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4303-0008/2021_ DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE – Ureditev državne kolesarske povezave na 

območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku Bovec – Čezsoča  
 

VODJA GRADNJE 
 

Pri Izvedbi javnega naročila gradnje z oznako 4303-0008/2021, predmet: DRŽAVNO KOLESARSKO 
OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE – Ureditev državne kolesarske povezave na območju občine Bovec 
- 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku Bovec – Čezsoča, bo vodja gradnje ______________________________ 
_____________________________________________________(ime in priimek)  
izobrazba:__________________ št. pooblaščenega inženirja IZS ali navedba dokazila o izpolnjevanju 
pogojev za vodjo gradnje:____________________ 
 

Izjavljamo, da vodja gradnje izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje skladno z veljavno gradbeno zakonodajo, 
in sicer za dela, ki prevladujejo.  
 
Vodja gradnje je zaposlen/ima pogodbo kot zunanji izvajalec(podčrtajte) pri izvajalcu oziroma vodilnem 
pogodbeniku, v kolikor bo dela izvajal konzorcij več izvajalcev. Vodilnega pogodbenika bo skladno z 
veljavno gradbeno zakonodajo imenoval naročnik, in sicer bo to tisti izvajalec, ki ga bo konzorcij določil 
za poslovodečega. 
 
Vodja gradnje mora biti prisoten na vseh koordinacijskih sestankih. 
 
Reference: 
- v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, odgovorni vodja 

posameznih del ali vodja gradbišča (naziv po ZGO-1) oz. vodja gradnje ali vodja del (naziv po GZ) 
vsaj enkrat vodil: 

a) novogradnjo, rekonstrukcijo ali obnovo državne ali lokalne ceste minimalne dolžine 400 m 
ali novogradnji kolesarske poti oziroma steze minimalne dolžine 1.000 m in 

b) novogradnjo AB zidu ali kamnite zložbe dolžine vsaj 25 m in višine vsaj 2,5 m nad terenom 
(vidni del zidu). 

 

Naročnik del Kratek opis del Datum  od  - do  izvedbe 

 
 
 
 

  

Kontaktna oseba naročnika: 

Ime in priimek: 

T: 

E: 
Naročnik Občina Bovec si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov! 

 
Kraj in datum:                                                                                Ime in priimek zakonitega zastopnika  
                                                   ponudnika: 
     
_______________________                                                        ___________________________ 
 
 
                                                      Žig in podpis:  



          Občina Bovec                                                          

 

4303-0008/2021_ DRŽAVNO KOLESARSKO OMREŽJE GORIŠKE RAZVOJNE REGIJE – Ureditev državne kolesarske povezave na 

območju občine Bovec - 1., 2., 3. pododsek v 1. odseku Bovec – Čezsoča  
 

 
NAVODILO: 

− Obrazec ponudnik izpolni, žigosa in podpiše ter priloži ponudbi  

− Obrazec v primeru skupne ponudbe izpolni poslovodeči partner 

− Dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo gradnje 

− Priloži se obrazec M-1/ ali pogodba kot zunanji izvajalec  
 

 


