POVPRAŠEVANJE
Cena km šolskih prevozov
VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS:
»Prosim za informacijo drugih občin, koliko imajo ceno po km šolskih prevozov brez DDV.«
ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS:
OBČINA 1
Pri nas je cena odvoza, ki se v celoti izvaja preko pogodbenega prevoznika 1,90 EUR/km.
OBČINA 2
V občini znaša cena za km šolskih prevozov 1,59 EUR brez DDV.
OBČINA 3
V občini izvaja šolske prevoze podjetje X d.d. s katero pogodbena cena na km znaša 4,95
EUR/km + DDV.
OBČINA 4
Pošiljamo vam cene za šolske prevoze v Občini, in sicer po pogodbenih cenah s prevozniki za
naslednje osnovne šole:
- OŠ 1 = 2,18 €/km z DDV
- OŠ 2 = 2,52 €/km z DDV
- OŠ 3 = 2,60 € z DDV
- OŠ 4 = 1,76 €/km z DDV
OBČINA 5
Cene šolskih prevozov v Občini so naslednje:




Prevoz s kombijem : 2,31 € /2,77 € brez DDV (različni ceni za posamezni šoli)
Prevoz z avtobusom: 1,85 € /2,22 € brez DDV (različni ceni za posamezni šoli)
Prevoz z minibusom: 2,77 € brez DDV

OBČINA 6
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Občina ima s prevoznikom sklenjeno pogodbo, v kateri je določena cena na relacijo. Kljub
temu je možno izračunati ceno na km, ki v šolskem letu 2014/2015 znaša 2,13 eur na km (brez
DDV).
OBČINA 7
vprašanje je zastavljeno nekoliko nerodno:
- če se tiče povrnitve stroškov prevoza, kadar ne moremo zagotoviti prevoza s šolskimi
avtobusi, povrnemo kilometrino po ceni 8% cene 95-oktanskega bencina (kot določa
ZUJF)
- če pa se tiče šolskih avtobusnih prevozov, pa je po zadnjem razpisu cena bila določena
kot ponudbena cena na dan prevoza za celotno posamezno šolo in ne na kilometer,
zato na način, kot je postavljeno vprašanje ne moremo odgovoriti.
OBČINA 8
v Občini imamo dogovorjene dnevne cene. Če se dolžina relacija spremeni za manj kot 10 %,
se cena ne spremeni. Za kombije so cene preračunano na km od 2,30 do 2,40 €/km brez DDV
in za 20 sedežni avtobus 5,14 €/km brez DDV. Pri tem moram omeniti, da so relacija precej
kratke. Kombiji naredijo na dan cca 30 do 35 km in avtobus 19 km. Pri tem so upoštevani samo
polni kilometri - od začetne do končne postaje zjutraj in popoldan nazaj.
OBČINA 9
Cene za km šolskih prevozov so zelo različne in so odvisne od mnogih dejavnikov:
- števila km,
- velikosti avtobusa,
- trase na kateri vozi, dostopnost, števila postajališč,
- čas, ki ga porabi za 1 vožnjo oz. čas, ko mora biti avtobus z voznikom na razpolago,
- opremljenosti avtobusa, porabe goriva, ali so avtobusi stari ali novi, itd…
- letni čas, če gre za krajše najeme, oz. čas oddaje šolskih prevozov – eno šolsko leto, dve
ali več.
Kakršnakoli primerjava cen na km, ne da bi se upoštevali gornji dejavniki, bi bila zavajajoča.
OBČINA 10
V Občini imamo sklenjeno pogodbo s podjetjem in je cena naslednja:
1 km
1 km

2,167 EUR/brez DDV
2,373 EUR/z 9,5 % DDV

OBČINA 11

2

Mestna občina izvaja javne razpise na način, da razpiše določene relacije. Ponudniki ponudijo
cene za posamezno relacijo, zato ne razpolagamo s podatkom o ceni na km.
OBČINA 12
Sporočam vam, da je cena za kilometer opravljenega prevoza odvisna od števila in velikosti
angažiranih vozil in števila prevoženih kilometrov. Cene po kilometru zato med seboj ne
morejo biti primerljive samo v nominalnem znesku. Takšna primerjava cen ni realna. Pri nas
imamo za prevoz učencev angažiranih 12 avtobusov, ki skupaj opravijo 557,6 km na dan, vsak
torek in četrtek, ko ima šola pouk, pa še dodatnih 23,5 km na dan. Cena za km brez DDV je
4,55 EUR.
OBČINA 13
Posredujem želeni podatek: 50 sedežni avtobus: 3,715 EUR/km (z DDV).
OBČINA 14
Na vaše vprašanje dajemo naslednji odgovor: Občina plačuje ceno šolskega avtobusnega
prevoza v višini 1,8580 EUR brez DDV na km.
OBČINA 15
V občini imamo:
- prevoz z minibusom 1,08 EUR/km
- prevoz z avtobusom 1,5178 EUR/km.
OBČINA 16
Na Občini imamo šolske prevoze s ceno za prevožen kilometer 3,27 EUR (brez DDV).
OBČINA 17
Posredujemo vam ceno
Cena/km v

Št. km /dan

EUR brez DDV
3,59

Cena skupaj v

DDV

EUR brez DDV
145

520,55

Ponudbena cena v
EUR z DDV

49,45

570,00

OBČINA 18
V Občini izvedemo javno naročilo za izvedbo šolskih prevozov vsake 3 leta. Navadno
odprtega postopka ne zaključimo zaradi previsokih cen, temveč izvedemo še postopek s
pogajanji.
Cene so različne in so odvisne od relacije, terena, asfalt, makedam…. In se gibljejo od 0,9
eur/km pri prevozih oseb z motnjami v duševnem razvoju, kjer prevoze izvaja neprofitno
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društvo , potem je večina cen med 1,2 eur/km do 1,4 eur/km, izjema je en prevoznik, ki ima
samo »hribovske kilometre in ima 1,5 eur/km. To so cene za prevoze s kombiji in mini busi.
Prav tako imamo avtobusne prevoze, kjer se cene gibljejo od 250 eur/dan (ne glede na število
otrok) do 420 eur/ dan. Cilj pri avtobusnih prevozih nam je bil, da nas pride mesečna cena
prevoza manj, kot prej ko smo imeli vozne karte za vsakega učenca posebej.
OBČINA 19
Posredujem vam podatek glede cene šolskih prevozov na kilometer v Občini.
Občina ima šolske prevoze trenutno razdeljene na 15 sklopov, cene na kilometer po
posameznih sklopih so različne in so razvidne iz spodnje tabele.
št. kilometrov na dan

cena na kilometer brez DDV

176,2 km

1,28 EUR / km

38 km

3,09 EUR / km

12 km

4,26 EUR / km

42 km

4,29 EUR / km

15 km

5,48 EUR / km

19 km

4,69 EUR / km

12 km

7,50 EUR / km

60 km

2,79 EUR / km

27 km

2,18 EUR / km

28,28 km

6,58 EUR / km

11 km

4,19 EUR / km

9 km

14,14 EUR / km

45,54 km

2,95 EUR / km

34,03 km

6,48 EUR / km

18 km

3,10 EUR / km

143,04 km

2,52 EUR / km

OBČINA 20
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Cena po km, za šolske prevoze v Občini, znaša 6,65 brez DDV.
OBČINA 21
Spoštovani, v zvezi z vašim povpraševanjem glede cene šolskih prevozov, vam pošiljam
spodnje podatke.
V Mestni občini plačujemo za šolske prevoze 2,13 € na kilometer brez DDV.
To je povprečna ocena, ki zajema tako avtobuse kot kombije z štirikolesnim pogonom za težje
(predvsem zimske) razmere.
Vsa vozila pri nas opravijo dnevno 1.255 km.
OBČINA 22
Cena km – avtobus: 2,45 Eur brez DDV
Cena km kombi (8 sedežev) – 0,67 Eur brez DDV.
OBČINA 23
glede na vaše zastavljeno vprašanje vam sporočamo, da Občina plačuje 0,69 EUR po km brez
DDV, je pa to strošek, ki ga zaračunava javni zavod.
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