VABILO ČLANOM GIZ SLOVENSKIH IZVAJALCEV SUHE GRADNJE
ZA PRIDOBITEV »ZNAKA KAKOVOSTI GIZ SUHA GRADNJA«

Vsak član (v nadaljevanju: prijavitelj) GIZ slovenskih izvajalcev suhe gradnje (v nadaljevanju:
združenje) lahko sodeluje v natečaju za pridobitev »Znaka kakovosti GIZ suha gradnja« (v
nadaljevanju: znak kakovosti). Znak kakovosti velja eno leto in ga je, v kolikor je to v interesu člana,
potrebno vsako leto obnavljati.
Član se za pridobitev ali podaljšanje znaka kakovosti prijavi tako, da izpolni obrazec »Prijava za
pridobitev »Znaka kakovosti GIZ suha gradnja« in priloži dokumentacijo, iz katere je razvidno:
- predstavitev podjetja
- Podatki o objektih, na katerih prijavitelj izvaja suho montažna dela
- Seznam usposobljenih monterjev
Prijavni obrazec s prilogami je objavljen na spletni strani združenja www.giz-suha-gradnja.si .
Izpolnjeno prijavnico z zahtevanimi prilogami pošlje prijavitelj na naslov združenja: GIZ slovenskih
izvajalcev suhe gradnje, Pot k sejmišču 30 A, 1231 Ljubljana – Črnuče.
Na podlagi prijave za pridobitev znaka kakovosti, se podatki o prijavitelju posredujejo Komisiji za
kakovost (v nadaljevanju: komisija). Komisija določi termin ogleda objektov prijavitelja in za ogled
naključno izbere najmanj en objekt, kjer prijavitelj izvaja suho montažna dela. O terminu obiska
obvesti prijavitelja, ki je ob ogledu objektov tudi prisoten.
V kolikor dela na objektu opravljajo podizvajalci, ki so tudi člani združenja, se lahko hkrati prijavijo
za pridobitev znaka kakovosti na istem objektu.
Kriteriji, ki jih za podelitev »Znaka kakovosti GIZ suha gradnja« upošteva komisija, so:
-

Skladnost izvajanja suho montažnih del po pravilih stroke
Skladnost izvajanja suho montažnih del v skladu s tehnično dokumentacijo proizvajalcev
vgradnih materialov
Strokovna usposobljenost monterjev
Upoštevanje Kodeksa dobrih poslovnih običajev GIZ slovenskih izvajalcev suhe gradnje
Upoštevanje Statuta GIZ slovenskih izvajalcev suhe gradnje
Upoštevanje mnenja investitorjev zaključenih objektov
Splošno poslovanje podjetja (pridobi komisija na podlagi predstavitve podjetja in iz javno
veljavnih baz podatkov)

Komisija na podlagi zbrane dokumentacije in ogleda napiše zapisnik, v katerem utemelji svoje
strokovne ugotovitve.
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Na podlagi zapisnika se pripravi ugotovitveni sklep, ki ga prejme prijavitelj. Prijavitelj, ki izpolnjuje
pogoje za pridobitev znaka kakovosti, hkrati s sklepom o pridobljenem znaku kakovosti prejme tudi
znak kakovosti v e-obliki, ki ga sme uporabljati na svoji spletni strani in vseh drugih oblikah poslovne
korespondence in promocije. Znak kakovosti za posameznega prijavitelja je objavljen tudi na spletnih
straneh združenja.
Vsi dobitniki znaka kakovosti se na redni letni skupščini združenja tudi razglasijo.
Prijavitelj, za katerega komisija ugotovi, da ne izpolnjuje kriterijev za pridobitev znaka kakovosti,
prejme priporočila komisije, skupaj z rokom, v katerem mora odpraviti nepravilnosti in
pomanjkljivosti. Po tem roku se opravi ponoven ogled in ocenjevanje.
Komisija ima tudi pristojnost, da članu odvzame znak kakovosti, v kolikor ugotovi, da nosilec znaka
kakovosti krši kriterije, na podlagi katerih je sicer pridobil znak kakovosti.
Prijavitelj za pridobitev znaka kakovosti, katerega vloga je rešena negativno ali mu je znak kakovosti
odvzet, ima 8 dni po prejemu sklepa možnost pritožbe na častno razsodišče pri združenju.

Rok za prijavo: kadarkoli v koledarskem letu za posamezno leto.
Cena za pridobitev znaka kakovosti: 125 € + DDV

Predsednik Komisije za kakovost
Marko Koncilja

Ljubljana, 24.4.2017

Priloge k vabilu:
- obrazec 1 »Prijava za pridobitev »Znaka kakovosti GIZ suha gradnja«
- obrazec 2 »Predstavitev podjetja
- obrazec 3 »Seznam usposobljenih monterjev podjetja«
- obrazec 4 »Prijava objekta za pridobitev »Znaka kakovosti GIZ suha gradnja««
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Obrazec 1
PRIJAVA ZA PRIDOBITEV »ZNAKA KAKOVOSTI GIZ SUHA GRADNJA
Za leto (vpišite) _________________

Naziv podjetja
Naslov podjetja
Davčna številka
Odgovorna oseba (ime in priimek, funkcija)
Kontaktni podatki odg. osebe: GSM
Kontaktni podatki odg. osebe: e-naslov

Zgoraj navedeno podjetje se prijavljamo za (ustrezno obkrožite) prvo pridobitev/ podaljšanje »Znaka kakovosti
GIZ suha gradnja«.

Izjava
Kot odgovorna oseba podjetja s svojim podpisom pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da so vsi
v prijavi in prilogah navedeni podatki točni in jih na poziv komisije lahko tudi dokažem.
Izjavljam, da so v obrazcu 2 navedeni zaposleni v rednem delovnem razmerju v podjetju, ki se prijavlja za Znak
kakovosti GIZ suha gradnja, imajo opravljen zdravstveni pregled za delo na višini in imajo opravljen izpit iz
varstva pri delu in požarne varnosti v skladu z oceno tveganja našega podjetja.
Izjavljam tudi, da ima naše podjetje urejeno splošno gradbeno zavarovanje in ni v pravdnem sporu zaradi
nekakovostne izvedbe del.

Odgovorna oseba podjetja
(napišite s tiskanimi črkami)

žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum: _________________
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Obrazec 2

PREDSTAVITEV PODJETJA
Predstavitev podjetja (označite):

 predstavitveni letak/ brošura podjetja (priložite obrazcu 2 in obr.2
 Pisna predstavitev (vpišite spodaj)

Odgovorna oseba podjetja
(napišite s tiskanimi črkami)

žig

podpišite)

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum: _________________
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Obrazec 3
SEZNAM STROKOVNO USPOSOBLJENIH MONTERJEV PODJETJA PRIJAVITELJA ZA
ZNAK KAKOVOSTI GIZ SUHA GRADNJA
Podjetje (naziv in naslov) _____________________________________________________________
v letu (vpišite) _____________, dokazujem kriterij strokovne usposobljenosti monterjev na področju suho
montažne gradnje, z naslednjimi zaposlenimi in usposobljenimi kadri (velja tudi za samozaposlene):

Drugo

*
Drugo

Velux

Isover

Knauf
Insulation

Ursa

Armstrong

Knauf AMF

Fermacell

(Primer: 2010, 2013-2016)

Knauf

Ime in priimek monterja ter obdobje, v
katerem se je izobraževal

Rigips

S križcem označite, področje izobraževanja

Podatki o monterju

* (navedite druga izobraževanja)

Odgovorna oseba podjetja
(napišite s tiskanimi črkami)

žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum: _________________
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Obrazec 4

PRIJAVA OBJEKTA ZA PRIDOBITEV ZNAKA KAKOVOSTI GIZ SUHA GRADNJA

1. referenčni objekt v delu

Točen naslov objekta: ________________________________________________________________________
Glavni izvajalec del: ________________________________________________________________________
Izvajalec suho montažnih del:__________________________________________________________________
Pogodbena vrednost suho montažnih del: ________________________________________________________
Previden datum začetka del:___________________________________________________________________
Predviden datum zaključka del: ________________________________________________________________

Na objektu bomo izvajali naslednja suho montažna dela:
1. referenčni objekt v delu
Na objektu bomo izvajali naslednja suho montažna dela (označite in po potrebi dopišite)
Mavčno kartonski sistemi
Označite:

stropi

stene

obloge

mansarda

Mineralni stropi
Kovinski stropi
Drugo (če DA, opišite)

Ime in priimek vodje del __________________________________, gsm _______________________
Ime in priimek nadzornika ________________________________, gsm _______________________
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2. referenčni objekt v delu

Točen naslov objekta: ________________________________________________________________________
Glavni izvajalec del: ________________________________________________________________________
Izvajalec suho montažnih del:__________________________________________________________________
Pogodbena vrednost suho montažnih del: ________________________________________________________
Previden datum začetka del:___________________________________________________________________
Predviden datum zaključka del: ________________________________________________________________

Na objektu bomo izvajali naslednja suho montažna dela:
2. referenčni objekt v delu
Na objektu bomo izvajali naslednja suho montažna dela (označite in po potrebi dopišite)
Mavčno kartonski sistemi
Označite:

stropi

stene

obloge

mansarda

Mineralni stropi
Kovinski stropi
Drugo (če DA, opišite)

Ime in priimek vodje del __________________________________, gsm _______________________
Ime in priimek nadzornika ________________________________, gsm _______________________
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3. referenčni objekt v delu

Točen naslov objekta: ________________________________________________________________________
Glavni izvajalec del: ________________________________________________________________________
Izvajalec suho montažnih del:__________________________________________________________________
Pogodbena vrednost suho montažnih del: ________________________________________________________
Previden datum začetka del:___________________________________________________________________
Predviden datum zaključka del: ________________________________________________________________

Na objektu bomo izvajali naslednja suho montažna dela:

3. referenčni objekt v delu
Na objektu bomo izvajali naslednja suho montažna dela (označite in po potrebi dopišite)
Mavčno kartonski sistemi
Označite:

stropi

stene

obloge

mansarda

Mineralni stropi
Kovinski stropi
Drugo (če DA, opišite)

Ime in priimek vodje del __________________________________, gsm _______________________
Ime in priimek nadzornika ________________________________, gsm _______________________
Odgovorna oseba podjetja prijavitelja izjavljam, da dovoljujem Komisiji za kakovost GIZ slovenskih izvajalcev
suhe gradnje pregled vseh objektov, na katerih izvajamo suho montažna dela.

Odgovorna oseba podjetja
(napišite s tiskanimi črkami)

žig

Podpis odgovorne osebe

Kraj in datum: _________________
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Priloga 4

OCENA KAKOVOSTI - GIZ _______ (vpišite leto)
OBJEKT:
GLAVNI IZVAJALEC DEL:
IZVAJALEC SUHOMONTAŽNIH DEL:
VREDNOST SUHOMONTAŽNIH DEL:
urejenost in opremljenost monterjev

1

2

3

4

5

kakovost izdelave po navodilih proizvajalca in
normativih

1

2

3

4

5

spoštovanje rokov

1

2

3

4

5

organizacija dela

1

2

3

4

5

vodenje gradbene dokumentacije (gradbeni
dnevnik, knjiga obračunskih izmer, gradbena

1

2

3

4

5

usklajenost izvedbe s tehnično dokumentacijo

1

2

3

4

5

1 in 2 = neprimerno, 3 in 4 = primerno, 5 = zelo dobro
SPLOŠNA OCENA
dela so bila opravljena:

neprimerno

dobro

zelo dobro

POHVALE, GRAJE:

NADZOR:
ime, priimek in žig

Kraj in datum:

VODJA DEL:
ime, priimek in žig
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