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POVPRAŠEVANJE -Šolski prevozi 

 
 

Na koliko relacijah potekajo šolski 

prevozi? 

Ali podpišete pogodbo na podlagi 

samostojnega razpisa / koncesije 

izključno za šolske prevoze ali imate 

obenem zajete tudi druge prevoze? 

Kolikšna je skupna dnevna cena na 

kilometer prevozov? 

PRILOGA 

1 4 relacije dopoldan in 3 relacije popoldan samostojni razpis 2,16 eur z ddv/km 
 

2 Na 4 leta se napravi razpis JN samo za 

šolske prevoze na eni relaciji. Problem je, 

da so si veliki prevozniki razdelili 

Slovenijo po okrajih in imajo absoluten 

monopol. Cena na kilometer je tako 

določena z njihove strani, z naročnikove 

strani pa "vzemi in plačaj”. Pri vsem tem se 

postavlja vprašanje smiselnosti JN in kje je 

konkurenčnost?  

   

3 Imamo 20 relacij šolskih prevozov v Občini 

+ 2 relaciji izven občine, za učence iz 

obrobnih naselij, ki jim je bližje OŠ v 

sosednji občini). 

Občina izbere izvajalca šolskih prevozov z 

JN odprti postopek za 2-3 šolska leta. 

Novo JN bomo delali v letu 2020. Drugih 

prevozov nimamo zajetih. 

Prilagam primerjavo cen iz leta 2016, 

trenutne nimamo izdelane. 

prim.cen  

4 Imamo 14 relacij. Imamo samostojni razpis, izključno za 

šolske prevoze. 

Skupna dnevna cena prevozov (z DDV) 

je 3.044 €. 

 

5 Dnevno potekajo prevozi šoloobveznih 

otrok na 11 relacijah z avtobusom in na 109 

relacijah s kombiji. 

Pogodbo podpišemo na podlagi 

samostojnega razpisa za šolske prevoze. 

Skupna cena šolskih prevozov na dan 

znaša 2.049,11 EUR z DDV. 
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6 V naši občini prevozi potekajo na 18 

relacijah, ki predstavljajo posamezne 

sklope javnega naročila. Na nekaterih 

relacijah prevoz poteka v več smereh. 

Javno naročilo se izvede izključno za 

šolske prevoze, in to za obdobje štirih let. 

Skupna dnevna cena na kilometer je po 

relacijah zelo različna. Pri avtobusih se 

giblje od 2,5 do 5 € dnevno na kilometer 

brez DDV, pri kombijih pa od 1,2 do 2,2 

€ na kilometer brez DDV. 

 

7 Prevozi potekajo na 2 šolskih relacijah. Na osnovi razpisa je bil izbran izvajalec in 

z njim sklenjena pogodba za izvajanje 

šolskih prevozov za tri leta. 

Skupna dnevna cena je 508,86 € brez 

DDV (2,13 € brez DDV na kilometer ). 

 

8 Šolski prevozi potekajo na 15 relacijah.  Pogodbo podpišemo na podlagi javnega 

naročila izključno za šolske prevoze.  

Skupna cena na kilometer prevozov v 

občini znaša 18,82 EUR brez DDV, 

Skupna dnevna cena vseh relacij pa 

1.577,00 EUR brez DDV. 

 

9 Občina ima vzpostavljenih 15 linij šolskih 

prevozov, za šolsko leto 2019/2020 je bila 

uvedena dodatna, 16. linija. Gre za kombi, 

prilagojen za osebe s posebnimi potrebami. 

Kombi bo v šolo in domov vozil 2 otroka, 

skupaj s spremljevalcem.    

Razpis za izbiro ponudnika šolskih 

prevozov se izvede na vsaki dve leti. V 

letošnjem letu je bil izvedeni nov razpis, ki 

je zaključen. Razpis za druge, izredne 

prevoze šolskih otrok se bo izvedel 

naknadno.  

Cena na dan za šolske prevoze je 

3.708,53 evrov z DDV, povprečna cena 

za prevožen kilometer je 3,04 evrov z 

DDV. 

 

10 
 

V teku imamo ravno javno naročilo za 

šolske prevoze, tako da še teh podatkov 

ne bomo imeli pred koncem tega meseca. 

  

11 Za prihod v šolo imamo 9 relacij, za odhod 

iz šole 13 relacij. 

Z izbranim izvajalcem na podlagi javnega 

naročila sklenemo pogodbo. 

Cena enega kilometra je 3,78 z DDV-

jem. 

 

12 Šolski prevozi potekajo na relacijah vseh 

osnovnih šol (6) in podružnicah (4) 

Na podlagi javnega razpisa podpišemo 

pogodbo samo za šolske prevoze 

Cena na kilometer znaša 3,95 EUR (brez 

ddv) 

 



13 Na dan 145 km Javno naročilo za 4 leta, samo šolski 

prevozi 

3,73 EUR brez DDV 
 

14 Na 11-tih relacijah Na podlagi samostojnega razpisa za 

šolske prevoze je sklenjen okviren 

sporazum za obdobje 4 šolskih let. 

3,46 EUR/polni kilometer brez ddv-ja 

oz. 3,79 EUR/polni kilometer z ddv-

jem. Legenda: Polni prevoženi 

kilometer je kilometer, ki ga opravi 

prevozno sredstvo z učenci vozači na 

relaciji, to je zjutraj od začetnega 

postajališča do osnovne šole ter 

popoldne od osnovne šole do končnega 

postajališča.  

 

15 Šolski prevozi potekajo na 4 razpisnih 

območjih in sicer na 11 relacijah.  

Pogodba se podpiše na podlagi 

samostojnega razpisa. Izbrani izvajalec 

izvaja prevoze kot javni linijski prevoz ali 

kot posebni linijski prevoz potnikov 

Skupna dnevna cena znaša 1.135,00 

EUR brez DDV oz. 1.242,83 EUR z 

DDV. Dnevna cena na kilometer 1,98 € 

 

16 Aktivnih imamo 16 relacij (za 4 OŠ + 

podružnice), nekatere od teh se opravljajo 

večkrat na dan 

Pogodbo sklenemo na podlagi JN za 

šolske prevoze, po navadi s samostojnim 

javnim naročilom, smo pa že tudi imeli 

javno naročilo razdeljeno na sklope, kjer je 

en sklop predstavljal šolske prevoze, drug 

sklop pa celodnevni zakup avtobusa po 

predhodni najavi naročnika. Javno 

naročilo izvedemo za obdobje treh šolskih 

let.  

Dnevna cena sicer ni določena glede na 

prevožene kilometre, temveč na 

opravljene prevoze na posameznih 

relacijah. Izračunana cena na kilometer 

pa znese 3,62 € brez DDV / km / dan; 

dnevno opravi prevoznik 481,6 neto km 

na dan za šolske prevoze. 

 



17 Šolski prevozi (javni razpis občine) so 

organizirani do vseh lokacij osnovnih šol 

(4) in podružnic (2) zaradi nevarnih 

odsekov cest. Narejena je optimalna 

organiziranost med lokacijami. Potreben je 

bil tudi delni zamik pouka. Prevozi so 

organizirani tudi z linijo mestnega 

prometa. 

Pogodba je sklenjena le za šolske prevoze 

otrok v in iz šole. Javni razpis za občasne 

prevoze (ekskurzije, dnevi dejavnosti, šole 

v naravi…) šole organizirajo samostojno. 

Cena prevozov je določena s ceno na 

kilometer, dodani so prosti kilometri 

zaradi premikov med šolami. Cena: 

1,8396 evrov/km. 

 

 

 

 

 


