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Številka: 43006-4/2021-9  
Datum: 30.11. 2021 

 
 

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
za oddajo javnega naroči la  

 
Izdelava projektne, prostorske in investicijske dokumentacije do faze DGD za 

investicijski projekt: "Zagotovitev poplavne varnosti v Spodnji Savinjski dolini." 
 
 
 
 
 

Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije javnega naročila št. 43006-4/2021, objavljenega 
na Portalu JN007618/2021-B01, dne 9. 11. 2021 in v Uradnem listu EU št. 2021/S 218-574603. 
 
Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije:  

 
Naročnik spreminja Razpisno dokumentacijo št. 43006-4/2021 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: 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 16. 12. 2021 do 10:00 ure.  
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 16. 12. 
2021 in se bo začelo ob 11:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 

2. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – Navodila ponudnikom: 
 

Spremeni se besedilo v točki 2.11. , ki se sedaj glasi: 
Ponudnik mora ponudbeno dokumentacijo pred rokom za oddajo ponudb pripeti v 
sistem e-JN v elektronski obliki, najkasneje do dne 16. 12. 2021 do 10:00 ure. 

 
Spremeni se besedilo v točki 2.12. , ki se sedaj glasi: 

             Odpiranje ponudb bo javno, dne 16. 12. 2021 ob 11:00 uri. 
 
 

3. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – Navodila ponudnikom: 2.9.4.1. 
Pogoji za gospodarske subjekte 
 
Spremenijo se besedilo tako, da se sedaj glasi: 

 
 

http://www.dv.gov.si
https://ejn.gov.si/eJN2
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1. POGOJ 
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE 
USTREZNOSTI: 

Prostorski del: 
 
Gospodarski subjekt je v zadnjih desetih (10) 
letih, šteto od dneva objave obvestila o tem 
naročilu na Portalu javnih naročil, kot glavni 
izvajalec ali partner v skupnem nastopanju 
uspešno izvedel vsaj: 

 
 tri (3) državne prostorske načrte 

(DPN) za objekte državnega pomena, ki 
potekajo na območju vsaj dveh občin, od 
katerih morata biti vsaj eden (1) za 
vodnogospodarske objekte ali 
objekte vodne infrastrukture (objekti 
vodne infrastrukture, zmanjševanje 
poplavne ogroženosti, HE, 
pristanišče…). 

 
Naročnik bo kot ustrezno referenčno 
usposobljenost upošteval DPN, ki je 
zaključen z Uredbo o DPN in objavo v 
Uradnem listu RS. Za referenčni datum se 
šteje datum objave v Uradnem listu RS. 

 ESPD 

 

 OBRAZEC 6: SEZNAM REFERENC ZA 
IZPOLNJEVANJE
TEHNIČNE SPOSOBNOSTI 
PONUDNIKA 

 

 Referenčno potrdilo v smislu OBRAZCA 
8: REFERENČNO POTRDILO. Obrazec 
mora biti podpisan s strani referenčnega 
naročnika. Ponudniki lahko predložijo tudi 
drug obrazec referenčnega potrdila v 
kolikor so iz njega razvidni podatki, ki so 
zahtevani v okviru OBRAZCA 8: 
REFERENČNO POTRDILO. 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva 
dodatna dokazila (na primer: pogodbo z 
investitorjem ali delodajalcem, obračun, 
potrdilo o izplačilu...) 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 
pogodbenih določil), se takšna referenca ne 
upošteva. 

4. POGOJ 
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE 

USTREZNOSTI: 

Tehnični del: 
 
Gospodarski subjekt je v zadnjih desetih (10) 
letih, šteto od dneva objave obvestila o tem 
naročilu na Portalu javnih naročil, kot glavni 
izvajalec ali partner v skupnem nastopanju 
uspešno izvedel vsaj: 
 
 dva (2) referenčna projekta PGD/DGD 

ali PZI za protipoplavni zadrževalnik, ki 
je namenjen začasnemu ali trajnemu 
zadrževanju visokih voda: 

o z volumnom zadrževanja 
najmanj 300.000 m3   
in 

o investicijsko vrednost 
zadrževalnika v višini 
najmanj 1.000.000,00 EUR 
brez DDV. 

 
Naročnik bo kot referenčni projekt priznal 
kateregakoli od navedenih projektov. 

 ESPD 

 

 OBRAZEC 6: SEZNAM REFERENC ZA 
IZPOLNJEVANJE
TEHNIČNE SPOSOBNOSTI 
PONUDNIKA 

 

 Referenčno potrdilo v smislu OBRAZCA 
8: REFERENČNO POTRDILO. Obrazec 
mora biti podpisan s strani referenčnega 
naročnika. Ponudniki lahko predložijo 
tudi drug obrazec referenčnega potrdila 
v kolikor so iz njega razvidni podatki, ki 
so zahtevani v okviru OBRAZCA 8: 
REFERENČNO POTRDILO. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva 

dodatna dokazila (na primer: pogodbo z 

investitorjem ali delodajalcem, obračun, 

potrdilo o izplačilu...) 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 
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kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev 

in pogodbenih določil), se takšna referenca 

ne upošteva. 

6. POGOJ 
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE 

USTREZNOSTI: 

Investicijski del: 
 
Gospodarski subjekt je v zadnjih desetih (10) 
letih, šteto od dneva objave obvestila o tem 
naročilu na Portalu javnih naročil, uspešno 
izvedel vsaj: 
 
 dva (2) referenčna projekta za vsako 

posamezno vrsto investicijske 
dokumentacije (DIIP, PIZ in IP) za 
objekte državnega ali lokalnega 
pomena, od katerih mora biti vsaj en (1) 
za vodnogospodarske objekte ali 
objekte vodne infrastrukture (objekti 
vodne infrastrukture, zmanjševanje 
poplavne ogroženosti, HE, 
pristanišče,…). 

 
ali 

 dve (2) študiji izvedljivosti, ki sta bili 
izdelani skladno s priročnikom Guide to 
Cost – Benefit Analysis of Investment 
Projects (Economic appraisal for 
Cohesion Policy 2014-2020 in sta bili 
podlaga za investicijsko odločitev, od 
katerih mora vsaj ena (1) obravnavati 
objekte, ki so primerljivi z vsebino tega 
javnega naročila (velike pregrade; jezovi 
konstrukcijske višine 15 m ali več; 
pregrade konstrukcijske višine 10 m ali 
več; visokovodni nasipi celinskih voda 
dolžine 2 000 m ali več oziroma morja 
dolžine 500 m ali več; vodni objekti, 
namenjeni zmanjševanju poplavne 
ogroženosti), druga študija izvedljivosti 
pa mora obravnavati investicijo v skupni 
vrednosti najmanj 3.000.000 EUR. 

 
Naročnik bo kot ustrezno referenčno 
usposobljenost upošteval oddajo končnega 
izvoda posamezne vrste investicijske 
dokumentacije naročniku. Za referenčni 
datum se šteje datum predaje dokumentacije. 
 
Naročnik bo kot ustrezno referenčno 
usposobljenost upošteval študije izvedljivosti, 
na podlagi katerih je naročnik pridobil 
odločitev o podpori za sofinanciranje projekta 
s strani EU skladov. 
 
 
 

 ESPD 

 

 OBRAZEC 6: SEZNAM REFERENC ZA 
IZPOLNJEVANJE
TEHNIČNE SPOSOBNOSTI 
PONUDNIKA 

 

 Referenčno potrdilo v smislu OBRAZCA 
8: REFERENČNO POTRDILO 

Obrazec mora biti podpisan s strani 

referenčnega naročnika. Ponudniki lahko 

predložijo tudi drug obrazec 

referenčnega potrdila v kolikor so iz 

njega razvidni podatki, ki so zahtevani v 

okviru OBRAZCA 8: REFERENČNO 

POTRDILO. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva 

dodatna dokazila (na primer: pogodbo z 

investitorjem ali delodajalcem, obračun, 

potrdilo o izplačilu...) 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 pogodbenih določil), se takšna referenca 

ne upošteva. 
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4. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – Navodila ponudnikom: 2.9.4.2. 

Pogoji za ključne kadre delovne skupine 

 
Spremenijo se besedilo tako, da se sedaj glasi: 

 

 

10. POGOJ 
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE 
USTREZNOSTI: 

7. POGOJ 
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE 
USTREZNOSTI: 

Odgovorni vodja državnega prostorskega  
načrtovanja in postopka načrtovanja in 
dovoljevanja po ZUreP-2, ki:  

 
 je zaposlen pri ponudniku za polni delovni 

čas, 
 ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe ali 

VI/2 po bolonjskem programu, 
 izpolnjuje zahteve za odgovornega vodjo 

izdelave prostorskega akta in mora biti 
vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov z 
aktivnim poklicnim nazivom oz. za ta vpis 
izpolnjevati predpisane (ZUreP-2, ZAID) 
pogoje, 

 ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj, 

 ima v zadnjih desetih (10) letih, šteto od 
dneva objave obvestila o tem naročilu na 
Portalu javnih naročil, izkušnje pri 
vodenju in izdelavi vsaj treh (3) 
državnih prostorskih načrtov (DPN) 
za objekte državnega pomena, ki 
potekajo po območju vsaj dveh občin, od 
katerih mora biti en (1) za 
vodnogospodarske objekte (objekti 
vodne infrastrukture, zmanjševanje 
poplavne ogroženosti, HE, 
pristanišče,…). 

 
Naročnik bo kot ustrezno referenčno 
usposobljenost upošteval DPN, ki je 
zaključen z Uredbo o DPN in objavo v 
Uradnem listu RS. Za referenčni datum se 
šteje datum objave v Uradnem listu RS. 
 

 ESPD 

 

 OBRAZEC 7: SEZNAM KADROV, KI 
BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI 
PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA 

 

 Referenčno potrdilo v smislu OBRAZCA 
8: REFERENČNO POTRDILO. Obrazec 
mora biti podpisan s strani referenčnega 
naročnika. Ponudniki lahko predložijo tudi 
drug obrazec referenčnega potrdila v 
kolikor so iz njega razvidni podatki, ki so 
zahtevani v okviru OBRAZCA 8: 
REFERENČNO POTRDILO. 

 

 dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe 
(npr. kopija potrdila o zaključku študija, 
kopija diplome…) 
 

 dokazilo o zaposlitvi 

 
Izpolnjevanje pogojev določenih v veljavnem 
ZAID lahko ponudnik izkaže z navedbo 
identifikacijske številke iz imenika 
pooblaščenih arhitektov z aktivnim poklicnim 
nazivom pri ZAPS. Za kader, ki še ni vpisan v 
ZAPS, ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja v 
ponudbi s podpisano izjavo na koncu 
OBRAZCA 7, s katero se zavezuje, da bo 
kader v roku desetih (10) delovnih dni od 
prejema sklenjene pogodbe vpisan v imenik 
pooblaščenih arhitektov z aktivnim poklicnim 
nazivom pri ZAPS. 

 

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 
pogodbenih določil), se takšna referenca ne 
upošteva. 
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Pooblaščeni inženir načrtovanja 
vodnogospodarskih ureditev, ki: 
 
 ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe ali 

VI/2 po bolonjskem programu, 
 izpolnjuje zahteve za vodjo projekta in mora 

biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev 
z aktivnim poklicnim nazivom oz. za ta vpis 
izpolnjevati predpisane (GZ, ZAID) pogoje, 

 ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj, 
 ima v zadnjih desetih (10) letih, šteto od 

dneva objave obvestila o tem naročilu na 
Portalu javnih naročil, izkušnje kot 
pooblaščeni inženir načrtovanja ali 
odgovorni vodja projekta 
vodnogospodarskih ureditev pri vsaj dveh 
(2) referenčnih projektih: 
o izdelava PGD/DGD ali PZI za vsaj 

dva (2) referenčna projekta za 
izvedbo vodnogospodarskih 
ureditev oziroma ureditev vodne 
infrastrukture v skupni investicijski 
vrednosti najmanj 1.000.000,00 
EUR brez DDV. 

 
Naročnik bo kot referenčni projekt priznal 
kateregakoli od navedenih projektov. 

 
Naročnik bo kot ustrezen referenčni projekt 
štel tisti projekt, pri katerem je izdelava 
PGD/DGD projekta zaključena. Za zaključen 
projekt se šteje datum zaključnega 
recenzijskega poročila ali datum revizijskega 
poročila ali datum pridobitve gradbenega 
dovoljenja ali datum plačila zadnje situacije 
za izdelavo referenčnega projekta. 

 ESPD 

 

 OBRAZEC 7: SEZNAM KADROV, KI 
BODO SODELOVALI PRI
IZVEDBI PREDMETNEGA JAVNEGA 
NAROČILA 

 

 Referenčno potrdilo v smislu OBRAZCA 
8: REFERENČNO POTRDILO. Obrazec 
mora biti podpisan s strani referenčnega 
naročnika. Ponudniki lahko predložijo tudi 
drug obrazec referenčnega potrdila v 
kolikor so iz njega razvidni podatki, ki so 
zahtevani v okviru OBRAZCA 8: 
REFERENČNO POTRDILO. 

 

 dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe 
(npr. kopija potrdila o zaključku študija, 
kopija diplome…) 

 
Izpolnjevanje pogojev določenih v veljavnem 
ZAID lahko ponudnik izkaže z navedbo 
identifikacijske številke iz imenika 
pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim 
nazivom pri IZS. Za kader, ki še ni vpisan v 
IZS, ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja v 
ponudbi s podpisano izjavo na koncu 
OBRAZCA 7, s katero se zavezuje, da bo 
kader v roku desetih (10) delovnih dni od 
prejema sklenjene pogodbe vpisan v imenik 
pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim 
nazivom pri IZS. 
 
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 
pogodbenih določil), se takšna referenca ne 
upošteva. 

13. POGOJ 
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE 

USTREZNOSTI: 

Pooblaščeni inženir načrtovanja 
komunalne infrastrukture – elektrovodi in 
TK vodi: 
 ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe ali 

VI/2 po bolonjskem programu, 
 izpolnjuje zahteve za pooblaščenega 

inženirja načrtovanja elektro instalacij in 
mora biti vpisan v imenik pooblaščenih 
inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom 
oziroma za ta vpis izpolnjevati 
predpisane (GZ, ZAID) pogoje, 

 ESPD 
 

 OBRAZEC 7: SEZNAM KADROV, KI 
BODO SODELOVALI PRI
IZVEDBI PREDMETNEGA JAVNEGA 
NAROČILA 

 

 Referenčno potrdilo v smislu OBRAZCA 
8: REFERENČNO POTRDILO. Obrazec 
mora biti podpisan s strani referenčnega 
naročnika. Ponudniki lahko predložijo 
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 ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj, 
 ima v zadnjih desetih (10) letih, šteto od 

dneva objave obvestila o tem naročilu 
na Portalu javnih naročil, izkušnje kot 
pooblaščeni projektant elektrovodov ali 
TK vodov pri vsaj dveh (2) 
referenčnih projektih s skupno 
investicijsko vrednostjo nad 500.000,00 
EUR brez DDV. 

 
Naročnik bo kot ustrezen referenčni projekt 
štel tisti projekt, pri katerem je izdelava 
PGD/DGD projekta zaključena. Za zaključen 
projekt se šteje datum zaključnega 
recenzijskega poročila ali datum revizijskega 
poročila ali datum pridobitve gradbenega 
dovoljenja ali datum plačila zadnje situacije 
za izdelavo referenčnega projekta. 

tudi drug obrazec referenčnega potrdila 
v kolikor so iz njega razvidni podatki, ki 
so zahtevani v okviru OBRAZCA 8: 
REFERENČNO POTRDILO. 

 

 dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe 
(npr. kopija potrdila o zaključku študija, 
kopija diplome…) 

 
Izpolnjevanje pogojev določenih v veljavnem 
ZAID lahko ponudnik izkaže z navedbo 
identifikacijske številke iz imenika 
pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim 
nazivom pri IZS. Za kader, ki še ni vpisan v 
IZS, ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja v 
ponudbi s podpisano izjavo na koncu 
OBRAZCA 7, s katero se zavezuje, da bo 
kader v roku desetih (10) delovnih dni od 
prejema sklenjene pogodbe vpisan v imenik 
pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim 
nazivom pri IZS. 
 

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 

pogodbenih določil), se takšna referenca ne 

upošteva. 

 

 

 

 

14. POGOJ 
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE 

USTREZNOSTI: 

Pooblaščeni inženir načrtovanja 
komunalne infrastrukture – kanalizacija 
in Pooblaščeni inženir načrtovanja 
komunalne infrastrukture – vodovod: 
 
 ima najmanj VII. stopnjo izobrazbe ali 

VI/2 po bolonjskem programu, 
 izpolnjuje zahteve za pooblaščenega 

inženirja gradbene stroke in mora biti 
vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev 
z aktivnim poklicnim nazivom oziroma 
za ta vpis izpolnjevati predpisane (GZ, 
ZAID) pogoje, 

 ima vsaj deset (10) let delovnih izkušenj, 
 ima v zadnjih desetih (10) letih, šteto od 

dneva objave obvestila o tem naročilu 

 ESPD 
 

 OBRAZEC 7: SEZNAM KADROV, KI 
BODO SODELOVALI PRI
IZVEDBI PREDMETNEGA JAVNEGA 
NAROČILA 

 

 Referenčno potrdilo v smislu OBRAZCA 
8: REFERENČNO POTRDILO. Obrazec 
mora biti podpisan s strani referenčnega 
naročnika. Ponudniki lahko predložijo 
tudi drug obrazec referenčnega potrdila 
v kolikor so iz njega razvidni podatki, ki 
so zahtevani v okviru OBRAZCA 8: 
REFERENČNO POTRDILO. 
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na Portalu javnih naročil, izkušnje kot 
pooblaščeni projektant kanalizacije pri 
vsaj dveh (2) referenčnih projektih s 
skupno investicijsko vrednostjo vsaj 
500.000,00 EUR brez DDV. 

 ima v zadnjih desetih (10) letih, šteto od 
dneva objave obvestila o tem naročilu 
na Portalu javnih naročil, izkušnje kot 
pooblaščeni projektant vodovoda pri 
vsaj dveh (2) referenčnih projektih s 
skupno investicijsko vrednostjo vsaj 
500.000,00 EUR brez DDV. 

 
 
Naročnik bo kot ustrezen referenčni projekt 
štel tisti projekt, pri katerem je izdelava 
PGD/DGD projekta zaključena. Za zaključen 
projekt se šteje datum zaključnega 
recenzijskega poročila ali datum revizijskega 
poročila ali datum pridobitve gradbenega 
dovoljenja ali datum plačila zadnje situacije 
za izdelavo referenčnega projekta. 

 dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe 
(npr. kopija potrdila o zaključku študija, 
kopija diplome…) 

 
Izpolnjevanje pogojev določenih v veljavnem 
ZAID lahko ponudnik izkaže z navedbo 
identifikacijske številke iz imenika 
pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim 
nazivom pri IZS. Za kader, ki še ni vpisan v 
IZS, ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja v 
ponudbi s podpisano izjavo na koncu 
OBRAZCA 7, s katero se zavezuje, da bo 
kader v roku desetih (10) delovnih dni od 
prejema sklenjene pogodbe vpisan v imenik 
pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim 
nazivom pri IZS. 
 

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 

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. 


