajati le dela med profiloma 2 in 5. Izvajalec je
naredil terminski plan na način, da bodo vsa dela končana v roku. Tekom gradnje je prišlo do zamud,
ki so opisana kasneje v opisu poteka gradnje in časovni analizi. Zaradi tega je izvajalec naknadno
izvedel rebalans plana.
Jasno pa je, da popolnega terminskega plana ni možno narediti. Na potek gradnje vpliva več
dejavnikov, ki nam spreminjajo potek gradnje. Največkrat so to vremenski pogoji, hkrati pa se tekom
gradnje porajajo problemi reševanja detajlov, ki v projektu niso zajeti, nepredvidena dela, ki jih je
nujno treba opraviti, in obstoječe dejansko stanje na gradbišču, ki velikokrat ni takšno, kot je bilo
opisano v projektu.
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IZVEDBA PROJEKTA
Podatki o udeležencih

Pri vsakem projektu sodeluje veliko ljudi. Da je projekt dobro izveden, je potrebnega veliko
medsebojnega sodelovanja. Pri tem projektu so sodelovali:
-

Investitor: Republika Slovenija – Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za
infrastrukturo.

-

Sofinancerji: Občina Brda, Elektro Primorska.

-

Projektant in odgovorni vodja projekta:: IPOD, d. o. o., Roman Anzeljc, uni. dipl. inž.
grad.

5.2
5.2.1

-

Izvajalec: Ginex International, d. o. o.

-

Podizvajalci.

-

Notranja kontrola kakovosti: Structum, d. o. o.

-

Zunanja kontrola kakovosti: Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.

Gradbena dokumentacija
Gradbeni dnevnik

Kot že omenjeno, sem gradbeni dnevnik na obravnavanem projektu izpolnjeval jaz, pred mano pa
odgovorni vodja del. Gradbeni dnevnik za obravnavan projekt zajema 4 zvezke in 193 strani. V
gradbenem dnevniku so zapisani vsi podatki o izvajanju del na posamezen delavnik. Tako kot vsak
gradbeni dnevnik je tudi ta sestavljen iz posebej narejenih listov, ki služijo beleženju raznovrstnih
podatkov. Listi gradbenega dnevnika vsebujejo:
-

datum,

-

delovni čas,

-

vreme,

-

št. delavcev,

-

št. strojev,

-

kratek opis.
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Vsak list mora biti podpisan s strani delovodje, odgovornega nadzornika in odgovorne vodje del.

5.2.2

Gradbena knjiga

Vanjo vpisujemo izmere in izračune izvršenih del v posameznem obračunskem obdobju. Vpisujemo in
vrisujemo tudi skice sprememb in odstopanj od projekta za izvedbo z navedbo mer in podatkov o
spremembah pri uporabi gradbenih proizvodov, instalacij, opreme in drugega materiala ter sprememb
projektov za izvedbo določenih detajlov.
Vanjo vpisujemo tudi vsa tista dela, ki se po dokončanju del ne vidijo, in konstrukcije začasnega
značaja (odri), ki jih po končani fazi odstranijo. Spremembe projekta za izvedbo morajo biti vpisane
na ustreznem listu ali narisane v prilogi v ustreznem merilu z vsemi podatki, ki so potrebni za kontrolo
investicije. Podpisujejo jo najprej pooblaščeni sestavljavec, nato odgovorni vodja del in nazadnje
odgovorni nadzornik.
5.2.3

Zapisnik

Zapisnike sestavlja nadzornik na sestankih in jih posreduje vsem udeležencem pri gradnji. V njem je
zapisano, kaj vse so se udeleženci gradnje dogovorili na sprotnih sestankih tekom gradnje. V njem so
zapisane še vse spremembe, ki so se dorekle tekom gradnje.
5.2.4

Mesečna situacija

Z gradbenimi situacijami se prikažejo opravljena gradbena dela na način in po specifikaciji, ki je
podana v tehnični dokumentaciji. Z začasnimi situacijami se obračunava vrednost del, izvedenih med
gradnjo. Začasne situacije izstavlja izvajalec praviloma za dobo enega meseca. Začasna situacija se
pošlje naročniku v primernem roku po izteku dobe, na katero se nanaša. Končno situacijo sestavi
izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Začasna
situacija ter končna situacija vsebujeta podatke o količinah in cenah izvedenih del, skupni vrednosti
izvedenih del, prej izplačanih zneskih in znesku, ki ga je treba plačati na podlagi izstavljene situacije.
5.3
5.3.1

Organizacija gradbišča
Splošno

Na gradbišču so bili postavljeni pomožni objekti, kot so pisarniški kontejner za namene gradbiščne
pisarne, ladijski kontejner za skladiščenje opreme, garderobni kontejner ter WC kabina. Za
oskrbovanje gradbišča z elektriko in vodo v času gradnje je bilo poskrbljeno v neposredni bližini
kontejnerjev. Gradbišče je bilo ograjeno z gradbiščno ograjo. Ob ograji gradbišča se je nahajalo večje
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območje za začasno odlaganje izkopnega materiala. Položaji posameznih pomožnih objektov so
razvidni s sheme gradbišča.

Slika 7: Organizacija gradbišča

5.3.2

Organizacija gradbišča za izvedbo del

Organizacijo gradbišča za izvedbo objekta so pogojevali naslednji dejavniki:
-

tehnologija gradnje,

-

razpoložljivo funkcionalno zemljišče,

-

rok gradnje,

-

zahtevnost gradnje in

-

razpoložljiva oprema ter mehanizacija.

5.3.3

Mehanizacija

Potrebno mehanizacijo pogojujeta tehnologija gradnje in rok izvedbe. Uporabljena je bila naslednja
gradbena mehanizacija:
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5.3.4

-

kamion kiper,

-

bager 6 ton,

-

bager 16 ton,

-

rovokopač,

-

mehanizacija za utrjevanje zemljine,

-

kamion z dvigalom,

-

avtomešalci in avtočrpalka za beton,

-

mehanizacija za polaganje asfalta.
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Varnost

Lokacija gradbišča se je zavarovala z gradbiščno PVC ograjo, prav tako je bilo mesto pomožnih
gradbiščnih prostorov ograjeno s panelno ograjo. Okolica posameznih delovišč se je zavarovala v
skladu z zahtevami varnostnega načrta.
Vsa varnostna navodila so navedena v varnostnem načrtu, ki ga je izdelal varnostni inženir.
Pred samim pričetkom del se je pridobilo gradbeno dovoljenje za zaporo na obravnavanem cestnem
odseku od pristojnega upravljavca cest, ki je v tem primeru Direkcija Republike Slovenije za
infrastrukturo. Zapora se je po potrebi in faznosti izvedbe gradbenih del med gradnjo spreminjala,
skladno s potrjenim elaboratom za zaporo ceste, ki ga je izdelalo podjetje Niveleta.
Prav tako se je pred pričetkom del zakoličila obstoječa komunalna infrastruktura, izvedlo se je
sondažne izkope za določitev lokacije kablov visoke napetosti, ki se jih pred pričetkom izkopov v
njihovi bližini odklopilo z električnega toka.
5.3.5

Transportne poti in deponije

Dostava opreme in materiala na gradbišče je potekala po državnih in lokalnih cestah. Na gradbišču je
bila začasna deponija materiala. Kamniti agregati in beton so se na gradbišče dostavljali sproti. Višek
izkopanega materiala se je odvažal v trajno deponijo, in sicer v kamnolom Anhovo, ki je izdal ustrezne
evidenčne liste.
5.3.6

Instalacije

Na območju delovišča se je koristilo elektriko iz prenosnih električnih agregatov. Za potrebe elektrike
v pisarniškem in garderobnem kontejnerju se je priskrbelo napajanje preko sosednje obrtne hale, od
koder je ravno tako potekalo oskrbovanje z vodo.
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5.4.1
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Potek del
Januar 2019

Pred pričetkom del je bilo treba počakati, da se odkupi vsaj prvi del zemljišč. Dela na gradbišču so se
so začela 15. januarja 2019. Najprej se je uredilo gradbišče in postavilo gradbiščne prostore. Hkrati se
je zakoličilo os ceste in podporni zid, nato se je postavila tudi polovična cestna zapora s semaforjem.
Naslednji dan se je zakoličilo še obstoječe vode elektro in javne razsvetljave. Ugotovilo se je, da
obstoječ elektro kabel poteka vzdolž temelja podpornega zidu, zato se je s tem dnem prekinilo dela do
pridobitve rešitve. Odstranila se je prometna zapora. Po pridobljeni rešitvi, da se linija temelja
zamakne, so se dela nadaljevala 28. januarja z izkopom za temelj zidu. Uredila se je tudi deponija.
Že v prvem mesecu vidimo odstopanje prvotnega plana od dejanskega poteka. Po prvotnem planu bi
se dela morala začeti 8. januarja 2019, vendar se zaradi slabega vremena niso vse do 15. januarja. Prav
tako je vidna zamuda zaradi prekinitve del, ki ji je botrovalo čakanje na rešitev zamika linije temelja.
Tako se že v prvem mesecu vidi, da je odmik zaključka 12 dni.

Slika 8: Zavarovan izkop
5.4.2

Februar 2019

Prve štiri dni v februarju se dela niso izvajala zaradi dežja. Treba je bilo tudi črpati vodo iz gradbene
jame. Potrebna je bila odstranitev zgornjega sloja tamponske blazine pod temelji v debelini 10 cm
zaradi zablatenosti površine. V prvi polovici meseca se je izvedlo temelj podpornega zidu do profila 4.
V drugi polovici meseca se je izvedla še stena podpornega zidu do profila 4, temelj se je izoliralo s
hidroizolacijo. Izvedla se je tudi drenaža temelja. Zadnje dni v februarju se je nadaljevala izvedba
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temelja do profila 5. Sproti se je izvajal zasip temelja in zidu z utrjevanjem. Naredilo se je še izkop za
elektro jašek.
V februarju so dela potekala po planu. Iz primerjave terminskih planov lahko vidimo, da se je zamuda
nekoliko povečala zaradi malo daljše izvedbe posameznih del (izkopi). Odmik zaključka v februarju
kaže približno 20 dni.

Slika 9: Betoniranje stene zidu
5.4.3

Marec 2019

V marcu se je začela izvedba konzolnega dela zidu. Začelo se je polagati cevi za elektriko ob temelju
zidu. Sočasno z izvajanjem konzolnega dela zidu se je izvedel cevni prepust fi 120 cm med profiloma
2 in 3. Po obbetoniranju cevnega prepusta in zasipu so se dela z 11. marcem 2019 ustavila. Razlog so
bila neodkupljena zemljišča, potrebna za gradnjo objekta. Cestna zapora je ostala zaradi nevarnosti
padca v globino.
V tem mesecu je razvidna največja težava. Naročnik ni uspel pravočasno zagotoviti zemljišč za
izvedbo del, zato je bil izvajalec primoran dela zaustaviti. Dela so bila ustavljena 30 dni, do 13. 4.

32

Žižmond, L. 2020. Analiza poteka izvedbe del projekta rekonstrukcije cestnega odseka.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Operativno gradbeništvo.

2019. Takrat je bil izdelan rebalans terminskega plana, saj je gradnja zaostajala že 32 dni od
predvidenega zaključka del.

Slika 10: Postavljanje »Betomax« konzol za opaž konzole zidu
5.4.4

April 2019

V aprilu so se dela po odkupu potrebnih zemljišč nadaljevala. Vmes je bilo kar nekaj deževnih dni.
Najprej sta se izvajala izkop in zaris temeljev zidu, nato se je nadaljevala izdelava temelja ter zidu med
profiloma 5 in 7.
V aprilu se je poznala zamuda zaradi prekinitve del, ki je nastala v marcu. Kot že omenjeno, se je
gradnja nadaljevala 13. aprila 2019. Ostala dela v aprilu so potekala po planu. Vključno z zamudo
prekinitve del, nam odmik zaključka kaže 47 dni.
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Slika 11: Izkop za temelje zidu
5.4.5

Maj 2019

Začetek maja je bil namenjen izvajanju stene zidu med profiloma 5 in 7. Vzporedno s tem je potekal
izkop za izvedbo temeljev od profila 7 do konca zidu med profiloma 9 in 10. Prav tako sta se ta čas
izvajali hidroizolacija ter drenaža temelja. Vzporedno z izdelavo temelja so se polagale cevi za
elektriko. Temelj je bil zaključen 23. maja. Do tega dne se je izvedel še cevni prepust fi 120 cm med
profiloma 5 in 6 pod poljskim priključkom. Zadnje dni v maju se dela niso izvajala zaradi slabega
vremena.
V maju se večja odstopanja od plana dela niso poznala. Tako je v rebalansu plana glede na dejanski
potek gradnje zaznati manjši odmik pri izvedbi temeljev in stene podpornega zidu. V prikazu zamud
prvotnega plana na dejanski potek gradnje tako vidimo le približno enako zamudo, ki se je nabrala od
začetka do konca aprila.
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Slika 12: Prepust pod poljskim priključkom
5.4.6

Junij 2019

V juniju se je izvedel prepust fi 60 cm pri uvozu na poljski priključek. Dokončala se je izvedba stene
zidu ter konzolnega dela zidu. Naredila sta se tudi dva jaška dimenzij 150/150 cm pri priključku
Agraria, in sicer eden za Telekom Slovenije, drugi za Elektro Primorska. Izvedel se je cevni prepust fi
50 cm, ki se je navezal na obstoječi prepust v križišču. Ves čas se je izvajala hidroizolacija konzolnega
dela zidu. Začela sta se polaganje cestnih robnikov na konzoli ter pozidava jarka s kamnom.
Kot v maju se tudi v juniju časovni potek dela ni bistveno daljšal od predvidenega. V odmikih
rebalansa plana glede na dejanski potek še vedno ni zaznati večjega odstopanja; še vedno je opaziti
zamik prvotnega plana glede na dejanski potek del iz marca 2019.
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Slika 13: Obzidava jarka s kamnom
5.4.7

Julij 2019

V juliju se je odstranilo vse obstoječe asfaltne površine v meji obdelave, nato se je postavilo vse cestne
robnike za robni venec. Zasip zidu je omogočil postopno nasipanje in dvig ceste z utrjevanjem po
slojih. Pred nasipom do vrha zidu se je izvedla zaščita hidroizolacije s stirodurjem. Začela se je
izdelava robnega venca po kampadah. V venec je bilo treba polagati še cev za novo javno razsvetljavo.
Po končanem nasipu ceste se je začela kopati meteorna kanalizacija. Ker končno stanje ceste gravitira
proti Agrarii, jarek za odvodnjo pa je na drugi strani ceste ob zidu, je bilo treba izvesti še prekop ceste
za položitev cevi skozi preboj v zidu. Ta prekop ceste pa ni bil edini, saj je bil potreben še en prekop
za potrebe polaganja cevi za elektriko in povezovanje v nov jašek. Ob izdelavi meteorne kanalizacije
je bilo treba zakoličiti ter postaviti vse peskolove. V juliju se je izvedel še nasip vseh priključkov. Pred
nasipom celotnega cestišča na točno višino za asfaltiranje je bilo treba na točno višino postaviti vse
pokrove jaškov in peskolovov.
V juliju se pojavi zamuda pri izvedbi robnega venca. Predvidena izvedba se je dejansko podaljšala
skoraj za dvakrat. Odmik zaključka del poskoči na 94 dni, saj je v tem trenutku odmik trajanja že 39
dni.
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Slika 14: Izvedba meteorne kanalizacije
5.4.8

Avgust 2019

Od konca cevnega prepusta proti Vedrijanu se je polagalo novo linijo cevi za visoko in nizko napetost
s pripadajočimi jaški. Postavljalo se je kabelsko kanalizacijo z jaški za Telekom Slovenije. Sočasno je
potekalo fugiranje cestnih robnikov na robnem vencu. Na robnem vencu se je postavilo sidra za
kandelabre. Za kandelabra, ki nista na vencu, je bilo treba zabetonirati temelj. Izvajala se je pozidava
dveh krilnih zidov v poljskem priključku. Izvedlo se je tudi betoniranje dna jarka in navezavo robnega
venca na obstoječi pločnik v profilu 2.
V tem delu zopet nastane večja razlika med prvotnim planom ter dejanskim potekom del pri izvedbi
odvodnjevanja. Dejansko se je odvodnjevanje na objektu izvajalo 37 dni več od predvidenega, razlog
pa je v nepredvidenih delih (opisana v stroškovni analizi), ki so bila pred izvedbo odvodnjevanja nujno
potrebna.
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Slika 15: Položeni robniki in pokrovi jaškov
5.4.9

September 2019

V začetku meseca se je dokončalo kabelsko kanalizacijo za Telekom Slovenije. Postavljali so se cestni
robniki ter fugirali spoji dilatacij na robnem vencu in fuge med robnim vencem ter cestnimi robniki.
Estetsko se je zaključilo vse cevi tako v jaških meteorne kanalizacije kot v jaških elektro in telekom
kabelske kanalizacije. V septembru se je postavilo še kandelabre in uvleklo kable po ceveh ter
montiralo luči.
V tem mesecu se je nekaj zamude nabralo pri izvedbi dodatne linije za javno razsvetljavo, natančneje
6 dni več, kot je bilo predvideno.
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Slika 16: Pogled v smeri Nebla pred montažo zaščitnih ograj
5.4.10 Oktober 2019
V začetku oktobra se je pripravilo podlago za asfaltiranje na točno višino. Asfaltiranje je potekalo tri
dni. V križišču se je z asfaltom izvedlo še dvig ceste na zahtevano koto projektanta, da ne bi zaledna
voda poplavljala križišča. Od tega dviga ceste se je izvedlo še nasip parcele, ki ob poplavah vodi
zaledno vodo v jarek pod zidom. Do konca meseca se je uredilo še bankine ter očistilo pokrove jaškov
in rešetk od ostankov asfalta. Postavilo se je prometne znake in zarisalo talno signalizacijo na objektu.
Oktobra so se dela zaključila. Uredilo se je zelenice v priključku Agraria. Postavilo se je ograjo na
robnem vencu. Prav tako se je pripravilo izkope za temelje ograje, ki je bila zabetonirana na drugi
strani ceste. Uredile so se deponija in parcele, na katere se je posegalo v času gradnje. Izvedlo se je še
ozemljitve ograj ter meritve inštalacij in osvetljenosti. Uvleklo se je kabel čez most za priklop na
obstoječo javno razsvetljavo. Dela na objektu so se končala 26. 10. 2019.
Pri izvedbi tamponske posteljice se je predviden zaključek zamaknil, saj je delo potekalo 6 dni več od
prvotno planiranega, asfalterska dela pa so se končala 2 dneva prej od predvidenega. Prav tako je
nastalo 7 dni zamude pri izvedbi zaključnih del na objektu. Do konca gradnje se je odmik dokončanja
glede na začetni plan zamaknil za 117 dni, glede na rebalans plana pa za 24 dni.
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Slika 17: Pogled v smeri Dobrovega pred montažo zaščitnih ograj
5.5

Spremembe med gradnjo

Med gradnjo sta se začeli izdelovati projektna dokumentacija notranjih cest v OC Agraria (št. projekta:
602/18 »Komunalna infrastruktura poslovne cone Dobrovo«) in projektna dokumentacija
rekonstrukcije križišča v naselju Drnovk (št. projekta: 622/19 »Ureditev krožišča Drnovk in ureditev
ceste R2-402/1045 Dobrovo–Neblo od km 0,600 do km 0,860«), zaradi katerih je prišlo do nekaterih
sprememb med gradnjo.
Priključek za OC Agraria se je razširilo (povečalo zavijalne radije) in zagotovilo prevoznost za
tovorno vozilo (vlačilec). Posledično se je zamaknil potek pločnikov.
Zaradi izvedbe krožišča v naslednji fazi se je racionaliziralo stroške in skrajšalo mejo obdelave na
območju križišča.
GRADBENA UREDITEV
-

Poljski priključek desno v profilu P5a se je razširil za 3 m na širino 6 m.

-

Podpori zid desno se je skrajšal na 77 m in na koncu zamaknil (zaradi izvedbe krožišča).
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-

Prepust 2 preko poljskega priključek se je podaljšal za 3,6 m.

-

Deviacija jarka, ki je bila predvidena ob desnem robu poljskega priključka, se je izvedla
kot cevni prepust Φ600 levo in se izteka v jarek ob podpornem zidu.

-

Od zaključka podpornega zidu do lokalne ceste za Vedrijan se je izvedlo protipoplavni
nasip. Tudi cesto za Vedrijan se je nadvišalo nad poplavno koto. S tem še vedno
zagotavljamo protipoplavno zaščito OC Agraria.

-

Meja obdelave se je skrajšala. Vgradnja tampona in nasipa se zaključi pred križišči.
Površina asfaltacije je na območju križišča manjša. Linije posegov so prikazane v
gradbeni situaciji.

-

Priključek za OC Agraria se je razširil za večje zavijalne krivulje za prevoznost tovornega
vozila – vlačilca. Skladno z večanjem priključka, se je zamaknil pločnik in bankina.

-

Parcelni zid ob levi strani ceste se ni izvedel.

-

Do dokončne izgradnje prometne infrastrukture v coni sta na novi cesti povezavi urejena
dva servisna priključka: servisni priključek 1 in 2, ki bosta lahko v uporabi do izgradnje
povezovalne ceste v OC, potem se ju ukine.

-

Pločnik je od priključka za OC Agraria dalje proti križišču širine 2,5 m.

-

Asfaltna mulda se zaključi v P11+9 m.

PROMETNA UREDITEV
-

Zamiki prometnih znakov so razvidni iz priložene prometne situacije.

-

Robne in sredinske črte so se izvedle v debelini 15 cm in ne 12 cm.

-

Na območju servisnega priključka 1 se je izvedlo sredinsko prekinjeno črto (5121-1/1/1)
in robno ločilno črto (5122-1/1/1).

-

Na območju servisnega priključka 2 se je izvedlo sredinsko prekinjeno črto (5121-1/1/1).

-

Od zaključka podpornega zidu desno do križišča se je izvedlo neprekinjeno robno črto
(5112).

-

Na območju križišča se kanaliziranje prometa z robniki ni izvedlo. Izvedlo se je
kanaliziranje prometa s horizontalnimi oznakami 5313 in z robno črto 5124-2.

-

Pod obstoječa prometna znaka 2101 (stop) in 422-3 se je dodalo prometni znak 4101.
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Zaradi dviga vozišča na cesti »VE« se postavi prometni znak »neravno vozišče« 1110-1 in
dopolnilna tabla 4101.

VIŠINSKA UREDITEV
Višinsko se je niveleta ceste prilagodila na obstoječe stanje – v profilu P11.
ODVODNJAVANJE
Pri izgradnji meteorne kanalizacije je prišlo do manjših sprememb (priklopi peskolovov), ki pa ne
vplivajo na uporabnost objekta.
ZIDOVI
Projekt je v glavnem izveden po tehnični dokumentaciji.
Izvedene in v projektu obdelane so sledeče spremembe:
-

Proti Drnovku se je podporni zid končal pred obstoječim križiščem. Zaradi rondoja
Drnovk (trenutno se projektira) je bilo treba zid prilagoditi na prehodnico pred rondojem
in ga za cca 7,00 m skrajšati.

-

Prav tako so bili ob cevnem prepustu namesto projektiranih AB krilnih zidov izvedeni
krilni zidovi v kamnu in betonu z AB robnim vencem.

NAČRT ELAKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME (cestna razsvetljava, kabelska
kanalizacija za Elektro Primorska in prestavitev TK)
Spremenjene so bile velikosti elektro jaškov na 150/150 cm in nekatere lokacije. Nekoliko so
zamaknjeni tudi TK jaški zaradi obstoječih vodov.
5.6

Več dela, manj dela in nepredvidena dela

V vsakem projektu se pojavljajo več dela, manj dela in nepredvidena dela. Več dela so tista dela, ki
sicer so v popisu, vendar so dejansko izvedene količine večje od količin v popisu.
Ravno nasprotno je pri manj delih. To so dela, ki so v popisu, vendar se jih je dejansko izvedlo v
manjšem obsegu oziroma se jih niti ni izvajalo.
Nepredvidena dela so tista dela, ki so nujna za izvedbo projekta, vendar niso bila zajeta v popisu del.
Razlog za to so lahko slabi popisi del, lahko pa je dejansko stanje na gradbišču drugačno od
predvidenega.
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Tehnični pregled in prevzem objekta v uporabo

Zakon o graditvi objektov (ZGO-1):
Investitor pri upravnem organu za gradbene zadeve, ki je izdal gradbeno dovoljenje, vloži zahtevo za
izdajo uporabnega dovoljenja, ko skupaj z odgovornim nadzornikom in odgovornim vodjo projekta za
pridobitev gradbenega dovoljenja ugotovi, da je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim
dovoljenjem, tako da je objekt mogoče uporabljati in da je izdelan projekt izvedenih del.
V zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja je treba navesti, da je bila gradnja izvedena v skladu z
gradbenim dovoljenjem ter številko in datum gradbenega dovoljenja.
Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja iz prejšnjega odstavka morajo biti priloženi:
-

projekt izvedenih del,

-

geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji,

-

dokazilo o zanesljivosti objekta,

-

drugi podatki in dokazila, če jih za to vrsto objekta določa gradbeno dovoljenje ali
poseben zakon.

Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja za zahtevni objekt mora biti priloženo tudi navodilo za
obratovanje in vzdrževanje, s katerim se določijo obvezni minimalni časovni razmiki rednih pregledov
ter roki in obseg občasnih pregledov, kakor tudi obseg vzdrževalnih del, s katerimi je treba zagotoviti,
da bo objekt ves čas svoje uporabe izpolnjeval bistvene zahteve oziroma da bodo inštalacije, naprave
in oprema v objektu ves čas svoje uporabe izpolnjevale bistvene zahteve, v skladu s predpisi.
Ko pristojni upravni organ za gradbene zadeve ugotovi, da je zahteva za izdajo uporabnega dovoljenja
v skladu s pogoji, s sklepom, zoper katerega ni pritožbe, imenuje komisijo za tehnični pregled in
določi datum tehničnega pregleda.
Na dan tehničnega pregleda mora investitor članom komisije za tehnični pregled na vpogled predložiti
gradbeni dnevnik, razen za gradnjo, za katero je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, a je bila izvedena
brez njega, gradbeno dovoljenje pa izdano pozneje, in za objekte ali dele objektov, ki se jim je na
podlagi gradbenega dovoljenja spremenila samo namembnost.
S tehničnim pregledom se mora ugotoviti:
-

ali je objekt izveden v skladu z gradbenim dovoljenjem,

-

ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da je objekt izveden v skladu z
gradbenimi predpisi, ki so obvezni pri izvedbi objektov take vrste, in s pogoji, določenimi
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za gradnjo, in s predpisi, ki določajo pogoje za gradnjo objektov brez grajenih in
komunikacijskih ovir,
-

ali je iz dokazila o zanesljivosti objekta razvidno, da so bili upoštevani predpisani ukrepi,
s katerimi bodo preprečeni oziroma na najmanjšo mero omejeni vplivi, ki jih utegne
povzročiti objekt sam po sebi oziroma z uporabo v svoji okolici,

-

ali je projekt izvedenih del izdelan v skladu s predpisi,

-

ali so zgrajeni objekti, s katerimi se zagotavlja minimalna komunalna oskrba.

Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu se investitorju vroči odločba o opravljenem uporabnem
dovoljenju.
Za obravnavani projekt se je tehnični pregled izvedel 4. 2. 2020. Na pregledu je bilo ugotovljenih le
nekaj manjših nepravilnosti, kot sta manjkajoč prometni znak ter novo ogledalo, ki se je komaj na
pregledu pokazalo kot potrebno. Izvajalec je moral pomanjkljivosti odpraviti do 30. 4. 2020.
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ANALIZA ODSTOPANJ S STROŠKOVNEGA IN ČASOVNEGA VIDIKA

Pri vsaki izvedbi določenega projekta prihaja do najrazličnejših odstopanj. Lahko gre za manjša ali
večja odstopanja. Vsa odstopanja od pričakovanih razmer pri poteku gradnje se pokažejo pri končni
ceni objekta ter času gradnje.
Odstopanja s stroškovnega vidika največkrat nastajajo zaradi slabega popisa del oziroma pri raznih
sanacijah ali nepoznavanja dejanskega stanja objekta. V popisu del nam slabo predpostavljene količine
opravljenih posameznih del naredijo razliko v ceni z manj oziroma več deli. Tekom gradnje se nam
velikokrat pojavijo še nepredvidena dela, ki so nujna za dokončanje gradnje objekta. V popisu del je
sicer po navadi postavka za nepredvidena dela v velikosti 10 % od celotne cene objekta, vendar v
nekaterih primerih ta % presega mejo 10 %.
Drugi pomemben vidik pri gradnji objekta pa je čas gradnje. Tudi pri času gradnje vedno prihaja do
odstopanj, pa naj bo gradnja končana pred predpisanim rokom ali za njim.
6.1
6.1.1

Stroškovni vidik
Odstopanja s stroškovnega vidika na splošno

Pri vsakem objektu pride do odstopanj med pogodbenim predračunom ter končnim obračunom. Kot že
omenjeno, so razlogi za ta odstopanja v popisu del, saj je to le ocena del, ki se bodo na gradbišču
izvajala. Prav tako je ocenjena količina le-teh. Boljše kot so ocene količin projektantov ter boljši kot je
popis posameznih postavk, manjša so končna odstopanja v ceni. Z odstopanji v količinah posameznih
postavk se nam v končnem obračunu pojavljajo manj in več dela. Za več dela štejemo tiste postavke,
katerih količine so bile v popisu manjše od dejansko izvedenih na gradbišču. Ravno obratno velja za
manj dela. Tekom gradnje se nam pojavljajo tudi nepredvidena in dodatna dela. Nepredvidena dela so
tista dela, ki so nujna za dokončanje gradnje, vendar v popisu manjkajo. V splošnem imamo v popisih
postavko, ki vključuje 10 % nepredvidenih del od vrednosti projekta, vendar se zgodi, da je teh
nepredvidenih del več. Takrat sklepamo anekse k pogodbam.
6.1.2

Stroškovna analiza obravnavanega projekta

Tudi pri obravnavanem projektu je prišlo do razlike v ceni med pogodbenim predračunom in končnim
obračunom. V analizi bom opisal, katere postavke so se količinsko povečale, katere zmanjšale ter
katera nepredvidena in dodatna dela so se pojavila tekom gradnje. Naj omenim, da je izvajalec
podpisal tudi tri anekse, in sicer prva dva za podaljšanje roka ter tretjega za podaljšanje roka ter za
dodatna in nepredvidena dela v vrednosti 55.479,78 EUR (brez DDV). Za podpis finančnega aneksa je
izvajalec naredil popis nepredvidenih in dodatnih ter vložil zahtevek pri naročniku. Cene v zahtevku je
izvajalec oblikoval sam z analizami lastnih cen. Končno stanje kaže, da je izvajalec naredil ustrezen
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popis količin za zahtevek, saj se je gradnja podražila za 12,98 % in je končna vrednost zelo blizu
vrednosti pogodbe z aneksom. Razlog v količini manj del je zaradi neobdelave petkrakega križišča. V
naslednji fazi se križišče predeluje v krožišče, zato v tej fazi nima smisla delati novega petkrakega
križišča.
Preglednica 6: Rekapitulacija zahtevka za več, manj in nepredvidena dela
Zadeva:

ZAHTEVEK ZA VEČ, MANJ IN NEPREDVIDENA DELA

REKAPITULACIJA
I.
II.

Vrednost več del
Vrednost nepredvidenih del
Vrednost manj del

-61.646,41

Skupaj vrednost zahtevka brez DDV

55.479,78

III.

85.190,61
31.935,58

Vrednost del po osnovni pogodbi (brez DDV)

426.448,58

Vrednost del po aneksu št. 3 (brez DDV)

481.928,36

DDV 22 %

106.024,24

Vrednost del po aneksu št. 3 (z DDV)

587.952,60

Preglednica 7: Primerjava odstopanj pogodbenega predračuna glede na končni obračun

Objekt:

Izvedba gradbenih del za ureditev ceste DobrovoNeblo

Odsek

R2-402/1045 Dobrovo - Neblo od km 0.400 do km
0.600
POGODBA
(€)

1.
2.
3.
4.
4a
4b
4c
5.

Cesta
Podporni zid in prepust
Hodnik za pešce
Cestna razsvetljava in VN
JR kabelska kanalizacija gradbeni
del
JR elektromontažni del
EE kabelska kanalizacija
Zaščita in prestavitev TK

KONČNI
OBRAČUN (€) RAZLIKA %

189.122,17
143.531,61
6.065,00

204.931,98
161.998,91
14.065,64

15.809,81
8,36
18.467,30 12,87
8.000,64 131,91

15.302,70
5.014,35
16.931,66
11.713,04

16.186,28
4.512,73
9.991,56
2.955,35

883,58
5,77
-501,62 -10,00
-6.940,10 -40,99
-8.757,69 -74,77
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6.
skupaj
DDV 22%
Skupaj z
DDV

nepredvidena dela 10% od vseh del

38.768,05
426.448,58
93.818,69

67.139,21
481.781,66
105.991,97

28.371,16
55.333,08
12.173,28

73,18
12,98
12,98

520.267,27

587.773,63

67.506,36

12,98

Preglednica 8: Primerjava odstopanj vrednosti del podizvajalcev po pogodbenem predračunu in
končnem obračunu

Vrsta del
Geodetska dela
Polovična zapora prometa
Voziščne konstrukcije –
asfaltiranje
Označbe na vozišču
Ključavničarska dela
JR elektromontažni del

Podizvajalec
GEODELA, Marko
Breščak, s. p.
KOLEKTOR CPG,
d. o. o.
KOLEKTOR CPG,
d. o. o.
Improm, d. o. o.
Pekovec, d. o. o.
Elektro Bavcon,
Bavcon Valter, s. p.

Vrednost del po
pogodbenem
predračunu (brez
DDV) €

SKUPAJ PODIZVAJALCI (brez
DDV):
SKUPAJ PROJEKT (brez DDV):

Vrednost del
končnem
obračunu
(brez DDV) €

1.228,89

3.180,41

158,80

24.000,00

35.700,00

48,75

68.841,14

65.220,38

-5,26

4.735,05
19.992,95

3.283,07
21.897,04

-30,66
9,52

5.014,35

4.512,73

-10,00

123.812,38

133.793,63

8,06

151.051,10

163.228,23

8,06

V nadaljevanju bom prikazal le večje spremembe, zaradi katerih so nastala odstopanja.
-

Manj dela:
1. izdelava meteorne kanalizacije iz polipropilena,
2. manjše število prometnih znakov,
3. jeklena varnostna ograja H1 W4,
4. kovinska odbojna varovalna ograja,
5. dobava, polaganje in spajanje cevi »stigmaflex« fi 200 mm,
6. izdelava dveh jaškov za elektriko 200/180 cm,
7. vsa dela za Telekom Slovenije, razen jaška 150/150 cm,
8. parcelni zid,

Razlika v
%
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9. celotna obdelava križišča.
-

Več dela:
1. zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo,
2. vgraditev nasipa ceste,
3. izdelava asfaltne mulde,
4. izdelava meteorne kanalizacije iz polietilena,
5. izdelava novih jaškov dimenzij 120/120 cm,
6. strojni izkop za zid, opaž konzolnega robnega venca,
7. podložni beton pod temelji zidu,
8. armatura,
9. hidroizolacija temelja,
10. izdelava obrabne in zaporne plasti na pločniku,
11. vgraditev poglobljenega robnika 8/20 cm,
12. izdelava jaška za Telekom Slovenije 150/150 cm.

-

Nepredvidena dela:
1. doplačilo za rezkanje asfaltne plasti nad 10 cm,
2. večji obseg geodetskih del,
3. rekultivacija površin,
4. izdelava obrabne in zaporne plasti na poljskem priključku,
5. vsa meteorna kanalizacija iz polietilena in PVC,
6. prepust krožnega prereza fi 60 cm,
7. beton za obbetoniranja prepustov,
8. ograja za pešce iz jeklenih cevnih profilov z vertikalnimi polnili,
9. črpanje vode iz gradbene jame,
10. nosilna plast drobljenca ter zaporna in obrabna plast na pločniku,
11. poglobljen vrtni robnik ob pločniku,
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12. dobava, spajanje in polaganje 2-krat »stigmaflex« fi 160 mm,
13. izdelava štirih jaškov za elektriko 150/150 cm.
6.2
6.2.1

Časovni vidik
Odstopanja s časovnega vidika na splošno

Največkrat je v pogodbi določen rok dokončanja objekta. V primerih, ko je naročnik fizična oseba, se
kdaj zgodi, da rok dokončanja ni določen. Za večje projekte pa je rok izvedbe vedno določen. Ko
naročnik in izvajalec podpišeta pogodbo, se izvajalca uvede v delo. Največkrat roki začnejo teči od
datuma uvedbe v delo. Po navadi začne takrat tudi teči rok, kdaj mora izvajalec začeti z deli. Če
izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu naročnik pri izplačilu končne situacije obračuna
kazen, ki je navedena v pogodbi.
Na potek gradnje pa vpliva več dejavnikov. Najpogostejši dejavnik so vremenski pogoji. Na
vremenske pojave nima izvajalec nobenega vpliva, zato ne more točno vedeti, kakšno srečo z
vremenom bo imel. Sicer se tudi ob slabem vremenu izvajajo nekatera dela, vendar nam slabo vreme
izdatno podaljša čas gradnje. Drugi pomemben dejavnik je zagotavljanje zadostne in kvalitetne
delovne sile. Če delavci niso ustrezno usposobljeni ali pa jih je premalo, to vpliva na hitrost gradnje.
Tretji dejavnik, ki bo viden tudi v analizi obravnavanega projekta, je, da ob podpisu pogodbe izvajalec
nima vseh pogojev za začetek gradnje, za katere ni kriv sam. V konkretnem primeru so bila to
neodkupljena zemljišča, na katerih je gradnja potekala.
6.2.2

Časovna analiza obravnavanega projekta

Na obravnavanem objektu je prišlo do konkretne zamude. Podpisani so bili trije aneksi za podaljšanje
časa gradnje. Pogodba je bila podpisana s strani naročnika 2. 8. 2018. Sledila je uvedba v delo, ki je
bila opravljena 28. 9. 2018. V pogodbi je določeno, da mora izvajalec začeti z deli po 10 dneh od
uvedbe v delo. Rok za dokončanje gradnje pa je 160 dni od uvedbe v delo. Izvajalec je že na uvedbi v
delo opozoril naročnika, da se dela ne morejo začeti izvajati, saj potrebna zemljišča za izvedbo gradnje
s strani naročnika niso pridobljena. Po zagotovitvi s strani DRSI, da bodo zemljišča še pred posegom
na le-ta odkupljena, je izvajalec pričel z delom. Izvajalec je zato začel z gradnjo 15. 1. 2019, da se mu
ob morebitnem neuspešnem odkupu zemljišč s strani naročnika ne bo pojavila daljša prekinitev del. Po
podpisu prvega aneksa za podaljšanje roka za dokončanje del do 6. 7. 2019 je bilo predpostavljeno, da
bo naročnik uspel zagotoviti potrebovana zemljišča v potrebnem času. Po podpisu prvega aneksa se
zemljišča še vedno niso ustrezno odkupila, zato je izvajalec z naročnikom podpisal še drugi aneks za
podaljšanje roka gradnje do 27. 9. 2019. Istega dne, kot je bil rok dokončanja v drugem aneksu, pa se
je podpisal še tretji aneks za podaljšanje roka do 27. 10. 2019. Ta aneks se je podpisal zaradi količine
nepredvidenih del, opisanih v stroškovni analizi. Gradnja se je končala 26. 10. 2019.
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Razlogi za podaljšanje časa gradnje:
-

Neodkupljena zemljišča s strani naročnika DRSI; zaradi neodkupljenih zemljišč je izvajalec
lahko izvajal dela le na odkupljenih zemljiščih, na ostale je moral čakati.

-

Slabo vreme; deževni dnevi, opisani v poteku gradnje. Dejanski problem se je pokazal v tem,
da je bilo med prekinitvijo del zaradi neodkupljenih zemljišč vreme lepo, medtem ko je bilo
ob ponovnem začetku po prekinitvi veliko deževnih dni.

-

V začetni fazi gradnje je bilo manj delavcev, kot bi jih potrebovali, da bi dela potekala hitreje.

-

Nepredvidena ter dodatna dela, ki so se pojavila tekom gradnje; dela so opisana v stroškovni
analizi.

Slika 18: Vizualni prikaz pomembnejših dogodkov tekom gradnje

Ob začetku del, 15. 1. 2019, je izvajalec naredil terminski plan, ki je že nakazoval potrebo po sklenitvi
aneksa za podaljšanje roka. Na njegovi osnovi se je tudi dejansko sklenil aneks z novim rokom
dokončanja do 6. 7. 2019. Ker se po njegovi sklenitvi aneksa potrebna zemljišča za gradnjo še niso
odkupila, je bil potreben njegov rebalans, ki sem ga izdelal sam. Ob dokončanju gradnje sem izdelal še
terminski potek dejanske izvedbe gradnje. Vse tri plane (prvotni terminski plan – korigiran ob aneksu,
rebalans plana, dejanski potek gradnje) sem nato primerjal v MS Projectu ter prikazal vse zamike in
zamude, ki so se dogajale tekom gradnje. Prikaz vseh zamikov in zamud je viden v planu v prilogi.
Celoten potek gradnje se je glede na prvotni plan zamaknil za 117 dni, glede na rebalans plana pa za
24 dni. Teh dodatnih 24 dni glede na rebalans plana je bilo zaradi nepredvidenih del, potrjenih s strani
naročnika v aneksu št. 3 (opisano v stroškovni analizi).
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ZAKLJUČEK

V gradbeništvu je in bo vedno prihajalo do odstopanj tako v končni ceni objekta kot tudi v času
gradnje. Tekom gradnje se sooča velika skupina udeležencev, zato prihaja do zapletov in konfliktov.
Uspešnost reševanja problemov med samo gradnjo se izraža v končni ceni in porabljenem času.
V diplomskem delu sem poskušal nazorno predstaviti potek projekta od projektiranja do končne
izvedbe. Poskušal sem predstaviti vse dogodke med potekom gradnje ter vse udeležence pri gradnji.
Na koncu sem analiziral strošek same gradnje in potek le-te.
Nemogoče se je izogniti razlikam v ceni in času gradnje. Nemogoče je narediti tako podroben in točen
popis del, da na koncu ne bi bilo nikakršnega odstopanja. Pa vendar, z veliko mero znanja in predvsem
izkušenj se nekateri znajo zelo približati popolnemu popisu del.
Kljub vsem težavam, ki nas pestijo tekom gradnje, menim, da je dobro izdelan terminski plan eno
glavnih orodij vodje gradbišča. Z dobrim načrtovanjem gradnje lahko načrtneje rešujemo probleme in
v vsakem trenutku vemo, na kakšni točki gradnje se nahajamo. Sprotno spremljanje dejanskega poteka
del s terminskim planom ter ob morebitnih odstopanjih replaniranje terminskega plana sta osnova za
dokazovanje upravičenosti do podaljšanja roka izvedbe vseh potrebnih del.
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