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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN OSTALE DOLOČBE 

 

1. Ceno prevoza izkažite po efektivno prevoženem km. 

 

2. Vsi premiki prevoznih sredstev so zajeti v ceni efektivno prevoženega km. 

 

3. V efektivni ceni prevoženega km mora biti upoštevano tudi eventuelno vstopanje dijakov, v kolikor je 

odhod na ekskurzijo zgodnejši. 

 

4. V efektivni ceni prevoženega km mora biti upoštevan tudi eventuelen minimalen razvoz dijakov. 

 

5. V ceno prevoženega km mora biti zajeto tudi nezgodno zavarovanje potnikov. 

 

6. V ceni pa ne smejo biti zajeti stroški parkirnin in cestnin, ki jih prevoznik refundira posebej. 

 

7. V ceni pa prav tako ne smejo biti zajete dnevnice in prenočišča, ki je prevoznik prav tako refundira 

posebej. 

 

8. Naročnik bo izvajalca o željenem prevozu in željeni kapaciteti prevoznega sredstva obvestil vsaj 

štirinajst dni pred izvedbo storitve prevoza. 

 

9. Ponudnik lahko poda ponudbo za manjša vozila tudi v primeru, da razpolaga z večjimi vozili od 

zahtevanih, vendar bo v primeru izvajanja prevoza z večnjimi vozili lahko zaračunaval samo ceno 

podano v ponudbi za manjše vozilo. Izvajalec prevoza bo moral prevoz zaračunati po ceni glede na 

velikost naročenega vozila (glede na število potnikov), ne glede na to ali bo prevoz opravil z vozilom z 

večjo kapaciteto potnikov. Naročnik si pridržuje pravico preveriti fakturirano in dejansko opravljeno 

število kilometrov in drugih stroškov. 

 

10. Lokacija, kjer se prične izvajati storitev in od koder bo izbrani izvajalec lahko pričel obračunavati 

prevoz, je praviloma sedež naročnika oziroma druga ustrezna lokacija, ki jo bo izvajalcu posredoval 

naročnik. Enako velja za lokacijo zaključka prevoza. Naročnik za obračun ne bo priznaval razdalje od 

bivališča oz. sedeža izvajalca do izhodiščne točke (startne lokacije prevoza). Naročnik si izrecno 

pridržuje pravico pred začetkom in ob zaključku prevoza preveriti stanje na števcu vozila. Izvajalec bo 

moral posamezen prevoz opraviti po najkrajši poti ali relaciji (trasi), ki jo določi naročnik oziroma, ki jo 

naročnik in izvajalec uskladita praviloma ob naročilu oziroma pred izvedbo prevoza. V primeru, da 

izvajalec po lastni volji ali krivdi opravi prevoz po drugi oziroma daljši poti ali izven časovnih okvirov, 

določenih v programu prevoza in ne gre za primere višje sile, ne more obračunati stroškov, nastalih 

zaradi prevoza po daljši poti oziroma stroškov, nastalih zaradi zamude. 

 

11. Pri določanju dolžnosti naročnika in ponudnika in urejanju medsebojnih razmerij, ki jih ne določa 

razpisna dokumentacija, se uporablja določila Zakona o javnem naročanju in vseh drugih predpisov, 

ki urejajo predmet oddaje javnega naročila. 

 

12. Ponudnik v dele razpisne dokumentacije, za katere meni, da predstavljajo poslovno skrivnost, označi 

s klavzulo zaupno ali poslovna skrivnost in parafo odgovorne osebe.  

Naročnik kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne bo varoval tistih podatkov, ki so skladno z 

določili ZJN-3 ali drugih predpisov javni. Skladno z drugim odstavkom 35. člena ZJN-3 so javni 

podatki specifikacije ponujenega blaga, storitev ali gradenj in količina iz te specifikacije, cena na 
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enoto, vrednosti posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali 

na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 

 

13. Informativni pregled ekskurzij v šolskem letu 2017/18. 

  Obvezne ekskurzije Št. oseb 

1 Socializacijski dnevi Veržej 119 

2 Gardaland 26 

3 Pikin festival Velenje 43 

4 Ekskurzija Razkrižje 28 

5 Ekskurzija v Ljubljano  250 

6 Ekskurzija  Dunaj 97 

7 Strokovna ekskurzija Maribor 120 

8 Strokovna ekskurzija  Pomurje 83 

9 Ekskurzija Maribor  47 

10 Ekskurzija Zagreb 80 

11 Ekskurzija Idrija  99 

12 Orfomanija Ljubljana 13 

13 Športni dnevi Radenci 70 

14 Športni dnevi Bukovnica 180 

15 Vrtec Brezovci 45 

16  Ekskurzija Ptuj-Krapina 78 

17 Vrtec Moravske Toplice 45 

18 Vzgojiteljada Novo mesto 30 

19 Prevoz dijakov izmenjava Dunaj  30 

20 Predbožični Dunaj 45 

21 Tekmovanja dijaki Murska Sobota 110 

22 Tekmovanja dijaki Ptuj 40 

23 Prevoz dijakov (informativni dan) Gornja Radgona 50 

24 Prevoz dijakov (informativni dan) Murska Sobota 50 

25 Prevoz dijakov (informativni dan) Ormož 20 

26 Prevoz dijakov (informativni dan) Lendava 30 

    

   Občani prevozi 

 1 Debate po Sloveniji 5x 12 

2 Veselo pričakovanje vrtec Murska Sobota 30 

 

Gledališke predstave Ljubljana 2x 50 

2 Izbirno - maturanti (Sveti Jurij) 1x 25 

3 Izbirno - maturanti (Mariboru) 2x 50 

4 Podelitve priznanj  (podpora dijakom) Ljubljana  2x 25 

5 TV snemanja – Ljubljana 2x 13 

 


