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SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
za oddajo javnega naroči la  

 
Pridobivanje pravice graditi za izvedbo ukrepov za izboljšanje stanja ohranjenosti ciljnih 
Natura 2000 vrst, habitatov in habitatnih tipov na pilotnih Natura 2000 območjih Volčeke 
(SI3000213), Dravinja s pritoki (SI3000306), Dravinjska dolina (SI5000005) in Ličenca pri 

Poljčanah (SI3000214) 
 
 
 
 

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije javnega naročila št. 43033-1/2021, objavljenega 

na Portalu JN008460/2021-W01, dne 16.12.2021. 
 
Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije:  

 
Naročnik spreminja Razpisno dokumentacijo št. 43033-1/2021 v delu, ki se nanaša na 
povabilo k oddaji ponudb in na navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.  
 

1. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE- Povabilo k oddaji ponudb 

Spremeni se besedilo v točki 1., ki se sedaj glasi: 
 
Rok za oddajo ponudbe je najkasneje do 12.01.2022 do 10:00 ure.  
 
Odpiranje ponudb bo javno, dne 12.1.2022 ob 11:00 uri. Odpiranje bo izvedeno v 
sistemu e-JN. 
 

2. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – Navodila ponudnikom: 2.1 
Splošno 

 
Spremeni se besedilo v točki 2.1., ki se sedaj glasi: 
 

 

Rok za postavitev vprašanj: 

 

05.01.2022 do 10:00 Portal javnih naročil 

 

Rok za oddajo ponudb: 

 

12.01.2022 do 10:00 

Informacijski sistem e-JN 
 

Odpiranje ponudb: 

 

12.01.2022 ob 11:00 
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3. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – Navodila ponudnikom: 2.5. 
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 

 
Spremeni se besedilo v drugem odstavku v točki 2.5., ki se sedaj glasi: 
 
Pojasnila bo naročnik objavil na Portalu javnih, najpozneje šest (6) dni pred iztekom 
roka za prejem ponudb.      
 

4. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – Navodila ponudnikom: 2.10. in 
2.11  

 
Spremeni se besedilo v točki 2.10., ki se sedaj glasi: 
 
Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo pred rokom za oddajo ponudb pripeti v 
sistem e-JN v elektronski obliki, najkasneje do dne 12.01.2022 do 10:00 ure. 
 
 
Spremeni se besedilo v točki 2.11., ki se sedaj glasi: 
 
Odpiranje ponudb bo javno, dne 12.01.2022 ob 11:00 uri. 
                                                              

            
5. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – Navodila ponudnikom: 2.8.4. 

Tehnična in strokovna sposobnost 
 
Spremeni se besedilo tako, da se sedaj glasi: 
 

6. POGOJ 
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE 

USTREZNOSTI: 

VODJA PROJEKTA 

 

Ponudnik mora zagotoviti vodjo projekta, ki 

izpolnjuje naslednje pogoje: 

 

 pridobljena izobrazba pravne ali druge 
tehnične smeri po programih: 
visokošolsko univerzitetno 
izobraževanje (prejšnje)/visokošolska 
univerzitetna izobrazba (prejšnja) - 
(Vrsta izob. KLASIUS: 17002) ali 
specialistično izobraževanje po 
visokošolski strokovni izobrazbi 
(prejšnje)/specializacija po visokošolski 
strokovni izobrazbi (prejšnja) (Vrsta izob. 
KLASIUS: 17001) oziroma magistrsko 
izobraževanje po visokošolski strokovni 
izobrazbi (prejšnje)/magisterij po 
visokošolski strokovni izobrazbi 
(prejšnja) (Vrsta izob. KLASIUS: 17099), 
magistrsko izobraževanje (druga 
bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba 

OBRAZEC 8: SEZNAM KADROV, KI 

BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI 

PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA 

 

in referenčno potrdilo v smislu OBRAZCA 

9: REFERENČNO POTRDILO (za 

posameznega strokovnjaka) 

 

Zaželeno je, da je referenčno potrdilo 
podpisano s strani naročnika. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva 

dodatna dokazila (na primer: dokazilo o 

zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden 

dokument) o izvedbi referenčnega dela 

oziroma navedbe preveri neposredno pri 

investitorju oziroma delodajalcu. V kolikor bo 

naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da 

katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno 

opravljenih del (upoštevanje zahtev in 
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(druga bolonjska stopnja) (Vrsta izob. 
KLASIUS: 17003); 

 je v zadnjih treh (3) letih od roka za 
oddajo ponudb izvajal vsaj eno (1) 
storitev pridobivanja zemljišč in 
premoženjsko pravne ureditve razmerij 
za gospodarsko javno infrastrukturo, ki 
obsega izdelavo, posredovanje in 
ureditev podpisa za vsaj sedemdeset 
(70) pogodb za pridobitev zemljišč. 

 

Vodja projekta lahko hkrati nastopa tudi kot 

Strokovnjak za ureditev premoženjsko 

pravnih razmerij (3. pogoj) ali Strokovnjak za 

cenitve – področje gradbeništva (4. Pogoj). 

 

pogodbenih določil), se takšna referenca ne 

upošteva.  

 

 

 

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena. 

 

Spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je potrebno upoštevati pri pripravi 

ponudbe. 


