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POPRAVEK DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije 

 
Javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil RS, št. JN004775/2021-B01 ter Dodatku k 

Uradnem listu EU št. 2021/S 134-355358 

 
POPRAVEK:  
 
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku, objavljena na portalu 
javnih naročil RS pod številko JN004775/2021-B01 ter Dodatku k Uradnem listu EU št. 2021/S 
134-355358, katerega predmet je »Novogradnja Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije«, se 
popravi, in sicer tako, da naročnik umika zahtevo po okoljevarstvenem dovoljenju ministrstva 
pristojnega za okolje, skladno z Uredbo o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali 
odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo 
materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06). Glede na navedeno naročnik popravlja 
naslednje dele dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:  
 

1. Črta se druga alineja Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku, v poglavju 2.15 
Ostalo:  
»Ponudnik mora imeti za odstranjevanje azbesta okoljevarstveno dovoljenje ministrstva 
pristojnega za okolje, skladno z Uredbo o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji 
ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah 
odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06).« 
 

2. Črta se druga alineja Dokazila pod točko B., v poglavju 3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti, 
B. Pogoji za sodelovanje: 
»Za odstranitev fasadne obloge iz plošč, ki vsebujejo azbest ponudnik predloži 
okoljevarstveno dovoljenje ministrstva pristojnega za okolje, skladno z Uredbo o pogojih, 
pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih 
na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni 
list RS, št. 60/06).« 
 

3. Naročnik objavlja popravljen obrazec Priloga 5 (Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev 
za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz dokumentacije), ki je sestavni del 
dokumentacije. Naročnik je na svoji spletni strani objavil »Priloga 5: Izjava 
ponudnika_popravek«. 

 
Ponudnik mora upoštevati popravek pri oddaji ponudbe. 
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