
 

Priloga 4 
 

DOKAZILO O ZANESLJIVOSTI VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO 

KORIST 

 

   

   

   

 polni naziv objekta brez vrste projektne dokumentacije oziroma izvedbenega načrta 

 
 

   

 številka dokazila  

   

 polni naziv izvajalca del  

   

 datum izdelave  

 



 

 

PODATKI O UDELEŽENCIH PRI IZVEDBI VZDRŽEVALNIH DEL V 

JAVNO KORIST 

1.  polni naziv ceste, odseka ceste 

ali cestnega objekta 

 

2.  vrsta ukrepa  

3.  Investitor  

4.  sofinancer(ji)  

5.  projektant PZI ali izvedbenega 

načrta 

 

6.  odgovorni vodja projekta PZI ali 

izvedbenega načrta 

 

7.  odgovorni projektant(i) PZI ali 

izvedbenega načrta 

 

8.  projektant PID ali izvedbenega 

načrta izvedenih del 

 

9.  odgovorni vodja projekta PID ali 

izvedbenega načrta izvedenih del 

 

10.  odgovorni projektant(i) PID ali 

izvedbenega načrta izvedenih del 

 

11.  izvajalec(ci)  

12.  odgovorni vodja gradbišča  

13.  odgovorni vodja(e) del  

14.  odgovorni vodja(e) posameznih 

del (navesti vrsto del) 

 

15.  nadzornik  

16.  odgovorni nadzornik  

17.  odgovorni nadzornik(i) 

posameznih del (navesti vrsto 

del) 

 

18.  Varnostni koordinator  



 

IZJAVA O ZANESLJIVOSTI VZDRŽEVALNIH DEL V JAVNO KORIST  

 

 

______________________________________________________   

polni naziv izvajalca del 

 

in  

_____________________________________________________,  

polni naziv nadzornika 

 

IZJAVLJAVA, 

da so vzdrževalna dela v javno korist na objektu  

________________________________________________________, 
polni naziv objekta brez vrste projektne dokumentacije oziroma izvedbenega načrta 

 

izvedena  

 v skladu s predpisi o cestah, 

 da so v cesto/odsek ceste/cestni objekt vgrajeni takšni gradbenimi proizvodi in 

materiali in na takšen način, da je zanesljiv(a) kot celota, 

 da so inštalacije, tehnološke naprave in oprema kvalitetno vgrajene in da 

izpolnjujejo predpisane parametre, 

 da se cesta/odsek ceste/cestni objekt nahaja v območju ceste (merjeno pred 

posegom) in na zemljiščih namenjeni javni cesti razen z zakonom določenih izjem 

objektov za varovanju ceste pred padajočim kamenjem in drevjem 

 
tako, da je cesta/odsek ceste/ cestni objekt zanesljiv(a) ter izpolnjuje bistvene zahteve. 

 

Izvajalec: 

____________________________________ 

naziv izvajalca, ime in podpis odgovorne 

osebe 

izvajalca, žig 
 

Nadzornik: 

____________________________________ 

naziv nadzornika, ime in podpis odgovorne 

osebe 

nadzornika, žig 
 

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 

Odgovorni vodja posameznih del: 

_______________________________________ 

vrsta del 

_______________________________________ 

ime in priimek 

_______________________________________ 

osebni žig, podpis 

_______________________________________ 

kraj in datum 

Odgovorni nadzornik posameznih del: 

_______________________________________ 

vrsta del 

_______________________________________ 

ime in priimek 

_______________________________________ 

osebni žig, podpis 

_______________________________________ 

kraj in datum 

 

razdelki za odgovorne vodje posameznih del in odgovorne nadzornike posameznih del se ustrezno dodajo 



 

TABELARIČNO KAZALO DOKAZIL 

 

A. Podatki o projektni dokumentaciji (izvedbeni načrt, PZI, PID): 

Tabelarični seznam projektne dokumentacije 

 

B. Podatki o dovoljenjih, soglasjih in posebni pogoji za izvedbo del pod prometom: 

Tabelarični seznam dovoljenj ter soglasij 

  

C. Podatki o pogodbah sklenjenih med investitorjem in izvajalci oziroma dobavitelji ter nadzornikom: 

Tabelarični seznam sklenjenih pogodb 

 

D. Osnovni podatki o gradbenem dnevniku: 

Tabelarični seznam važnejših vpisov 

 

I. Pripravljalna dela na gradbišču: 

Tabelarični seznam posameznih dokazil (končna poročila, dokazila, priloge) z oštevilčenjem, kot sledijo v mapi 

s prilogami 

 

II. Splošna gradbena dela: 

Tabelarični seznam posameznih dokazil (končna poročila, dokazila, priloge) z oštevilčenjem, kot sledijo v mapi 

s prilogami 

 

III. Elektro inštalacijska dela: 

Tabelarični seznam posameznih dokazil (končna poročila, dokazila, priloge) z oštevilčenjem, kot sledijo v mapi 

prilogami 

 

IV. Strojno inštalacijska dela: 

Tabelarični seznam posameznih dokazil (končna poročila, dokazila, priloge) z oštevilčenjem, kot sledijo v mapi 

s prilogami 

 

V. Zaključna gradbena dela: 

Tabelarični seznam posameznih dokazil (končna poročila, dokazila, priloge) z oštevilčenjem, kot sledijo v mapi 

s prilogami 

 

VI. Izkazi, poročila, zapisniki oz. elaborati po področnih predpisih: 

Tabelarični seznam posameznih dokazil, ki jih zahtevajo področni predpisi, Poročilo o nastalih gradbenih 

odpadkih in o ravnanju z njimi, Zapisnik o strokovno tehničnem pregledu,.. z oštevilčenjem, kot sledijo v mapi 

s prilogami 

 

VII. Geodetski podatki: 

Tabelarični seznam geodetskih podatkov, kot so zapisniki o zakoličbi, geodetski načrt novega stanja zemljišča 

po končani delih,.. z oštevilčenjem, kot sledijo v mapi s prilogami 

 

VIII. Ostale izvedene meritve in pregledi: 

Tabelarični seznam ostalih posameznih dokazil o preizkusih instalacij, priključkov in naprav, prevzemih 

izvršenih del, pregledi cestnih zapor, rezultati prvih meritev obratovalnega monitoringa, z oštevilčenjem, kot 

sledijo v mapi s prilogami 

 
(neustrezno izpusti ali dodaj manjkajoče) 

 

Na koncu vsake tabele, na vsaki strani posebej mora biti podpis odgovornega vodje del in 

odgovornega nadzornika: 
 

Odgovorni vodja del oziroma odgovorni vodja 

gradbišča: 

_______________________________________ 
ime in priimek, osebni žig, podpis 

Odgovorni nadzornik: 

 

_______________________________________ 
ime in priimek, osebni žig, podpis 



 

 


