
PRILOGA

GRADBENI DNEVNIK, UVODNI LIST

kontaktna oseba

elektronski naslov

objekt z vplivi na okolje ### DA

PODATKI O IZDANEM GRADBENEM DOVOLJENJU

PODATKI O SPREMEMBI GRADBENEGA DOVOLJENJA

PROJEKT ZA IZVEDBO

ni obvezno pri gradnji nezahtevnega objekta

datum izdelave

NADZORNIK

IZVAJALEC

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

OBJEKT KULTURNE DEDIŠČINE

sedež družbe

koordinator za varnost

odgovorni konservator ali arheolog

naziv družbe

naziv družbe

služba za varstvo kulturne dediščine

sedež družbe

vodja del

identifikacijska številka

GRADBENI DNEVNIK      

UVODNI LIST

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

davčna številka

telefonska številka

datum dovoljenja

naziv gradnje

številka dovoljenja

navedba organa

naziv družbe

sedež družbe

vodja nadzora

identifikacijska številka

pravnomočnost

pravnomočnost

datum dovoljenja

številka dovoljenja

navedba organa

številka projekta

projektant (naziv družbe)



STRAN: A

št. za dan:

od: do:

vodstvo delavci za 

gradbena 

dela

delavci za 

obrtna 

dela

delavci za 

inštalacijs

ka dela

delavci za 

druga dela

skupaj

Sestavil:

podpis sestavljavca

vodja nadzora z identifikacijsko številko vodja del z identifikacijsko številko

GRADBENI DNEVNIK

DNEVNI LIST

Delovni čas:

- vreme

- temperatura zraka °C

VREMENSKE RAZMERE OB URI

vpisi vsaj za jutranji, dopoldanski in popoldanski čas):

Dnevno poročilo številka:

- delovna sila izvajalca

- najeta delovna sila

- podizvajalci, kooperanti

- višina padavin (sneg, dež)

- vodostaj

- hitrost vetra (m/s) in smer

- drugi pogoji

DELAVCI NA GRADBIŠČU

VPISI IZVAJALCA

(Kratek tehnični opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatkih o nepredvidenih in interventnih delih):

STROJI

- izvajalčevi

- drugi

podpis vodje del podpis vodje nadzora



STRAN: B

Dnevno poročilo - list številka:

GRADBENI DNEVNIK

DNEVNI LIST - dopolnilni del

VPISI NADZORNIKA - DODATNE UGOTOVITVE, NAVODILA, SPOROČILA IN PRIPOMBE TER VPISI IN VRISI

(Kratek tehnični opis del, ki se na objektu dnevno izvajajo, podatkih o nepredvidenih in interventnih delih):

OPOMBE IN ZAHTEVE VODJE PROJEKTA ZA IZVEDBO GRADNJE (PZI)

OPOMBE IN ZAHTEVE INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

OPOMBE IN ZAHTEVE UDELEŽENIH STROKOVNJAKOV PRI PROJEKTIRANJU

OPOMBE IN ZAHTEVE MNENJEDAJALCEV

OPOMBE ALI ODGOVORI IZVAJALCA


