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JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PREVOZNIKA ZA PREVOZ 

TEŽJE ALI TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

(september 2020 do junij 2021) 

 

 

Ekonomska šola Murska Sobota, Noršinska ul. 13, 9000 Murska Sobota, v skladu s petim odstavkom 

27. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 

57/12 - ZPCP-2D, 3/13 – ZšolPre-1, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 -  ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15 

in 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 – ZSVarPre-E in 88/16) o subvencioniranju cene prevozov 

za osebe, ki so težje ali težko gibalno ovirane objavlja naslednji  

 

JAVNI RAZPIS 

"Prevoz težje ali težko gibalno oviranih oseb" 

 

1. V šolskem letu 2020/2021, in sicer od septembra 2020 do junija 2021, potrebujemo prevoz za težje 

ali težko gibalno ovirana dijaka na relaciji:  

 

Rihtarovci, 9252 Radenci (kraj bivanja dijaka) – Bakovci, Panonska, 9000 Murska Sobota (kraj 

bivanja dijaka) - Noršinska ul. 13, 9000 Murska Sobota (kraj šolanja dijakov) in nazaj (20,17 + 

20,17 = 40,34 km)  

 

2. Na javni razpis se lahko prijavi prevoznik, ki kot fizična ali pravna oseba opravlja dejavnost prevoza 

in svojo ustreznost dokazuje z naslednjo dokumentacijo:  

- ustrezno potrjene listine o izpolnjevanju pogojev za opravljanje prilagojenega prevoza 

(veljavno licenco za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje 

drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza), 

- potrdilo (homologacijo), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno 

oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz težje ali težko gibalno 

oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila, kjer je viden tip in registrska številka vozila, 

- potrdilo o tehnično ustreznem vozilu in veljavna registracija, 

- opisni prikaz relacije z natančnimi, preverljivimi (preko svetovnega spleta) ter najbolj 

racionalnimi števili kilometrov od kraja prebivališča dijakov do kraja šolanja in nazaj do kraja 

prebivališča dijakov, 

- ceno prevoza na kilometer z DDV-jem (če je prevoznik zavezanec), ceno prevoza na dan z DDV-

jem in ceno prevoza na mesec z DDV-jem glede na posamezne šolske dni v skladu s šolskim 

koledarjem za šolsko leto 2020/2021, pri čemer cena vsebuje vse stroške prevoza. 



3. Subvencionira se prevoz dijakoma v skladu s šolskim urnikom in v skladu s prisotnostjo dijakov v šoli 

v šolskem letu 2020/2021 (v času od septembra 2020 do junija 2021) oziroma v okviru obveznih šolskih 

dejavnosti (obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti, ekskurzije ipd.).  

 

Prevoz mora biti prilagojen šolskemu urniku in potrebam dijakov. Prav tako bo prevoznik opravljal 

prevoz dijakov v skladu s šolskim urnikom v kraj izven kraja šolanja v okviru šolskih dejavnosti, ekskurzij, 

ki so za dijake obvezne. 

 

Cena prevoza ne sme presegati 1,30 EUR/km, pri čemer cena vsebuje vse stroške prevoza in je vezana 

na sklep ministra.   

 

4. Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo subvencioniran prevoz za težje ali težko gibalno ovirana 

dijaka v skladu z dejansko opravljenimi kilometri in v skladu s prisotnostjo dijakov v šoli po najkrajši 

oziroma najbolj racionalni poti, in sicer od kraja prebivališča dijakov in do kraja šolanja ter nazaj.  

 

5. Z najugodnejšim izbranim ponudnikom bo šola sklenila pogodbo o subvencioniranju prilagojenih 

prevozov za posameznega dijaka. Prevoznik bo po opravljenem prevozu šoli mesečno izstavil e-račun 

s specifikacijo opravljenih voženj najkasneje do 5. v naslednjem mesecu. Račun mora vsebovati 

naslednje podatke:  

- datum opravljene storitve z zneskom, 

- prisotnost upravičenca v obračunskem obdobju, 

- izjavo o pravilnosti in točnosti podatkov. 

 

6. Zainteresirani ponudniki morajo oddati prijavo na razpis najkasneje do 24.8.2020 do 12. ure. 
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba o prevozu. Prevozi se začnejo 1.9.2020 in trajajo do 
24.6.2021.  
 
7. Ponudniki bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obveščeni do 28.8.2020. 
 
8. Merila za ocenitev ponudb: Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ob izpolnjevanju vseh 
zahtevanih pogojih iz razpisne dokumentacije podal najugodnejšo ponudbo. Najugodnejši ponudnik je 
tisti, ki izpolnjuje vse pogoje za prilagojen prevoz in je ponudil najnižjo ceno prevoza na kilometer z 
DDV-jem z upoštevanjem najbolj racionalne relacije opravljenega prevoza. 
  
9. Način oddaje ponudbe: Ponudbe ponudniki oddajo na naslov: Ekonomska šola Murska Sobota, 
Noršinska ul. 13, 9000 Murska Sobota.  
Ponudba mora prispeti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisan naslov naročnika z navedbo »Ne 
odpiraj, ponudba za prevoz težko in težje gibalno oviranih dijakov", na hrbtni strani pa morata biti 
navedena naziv in naslov ponudnika. Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo v določenem 
roku ne glede na način dostave prispele v vložišče (tajništvo) zavoda. Prepozno prispele ponudbe ne 
bodo obravnavane. 
 
Kontaktna oseba: Nataša Škraban (info@ekonomska-ms.si), tel. 02/521-3-400. 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo v ponedeljek, 24.8.2020 ob 13. uri. Odpiranje ne bo javno. 
 
 
 Darko Petrijan, ravnatelj 


