
Datum odpošiljanja  - (mora se ujemati z
datumom poštnega žiga na kuverti)

Nadzornik projekta (ime, naslov, tel. številka)

Koordinator(-ji) za varnost in zdravje pri delu v
pripravljalni fazi projekta (ime, naslov, tel.
številka)
Koordinator(-ji) za varnost in zdravje pri delu v
fazi izvajanja projekta (ime, naslov, tel.
številka)

Ocenjeno največje število delavcev na
gradbišču

Številka, verzija in datum (ažuriranja)
varnostnega načrtaText

Varnostni načrt izdelal: (ime, ime odgovorne
osebe, naslov, tel. številka)

Predvideni datum začetka del

Predvideno trajanje del

Planirano število pogodbenih izvajalcev in
samostojnih podjetnikov na gradbišču

Popoln naslov gradbišča

Podatki o naročniku (ime, naslov, tel. številka)

Vrsta gradnje (novogradnja, rekonstrukcija,
vzdrževanje, čiščenje, rušenje …)

Podatki o pogodbenih izvajalcih, ki so že
izbrani (po potrebi dodati strani; ni potrebno
navajati izvajalcev, ki so dela že dokončali in
niso več prisotni na gradbišču)

Gradbišče prijavlja (nepotrebno prečrtaj): naročnik del nadzornik projekta v imenu naročnika

Podpis Žig

Priloga III

Prijava gradbišča (obrazec)


Datum odpošiljanja  - (mora se ujemati z 
datumom poštnega žiga na kuverti) 
Nadzornik projekta (ime, naslov, tel. številka)	
Koordinator(-ji) za varnost in zdravje pri delu v pripravljalni fazi projekta (ime, naslov, tel. številka)
Koordinator(-ji) za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta (ime, naslov, tel. številka)
Ocenjeno največje število delavcev na gradbišču
Številka, verzija in datum (ažuriranja) varnostnega načrtaText
Varnostni načrt izdelal: (ime, ime odgovorne osebe, naslov, tel. številka)
Predvideni datum začetka del
Predvideno trajanje del 
Planirano število pogodbenih izvajalcev in samostojnih podjetnikov na gradbišču
Popoln naslov gradbišča
Podatki o naročniku (ime, naslov, tel. številka)
 
Vrsta gradnje (novogradnja, rekonstrukcija,          vzdrževanje, čiščenje, rušenje …)
Podatki o pogodbenih izvajalcih, ki so že izbrani (po potrebi dodati strani; ni potrebno navajati izvajalcev, ki so dela že dokončali in niso več prisotni na gradbišču)
Gradbišče prijavlja (nepotrebno prečrtaj):
naročnik del
nadzornik projekta v imenu naročnika 
Podpis                                                                        Žig
 
Priloga III
 
Prijava gradbišča (obrazec)
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