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IZJAVA O IZOBRAZBI IN REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJA DEL 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ima odgovorni vodja del, ustrezno stopnjo 

izobrazbe – specializacijo po visokošolskem strokovnem programu/univerzitetni program (po starem 

programu) oz. magisterij stroke (po 2. bolonjski stopnji) – VII. stopnja izobrazbe, in sicer gradbene 

oziroma strojne stroke ter ustrezne reference za vodenje primerljivega projekta razpisanemu.   

 

Odgovorni vodja del na projektu bo:    

__________________________________________________________________________________  

                                                                (ime in priimek, stopnja in naziv izobrazbe) 

 

Izjavljamo, da je odgovorni vodja del v zadnjih petih (5) letih uspešno vodil vsaj eden (1) istovrstni ali 

podobni projekt izvedbe tehnološke linije za razvrščanje odpadkov, v obsegu projektiranja, dobave, 

montaže, izvedbe nadzornega sistema in uspešnega zagona tehnološke linije, kateri je bil v skupni 

pogodbeni vrednosti najmanj 1.500.000 EUR brez DDV. 
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2.  

 

 

 

 

   

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj 1 potrdilo (OBR – 4.3) 

 

Datum: Žig: Podpis: 
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REFERENČNO POTRDILO ZA ODGOVORNEGA VODJA DEL 
 

Podpisani izdajatelj potrdila  

(naziv)   ___________________________________________________________ 

(naslov)   ___________________________________________________________ 

(kontaktna oseba – telefon, e-naslov) ________________________________________________ 

                                                                     

kot naročnik, potrjujemo, da je odgovorni vodja del  

 

(ime in priimek)  ________________________________________________________ 

(stopnja in naziv izobrazbe) _____________________________________________________ 

 

vodil izvedbo projekta tehnološke linije za razvrščanje odpadkov, in sicer v obsegu projektiranja, 

dobave, montaže, izvedbe nadzornega sistema in uspešnega zagona objekta  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(naziv projekta) 

 

Kraj izvedbe projekta: ________________________________________________________________ 

 

Vrednost del, ki se nanaša na navedeno vsebino referenčnih del:  ________________________ EUR 

brez DDV.  

 

Datum prevzema objekta: ____________________________ (v zadnjih petih (5) letih šteto do roka za 

oddajo ponudb). 

 

V obdobju našega sodelovanja se je odgovorni vodja del izkazal za kvalitetnega, strokovnega in 

korektnega odgovornega vodja del. Odgovorni vodja del je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi 

določili. Dela so bila izvedena pravočasno, v dogovorjeni vrednosti in kvaliteti ter v skladu z 

dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. 

 

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo. 

 

Datum: Žig: Podpis izdajatelja potrdila: 

   

 


