
 

Priloga 3 
 

IZJAVA O DOKONČANJU VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO KORIST 

 

 

___________________________________________________________________________________________ 
polni naziv objekta brez vrste projektne dokumentacije oziroma izvedbenega načrta* 

 

___________________________________________________________________________________________ 

 

zap. 

št. 
opis podatki 

1. Številka investicijskega projekta  

2. Številka in datum sofinancerskega sporazuma  

3. Investitor  

4. Sofinancer  

5. Številka pogodbe investitorja  

6. Številka aneksa  

7. Vrednost pogodbenih del z DDV  

8. Vrednost aneksa z DDV  

9. Pogodbeni rok za dokončanje del  

10. Datum uvedbe v posel  

11. Izvajalec del  

12. Odgovorni vodja gradbišča - ime in priimek, 

izobrazba, številka imenovanja 

 

13. Odgovorni vodja del - ime in priimek, izobrazba, 

številka imenovanja 

 

14. Odgovorni vodja posameznih del- ime in priimek, 

izobrazba, številka imenovanja, vrsta del 

 

15. Nadzornik  

16. Odgovorni nadzornik - ime in priimek, izobrazba, 

številka imenovanja, vrsta del 

 

17. Odgovorni nadzornik posameznih del - ime in 

priimek, izobrazba, številka imenovanja, vrsta del 

 

18. PZI projekt za izvedbo oziroma izvedbeni načrt - 

naziv, številka, datum  

 

19. Projektant  

20. Odgovorni vodja projekta projektanta  

21. Odgovorni projektant  

22. PID projekt izvedenih del - naziv, številka, datum  

23. Projektant  

24. Odgovorni vodja projekta projektanta  

25. Odgovorni projektant  

26. Varnostni koordinator za fazo izvedbe del  

27. Navodilo za obratovanje in vzdrževanje    

28. Geodetski načrt novega stanja zemljišča  

29. Dokazilo o zanesljivosti objekta  

30. Obrazce za vnos podatkov v BCP  

31. Gradbeni dnevnik število strani  

32. Datum prvega dne datum zadnjega dne  

33. Knjiga obračunskih izmer - število strani  

34. Končna obračunska situacija številka za mesec  



 

35. Končna obračunska situacija - končna potrjena 

vrednost 

 

36. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski 

dobi-izdajatelj, številka, datum 

 

37. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski 

dobi-vrednost 

 

38. Bančna garancija za odpravo napak v garancijski 

dobi-rok veljavnosti 

 

39. drugi podatki in dokazila, če je tako določeno v 

posebnem zakonu, ali je tako določeno s projektno 

nalogo, izvedbenim načrtom, projektom za izvedbo 

ali s pogodbo  

 

*Če navedeni podatki ne obstajajo v celoti se navede podatke iz projektne dokumentacije oziroma izvedbenega načrta  
Neizpolnjene rubrike se označi s črtico. 

Če so se vzdrževalna dela v javno korist izvajala na podlagi izvedbenega načrta, se rubrike smiselno popravijo z rubrikami iz izjave o dokončanju investicijskih 

vzdrževalnih delih.  

 

 

 

 

Spodaj podpisana odgovorni vodja gradbišča/odgovorni vodja del 

 in odgovorni nadzornik  

 

IZJAVLJAVA, 
 

da so vzdrževalna dela v javno korist na objektu  

 

________________________________________________________, 
polni naziv objekta iz pogodbe 

  

z dnem _______________________________________ 
datum 

 

ZAKLJUČENA. 
 

Izjavljava, da sva pregledala in z lastnoročnim podpisom potrdila pravilnost navedene dokumentacije 

za pregled izvedenih vzdrževalnih del v javno korist. 

 

 
 

 

Odgovorni vodja del oziroma odgovorni vodja 

gradbišča: 

_______________________________________ 
ime in priimek 

_______________________________________ 
osebni žig, podpis 

_______________________________________ 
kraj in datum 

Odgovorni nadzornik: 

 

_______________________________________ 
ime in priimek 

_______________________________________ 
osebni žig, podpis 

_______________________________________ 
kraj in datum 

 

 


