
 

 

 

 
 

Številka: 3302-2/2021-5 
Datum: 2. 3. 2021 

 

SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  
za oddajo javnega naroči la  

 
 

Obnova talnih obeležb in zaris novih obeležb po odločbah  
Mestne občine Celje na področju občinskih cest 

 
Obvestilo o spremembi razpisne dokumentacije št. 3302-2/2021/3 je objavljeno na Portalu javnih 
naročil pod oznako JN001011/2021-W01 z dne 23.02.2021 in na naročnikovi spletni strani. 
 
Obrazložitev spremembe razpisne dokumentacije:  

 
Naročnik spreminja Razpisno dokumentacijo št. 3302-2/2021/3 v delu, ki se nanaša na Ugotavljanje 
sposobnosti v točki 2.2.3.2 Spisek kadrov in v obrazcu Kadrovski seznam (obrazec 7)  
 

1. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE – UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: 
 
Spremeni se besedilo v točki 2.2.3.2 Spisek kadrov, ki se glasi: 
 
Ponudnik mora naročniku ves čas naročila zagotavljati ustrezen kader v sestavi, ki je zahtevana in ki bo 
opravljal razpisana dela. Ponudnik zagotavlja da ima zaposlenih najmanj osem oseb, ki bodo opravljala 
razpisana dela. Zato mora ponudnik za priznanje sposobnosti predložiti naročniku spisek kadrov, 
njihovo strokovno usposobljenost in delovne izkušnje, izobrazbene in strokovne kvalifikacije, in sicer: 
 

- 1 (en) vodja del za katerega se zahteva: 
 
V. ali VI. stopnja strokovne izobrazbe gradbene ali prometne smeri in 5 let delovnih izkušenj. 

 

- 1 (en) delovodja za katerega se zahteva: 
 
IV. ali V. stopnja strokovne izobrazbe gradbene ali prometne smeri in 5 let delovnih izkušenj. 

 

- 2 (dva) voznika s C licenco  
 

- 1 (en) voznik z veljavnim certifikatom o strokovni usposobljenosti za prevoz nevarnega blaga 
(ADR) 

 

- 2 (dva) strojnika z opravljenim izpitom za gradbeno mehanizacijo. 
 

- 5 (pet) PK delavcev usposobljenih za cestna pleskarska dela za katere se zahteva:  
 
II. ali III. stopnja izobrazbe in 3 leta delovnih izkušenj na cestno vzdrževalnih delih. 



 
 

 
 

2. SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE V OBRAZCU KADROVSKI SEZNAM (OBRAZEC 7) 
 
Doda se tabela za zahtevano vrsto kadra: 

Zahtevana vrsta kadra Ime in priimek  C licenca  

Voznik s C licenco   

DA /NE 

Voznik s C licenco    

DA /NE 

Zahtevana vrsta kadra Ime in priimek  Certifikat o strokovni 
usposobljenosti za prevoz 
nevarnega blaga (ADR) 

Voznik z veljavnim certifikatom o 
strokovni usposobljenosti za 
prevoz nevarnega blaga (ADR)  

  
DA /NE 

 
 
Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena. 
 

 
 

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


