
      Sprememba razpisnega obrazca št. 7B 

 

 

 

 IZJAVA PONUDNIKA 

 

Kot ponudnik __________________________________________________________, 

izjavljamo in prilagamo ustrezna dokazila za naslednje zahteve naročnika: 

 

 

 

1. KADROVSKE ZAHTEVE:  

 

 V rednem delovnem razmerju pri ponudniku so: 

 

A. 1 (en)  vodja del skladno z določili 14. člena gradbenega zakona (Ur. l.  RS, št. 

     61/2017) (po prejšnjem terminu odgovorni vodja del – OVD)  

(priložiti kopijo dokazila o izobrazbi) 

 Ime in priimek: ________________________ 

 Zaposlen pri ponudniku od dne_______________ 

Priložiti obrazec kopijo obrazca M1 – potrdilo o prijavi podatkov o pokojninskem in 

invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, iz katerega so razvidni podatki o osebnem 

imenu ter podatek, iz katerega izhaja, da je delavec v delovnem razmerju. Ostale podatke 

ponudnik prekrije. 

 

 

 

B. 3 (tri) gradbene delavce  

 Ime in priimek: ________________________ 

 Zaposlen pri ponudniku od dne_______________ 

 

 Ime in priimek: ________________________ 

 Zaposlen pri ponudniku od dne_______________ 

 

 Ime in priimek: ________________________ 

 Zaposlen pri ponudniku od dne_______________ 

 

Navodilo - Priložiti: 

o obrazec kopijo obrazca M1 – potrdilo o prijavi podatkov o 

pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, iz 

katerega so razvidni podatki o osebnem imenu ter podatek, da je 

delavec zaposlen. Ostale podatke na predmetnem obrazcu ponudnik 

prekrije. 

 

 

 



D. 2 (dva) voznika tovornjaka  

 Ime in priimek: ________________________ 

 Priloga kopija izpita TGM  

 

     Ime in priimek: ________________________ 

 Priloga kopija izpita TGM  

 

Navodilo - Priložiti: 

o obrazec kopijo obrazca M1 – potrdilo o prijavi podatkov o pokojninskem 

in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, iz katerega so razvidni 

podatki o osebnem imenu ter podatek, da je delavec zaposlen. Ostale 

podatke ponudnik prekrije. 

 

 

 

E. 2 (dva) strojnika za težko gradbeno mehanizacijo, ki sta usposobljena za 

razpisana dela, 

 Ime in priimek: ________________________ 

 Priloga kopija izpita TGM 

 

 Ime in priimek: ________________________ 

 Priloga kopija izpita TGM  

 

Navodilo Priložiti: 

o obrazec kopijo obrazca M1 – potrdilo o prijavi podatkov o pokojninskem in 

invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, iz katerega so razvidni podatki o 

osebnem imenu ter podatek, da je delavec zaposlen. Ostale podatke ponudnik 

prekrije. 

o priložiti  fotokopijo izpita za upravljanje za težko gradbeno mehanizacijo 

 

 

Ponudnik priloži tudi lastno izjavo, iz katere je razvidno:  

1. da  ima v redno delovnem razmerju zaposlenih več kot 15  delavcev, 

2. bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na  

       gradbišču,  

3.       bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba del 

      potekala v skladu z zahtevami naročnika in v predvidenem roku. 

 

 

 

Datum:    Žig:    Podpis: 

__________________      ______________________ 
 


