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I  POGLAVJE 

 

POVABILO K SODELOVANJU 

 

 

1.  Naročnik: Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Trojiški trg 26, 2235 SVETA 

TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

2.  Zastopnik naročnika:  David KLOBASA, župan 

3. Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 02.08.2019, pod številko JN…………., objavil 

obvestilo o javnem naročilu male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju 

(Uradni list RS, št. 91/2015  in 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) 

Predmet javnega naročila: Izvajanje prevozov  osnovnošolskih otrok na območju Občine 

sveta Trojica v Slov. goricah  v šolskih letih  2019/2020,  2020/2021.   

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v 

nadaljevanju razpisna dokumentacija; skrajšano RD). 

RD je na voljo brezplačno in je priložena obvestilu v zvezi z javnim naročilom na portalu javnih 

naročil. 

Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije na portalu javnih naročil. 

Sestanka s ponudniki ne bo. Ogleda ne bo.  

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 2 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega 

sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 

nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na 

spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, 

v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, 

se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

 

Za oddajo ponudb je zahtevano, da uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN 

pooblaščen za oddajanje ponudb odda ponudbo s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski 

sistem ob oddaji zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem 

oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen 

Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudni, 

razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudbe. 

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu. Za 

oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom 

»ODDANO«. 

 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik 

v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2


je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem 

sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila  je 

objavljen v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil 

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati 

vse pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu. 

 

 

Ponovno vas vabimo, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo 

ponudbe. 

 

 

S spoštovanjem! 

                                                     

 

 

 

 

                                                                                                        David KLOBASA                                                                                                                       

                                                                                      ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II   POGLAVJE 

 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 

 

1. Predmet javnega naročila: 

Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah  v šolskih letih  2019/2020,  2020/2021.  

 

Ponudnik pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije in priloži zahtevana dokazila. 

2. 

Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente: 

❑ Ponudba s predračunom - naloži se v razdelek predračun, 

❑ Obrazec – Podizvajalci v ponudbi - naloži se v razdelek drugi dokumenti, 

❑ Obrazec - Izjava o referencah ponudnika - naloži se v razdelek drugi dokumenti, 

❑ ESPD (izpolnjen za vse gospodarske subjekte v ponudbi), 

❑ Obrazec seznam vozil   naloži se v razdelek drugi dokumenti 

❑ vsa druga potrebna dokazila, navedena v tej razpisni dokumentaciji - naložijo se v 

razdelek drugi dokumenti. 

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za 

dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 

Ponudba mora veljati do 30.10.2019. 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 

obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali 

napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 

dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti 

označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 

Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso dovoljene. 

3. 

Skupna ponudba 

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt 

(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem 

razpisu. 

Obrazec Ponudba s predračunom morajo podati vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi 

(en obrazec, podpisan s strani vseh ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). 

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 

posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi 

javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v 

primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj 

navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana 

kot najugodnejši ponudnik. 



Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, je v  poglavju 3. določeno ali bo 

naročnik izpolnjevanje pogojev  ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih 

pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.  

4. 

Podizvajalci v ponudbi 

Če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci mora ponudbi predložiti izpolnjen in podpisan 

obrazec Podatki o podizvajalcih   za vsakega podizvajalca  ter listine in dokazila iz  navodil 

ponudnikom za izdelavo ponudbe, kjer je to zahtevano za podizvajalce. 

5.  

Ponudnik mora navesti končno dnevno ceno prevoza v evrih. Končna cena mora vsebovati vse 

stroške, DDV, popuste in rabate pripravljene na način kot je določeno v tej razpisni 

dokumentaciji.   

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

Pripisi in popravki v ponudben predračunu niso dovoljeni. 

Naročnik izhajajoč iz načel zagotavljanja konkurence, transparentnosti in enakopravne 

obravnave ponudnikov zahteva, da ponudnik v cenah  upošteva in vključi skladno s  pogoji 

razpisne  dokumentacije  vse pričakovane in predvidene stroške in tudi stroške, ki jih v času 

podajanja ponudbe ni bilo možno natančno predvideti, so pa bili ocenjeni, oz. predvideni – 

predvidljivi  ter je izvajalec cenil tveganje za njihov nastanek.  

Skupna letna vrednost pogodbe se izračuna tako,  da se dnevna cena pomnoži s številom 

190 dni. 

Obračunska enota je dan – (dnevna cena). 

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) cen. 

Način spreminjanja cen med trajanjem pogodbe je določen v pogodbi. 

6. 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve 

ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala preko informacijskega sistema e-

Oddaja na elektronsko pošto, ki je navedena v tem sistemu.  

7.  

Merila za analizo in izbor ponudbe 

Naročnik bo sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo izpolnjevanju pogojev za priznanje 

sposobnosti, izbran na osnovi naslednjih meril: 

EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA : 

Merilo pri ocenjevanju ponudb bo: 

1) Cena.…… 90 % oz. 90 točk 

2) Usposobljenost voznika avtobusa (tečaj varne vožnje).....….....10 % oz. 10 točk 

Skupno največje možno število točk po vseh merilih je 100 .  

 

1 ) Cena se preračuna  v točke po naslednji formuli: 

   najnižja skupna dnevna cena za posamezen sklop  

CENA v točkah    =     ---------------------------------------------------------------------------- x   90 

                            ponudnikova skupna dnevna  cena za posamezen sklop        

Po tej formuli bo ponudba z najnižjo ceno 90 točk ostale pa ustrezno manj. 

 



2.Usposobljenost voznika avtobusa (tečaj varne vožnje)  

Ponudnik, ki predloži  potrdilo voznika o opravljenem tečaju varne vožnje prejme 10 

točk. 

Potrdilo o uspešno opravljenem tečaju varne vožnje za voznike avtobusov, mora izdati 

pooblaščeni izvajalec  (npr. AMZS). 

8.  

Podpis pogodbe 

Ponudnik mora vzorec pogodbe, parafirati. Izbrani ponudnik bo pozvan k sklenitvi pogodbe o 

izvajanju prevozov po pravnomočnosti odločitve o izboru najugodnejšega ponudnika v terminu, 

ki mu ga določi naročnik. V kolikor izbrani ponudnik v določenem roku ne sklene pogodbe, 

lahko naročnik sklene pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom.  

9. 

Posebni pogoji 

Ponudnik mora pri izvajanju storitev upoštevati predvsem Zakon o prevozih v cestnem prometu 

(Uradni list RS, št. 6/16 - uradno prečiščeno besedilo),  Zakon o pravilih cestnega prometa 

(Uradni list RS, št. 82/13 - uradno prečiščeno besedilo, 69/17, 68/16, 54/17, 3/18 - odl. US), 

Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17, 75/17 - ZMV-

1) ter druge veljavne predpise in standarde. 

10.  

Pravni pouk: 

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu 

v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013 in 60/17, v 

nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki 

verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki 

se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku 

oddaje javnega naročanja. 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno 

dokumentacijo vplačati takso v znesku 4000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 

SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 

11 16110-7111290-_____________. 

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v 

predrevizijskem postopku v desetih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali 

obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s 

tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega 

ponudnika, vendar najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Zahtevek za revizijo v 

predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku.  

Zahtevek za revizivizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali 

v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. 

 

 

 

 

 



III    POGLAVJE 

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV  

I. 

A. Razlogi za izključitev 

1. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če 

obstajajo razlogi za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3. 

Dokazilo:  ESPD 

(če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem 

mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo 

izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).  

 

B. Pogoji za sodelovanje:   

B.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti: 

2. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 

članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 

Dokazilo: ESPD 

 

3. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 

dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri 

imajo svoj sedež, opravljali storitev.  

Dokazilo: ESPD 

(če je skupna ponudba mora ESPD izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem 

mora ESPD izpolniti vsak podizvajalec) 

 

B.2 Pogoji za sodelovanje  

4. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. 

Dokazilo:  ESPD 

(če je skupna ponudba mora ESPD izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem 

mora ESPD izpolniti vsak podizvajalec) 

 

5 . Ponudnik je v zadnjih treh letih že izvajal prevoze šolskih otrok in predloži potrdilo 

naročnika, da je kvalitetno v skladu z določili pogodbe izvajal prevoze otrok. Ena referenca 

ponudnika mora izkazovati  izvedbo prevozov šoloobveznih otrok  najmanj v višini 30.000,00 

EUR (z DDV) v enem celotnem šolskem letu.  

Dokazilo: OBR-2 izjava o referencah. 

(če je skupna ponudba mora izjavo podpisati partnerji v skupni izjavi skupaj; če ponudnik 

nastopa s podizvajalcem mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec)  

 



6. Ponudnik mora razpolagati z vozili z motorjem najmanj EVRO 5 in morajo biti opremljena 

z digitalnim tahografom. 

Dokazilo: OBR-3 seznam vozil 

(če je skupna ponudba, lahko zahtevane pogoje izpolnijo partnerji v skupni ponudbi skupaj; če 

ponudnik nastopa s podizvajalcem mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec za vozilo s katerim 

bo izvajal dejavnost). 

 

7. Da ponudnik izpolnjuje posebne pogoje, ki so določeni v poglavju 5 Relacije šolskih prog. 

Dokazilo: OBR-3 seznam vozil 

(če je skupna ponudba, lahko zahtevane pogoje izpolnijo partnerji v skupni ponudbi skupaj; če 

ponudnik nastopa s podizvajalcem mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec za vozilo s katerim 

bo izvajal dejavnost). 

 

 

Opomba: 

Listine za dokazovanje so lahko predložene v fotokopijah. Starost listin: listine morajo odražati 

aktualno stanje razen, če je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. starosti. 

 Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih 

organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva 

dodatne informacije ali dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim 

ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov 

v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV   POGLAVJE 

VZOREC POGODBE 

                                                                                                                 VZOREC POGODBE 

 

NAROČNIK: OBČINA SVETA TROJICA V SLOV. GORICAH, Trojiški trg 26, 2235 Sveta 

Trojica v Slov. goricah, ki jo zastopa župan David KLOBASA, (v nadaljevanju: 

naročnik), 

                     ID za DDV:  SI 58878734 

in 

 

IZVAJALEC: _____________________________________________________________,  

                     ki ga zastopa direktor ____________________________________________ 

                     (v nadaljevanju: izvajalec). 

                     ID za DDV__________________ 

 

skleneta naslednjo 

 

 

 

 

POGODBO št. 430-4/2019 

za izvajanje prevozov osnovnošolskih  otrok Občine Sveta Trojica v Slov. goricah  v 

šolskih letih  2019/2020, 2020/2021 

 

PREDMET POGODBE 

1. člen 

 

Na podlagi izvedenega javnega naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za izvajanje 

prevozov učencev v osnovne šole na območju občine Sv. Trojica v Slov. goricah,  objavljenega 

na portalu javnih naročil, obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika  št. __________, z dne 

____________, s to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo: prevozi 

učencev v šolskem letu  2019/2020, 2020/2021 za Osnovno šolo Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah.  

  

Sestavni del pogodbe je ponudbena in razpisna dokumentacija. 

 



POGODBENA VREDNOST DEL 

2. člen 

 

Vrednosti pogodbenih prevozov (izstavljeni mesečni računi) se obračunajo po ponujeni ceni na 

podlagi ponudbe za dejansko število šolskih dni v mesecu. 

 

Pogodbena vrednost prevozov iz 3. člena te pogodbe je fiksna  najmanj za obdobje enega 

šolskega leta. Če se cene  življenjskih stroškov po podatkih Statističnega urada RS od 1.9.2019 

povečajo za več kot 4% je izvajalec upravičen do povečanja cene za rast, ki je višja od 4.%. 

Zahtevek mora izvajalec posredovati naročniku najkasneje do 31. avgusta vsakega leta, če želi 

uveljavljati povišanje cene. Tudi naročnik lahko zahteva znižanje cene, če se cene znižajo od 

1.9.2019 za več kot 4%.  

Čase privozov v šolo in iz šole je pred vsakim novim šolskim letom dolžan uskladiti izvajalec 

z osnovno šolo in jih v primeru sprememb posredovati naročniku pred pričetkom vsakoletnih 

prevozov. 

3. člen 

 

Izvajalec bo vršil prevoze učencev z avtobusi po  naslednjih cenah za šolska leta 2019/2020,  

2020/2021:  

  

Letna vrednost pogodbe za 190 dni z DDV znaša............................. 

 

pogodbena  cena na dan v EUR vključno   z DDV:………………………….  

 

Končna cena vsebuje vse stroške, DDV, popuste in rabate.   

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

 

 

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL 

4. člen 

 

Izvajalec bo izstavil mesečni račun za opravljene  prevoze med  do 5. v mesecu za pretekli 

mesec. Naročnik plača obveznost v roku 30 dni po pravilno izstavljenem e-računu. 

 

Mesečni računi morajo biti  izstavljeni  glede na dejansko število šolskih dni (številu dejansko 

izvedenih prevozov) v posameznem mesecu. 

 

OBVEZNOST POGODBENIH STRANK 

5. člen 

 

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del, se izvajalec obvezuje, da bo: 

 

- potnike in njihovo prtljago varno, udobno in točno ob dogovorjenem času pripeljal iz 

odhodnega do namembnega kraja po vnaprej določenem dnevnem razporedu, to je pred 



stavbe osnovnih šol ali avtobusnih postaj in jih na istem mestu, po končanem pouku odpeljal 

v obratno smer, 

- odgovarjal za smrt, okvaro zdravja ali poškodbe potnikov med prevozom, 

- odgovarjal za zamudo, prekinitev ali neizvršitev prevoza, 

- izvršil dela solidno in kakovostno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi,  

- najkasneje v roku 20 dni po podpisu te pogodbe izročil naročniku bančno garancijo ali  

enakovredno garancijo zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 

v višini 5.000,00 EUR z veljavnostjo za čas trajanja pogodbe.  

Garancija banke ali zavarovalnice, ki je enakovredna za dobro in pravočasno izvedbo 

pogodbenih obveznosti  mora biti brezpogojna in nepreklicna in mora glasiti na prvi poziv.  

Naročnik lahko vnovči bančno ali zavarovalniško garancijo v naslednjih primerih: 

 a) v primeru prevoznikovega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo po 

                prevoznikovi krivdi, 

 b) v primeru nekvalitetne izvedbe storitev po pogodbi, 

 c) v primeru nepravočasnega oziroma neažurnega izvajanja storitev v smislu  

                te pogodbe 

             d) v primeru kršitve predpisov o prevozu otrok in te pogodbe. 

 

6. člen 

Izvajalec se tudi obvezuje: 

• prevzete prevoze učencev opravljati strokovno pravilno, vestno in kvalitetno ter v skladu z  

vsemi veljavnimi predpisi, standardi in uzancami, 

• predstavniku naročnika kadarkoli omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del in 

upoštevati njegova navodila o posameznih vprašanjih, 

• opravljati prevoze v skladu z dogovorjenimi časi odhodov in prihodov, 

• pogodbeni stranki soglašata, da ravnatelj šole pri kateri se izvajajo prevozi, lahko spremlja 

in nadzoruje prevoznika pri izvajanju te pogodbe. Če prevoznik ne izpolnjuje določil te 

pogodbe, je tudi uporabniki upravičen o tem obvestiti naročnika in prevoznika. 

 

POSEBNA DOLOČILA 

7.člen 

Smer in čas dovoza in odvoza otrok na progah se lahko med šolskim letom spremeni in sicer   

po dogovoru z ravnateljem šole in naročnikom.  

 

8. člen 

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to 

ni dobil predhodnega pisnega soglasja naročnika. 

 

9. člen 

Naročnik in izvajalec bosta sklenila aneks k tej pogodbi, če se bodo relacije prevozov na 

posameznem celotnem sklopu podaljšale ali skrajšale za več ali manj kot 10 % glede na podatke 



o kilometrih v razpisni dokumentaciji. V tem primeru se bo upoštevala cena za prevožen 

kilometer iz razpisne dokumentacije, pomnožen s kilometri podaljšane ali skrajšane relacije. 

 

10. člen 

Za nespoštovanje določil te pogodbe ima naročnik pravico prevozniku zaračunati škodo, ki mu 

je zaradi takega ravnanja nastala, razen v primerih višje sile, v skladu z Obligacijskim 

zakonikom. 

JAMSTVO 

11. člen 

 

Prevoznik jamči, da bodo s to pogodbo prevzeti prevozi učencev opravljeni v skladu z njenimi 

določili in prevzema popolno odgovornost za strokovnost na najvišjem nivoju. 

 

V primeru zamude pri izvedbi prevozov ali da prevozov ne izvede,  se prevoznik obveže plačati 

pogodbeno kazen v višini 0,5 % od letne pogodbene vrednosti za vsak dan zamude ali ne-

izvedbe prevozov.  

Naročnik in ponudnik se strinjata, da se pogodbena kazen za primere iz drugega odstavka tega 

člena poračuna z naročnikovimi mesečnimi obveznostmi do prevoznika. 

Naročnik za primere iz drugega odstavka tega člena  lahko tudi unovči garancijo za dobro in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

PREDSTAVNIKI 

12. člen 

 

Pogodbeni stranki imenujeta svoje predstavnike z namenom, da bi sproti reševali nerešene 

primere in tako omogočili nemoten potek prevozov. 

 

Naročnik določa _________________________ , da bo v njegovem imenu dajal vse potrebne 

podatke in sodeloval pri izpolnjevanju pogodbenega dela. 

 

Izvajalec določa za odgovorno osebo ________________________________________. 

 

VIŠJA SILA 

13. člen 

 

V primeru višje sile, to so vsi nepredvidljivi in neodklonljivi dogodki, na katerega ne moreta 

vplivati niti naročnik niti izvajalec, ter v primeru nepričakovane okvare na vozilu, prometne 

nezgode in drugih vzrokov (poledica, plaz, neurje, ipd.) izvajalec ne odgovarja za zamudo 

avtobusa. 

Zaradi izrednih vremenskih razmer ali drugih izrednih razmer  (poledica, plaz, neurje, ipd.), 

lahko prevoznik po predhodni strokovni oceni, zaradi varnosti izvedbe prevoza, le tega ne 

izvede. O tem mora nemudoma (predhodno) obvestiti ravnatelja osnovne šole ali odgovornega 

predstavnika osnovne šole. 

V primeru okvare izvajalčevega vozila bo izvajalec poskrbel za drug ustrezen prevoz. 



ODSTOP OD POGODBE 

14. člen 

 

V primeru, da izvajalec ne opravlja prevozov kot to narekujejo pogodbene obveznosti (varno, 

v skladu z veljavnimi predpisi, zahtevami iz razpisne dokumentacije) ali večkratnih utemeljenih 

pritožb staršev ali osnovne šole, v smislu slabega izvajanja prevozov, ima naročnik pravico, da 

enostransko odstopi od pogodbe. Izvajalec je dolžan opravljati dejavnost do izbire novega 

izvajalca. 

 

SOCIALNA KLAVZULA 

15. člen 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se izpolni v primeru ene od naslednjih 

okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 

obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali 

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v 

času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim 

časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno 

odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek in pod pogojem, da 

je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma 

če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu 

izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom 

ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 

 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba 

razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O 

datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.  

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, 

se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo 

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 16. člen  

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za: 

• pridobitev posla ali  

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična.  



REŠEVANJE SPOROV 

17. člen 

 

Morebitne nastale spore bosta pogodbeni stranki poskušali rešiti sporazumno. V nasprotnem 

primeru rešuje spor stvarno pristojno sodišče v Lenartu. 

 

OSTALE DOLOČBE 

18. člen 

 

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo le, če jih pogodbeni stranki pisno 

sprejmeta.  

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, veljati pa prične z dnem, ko 

izvajalec predloži naročniku originalno bančno garancijo ali enakovredno garancijo 

zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

Pogodba je sestavljena in podpisana v 4 izvodih, od katerih ima vsak veljavnost izvirnika.  

 

Pogodbeni stranki prejmeta po 2 izvoda.  

 

Številka: 430-4/2019 

 

 

Podpisano dne: __________                                               Podpisano dne: __________ 

 

 

IZVAJALEC :                                                                      NAROČNIK: 

   

                                                                                        Občina Sv. Trojica v Slov. Goricah 

                                                                                                    David KLOBASA 

                                                                                                             ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V    POGLAVJE 

 RELACIJE ŠOLSKIH PROG: 

 

PREGLED RELACIJ S ČASI PRIVOZOV IN ODVOZOV AVTOBUSOV :  

 

JUTRANJE VOŽNJE: 

 
Smer  PORČIČ - OSEK – SV. TROJICA 

 
 

ŠT. POSTAJA RAZDALIJA 
Jutranja    

 Vožnja 

 Sv. Trojica (AP) - čas odhoda 

 

Skupaj:  

22,30 km 

06:38 

P1 Fras (Zg. Porčič 117) - obračanje 06:41 

P2 Lopatka zgoraj - križišče 06:43 

P3 Mlasko (Zg. Porčič 22) 06:44 

P4 Dunz gasa (Zg. Porčič 41) - obračanje 06:45 

P5 Klobasa (Maksa Kavčiča 17) - križišče   06:48 

P6 Brunčič (Zg. Verjane 2) - križišče 06:50 

P7 Merčnik (Obrat 2) 06:52 

P8 Kraner (Zg. Verjane 9) 06:53 

P9 Poštrak Bukovje (Osek 20) – križišče 06:58 

P10 Vanetina (križišče) 07:00 

P11 Trgovina Taja(Brengova 70) 07:01 

P12 Ajlec (Osek 87) - križišče           07:05 

P13 Hojs (Osek 110) - križišče                               07:07 

P14 Tacl (Osek 38) – avtobusna postaja 07:11 

P15 Gasilski dom Osek - kržišče 07:12 

P16 Pri križu (Osek 65) 07:13 

P17 Kovač (Osek 70) – avtobusna postaja 07:14 

P18 Heric (Zg. Verjane 16) 07:16 

 Sv. Trojica (AP) - čas prihoda 07:18 

 

 

 

Smer VERJANE - SENARSKA - GOČOVA – SV. TROJICA 

 
 

ŠT. POSTAJA RAZDALIJA 
Jutranja 

vožnja 

 Sv. Trojica (AP) - čas odhoda 

Skupaj: 

15,80 km 

07:18 

P1 Anžel (Zg. Verjane 26) 07:20 

P2 Verjane – transformator 07:22 

P3 Sp. Senarska - avtobusna postaja 07:24 

P4 Heric (Sp. Senarska 7) 07:26 

P5 Bife Niki (Gočova 10) 07:30 

P6 Gočovski dvorec (Gočova 38a) 07:31 

P7 Kranvogel (Gočova 57) 07:32 

P8 Fras (Gočova 12) – avtob. postaja 07:34 

P9 Murko (Zg. Senarska 41b) 07:36 

P10 Švarc (Zg. Senarska 25)   07:38 

P11 Kraner (Zg. Senarska 23c) 07:39 

 Sv. Trojica (AP) - čas prihoda 07:40 
 



 

         POPOLDANSKE VOŽNJE: 
 

 

 

Smer PORČIČ – OSEK 

 

ŠT. POSTAJA RAZDALIJA 1 vožnja 2 vožnja  

 Sv. Trojica (AP) - čas odhoda 

 

18,80 km 

x 1 vožnji  

 

+ 

 

22,40 km  

x 1 vožnja 

 

 

Skupaj:  

41,2 km 

13.40* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.15 

 

P1 Fras (Zg. Porčič 117) – obračanje* 

P2 Lopatka zgoraj - križišče 

P3 Mlasko (Zg. Porčič 22) 

P4 Dunz gasa (Zg. Porčič 41) - obračanje 

P5 Klobasa (Maksa Kavčiča 17) - križišče   

P6 Brunčič (Zg. Verjane 2) – križišče* 

P7 Merčnik (Obrat 2)* 

P8 Kraner (Zg. Verjane 9)* 

P9 Poštrak Bukovje (Osek 20) – križišče 

P10 Vanetina (križišče) 

P11 Ajlec (Osek 87) - križišče           

P12 Hojs (Osek 110) – križišče obračanje *                               

P13 Tacl (Osek 38) – avtobusna postaja 

P14 Gasilski dom Osek - kržišče 

P15 Pri križu (Osek 65) 

P16 Kovač (Osek 70) – avtobusna postaja 

P17 Heric (Zg. Verjane 16) 

 Sv. Trojica (AP) - čas prihoda 

 

 

 

 

 
 

Smer VERJANE - SENARSKA - GOČOVA – SV. TROJICA 

 

ŠT. POSTAJA RAZDALIJA 1 vožnja 2 vožnja  

 Sv. Trojica (AP) - čas odhoda 
 

15,20 km 

x 1 vožnji  

 

+ 

 

15,80 km  

x 1 vožnja 

 

 

Skupaj:  

31,00  km 

14.25*             

 

 

 

 

 

 

15.15 

 

 

 

 

 

 

 

P1 Anžel (Zg. Verjane 26) 

P2 Verjane – transformator 

P3 Sp. Senarska - avtobusna postaja 

P4 Heric (Sp. Senarska 7) 

P5 Bife Niki (Gočova 10) 

P6 Gočovski dvorec (Gočova 38a) 

P7 Kranvogel (Gočova 57) 

P8 Fras (Gočova 12) – avtob. postaja 

P9 Murko (Zg. Senarska 41b) 

P10 Švarc (Zg. Senarska 25)* 

P11 Kraner (Zg. Senarska 23c)* 

 Sv. Trojica (AP) - čas prihoda 
 

                         

*vožnja do postaj Kraner (Zg.Verjane 9),  Merčnik (Obrat 2), Brunčič (Zg.Verjane 2), Fras 

(Zg.Porčič 117), Hojs Franc (Osek 110),  

Kraner (Zg.Senarska 23 c) in Švarc (Zg.Senarska 25) se v popoldanskem času izvaja samo 1x 

(2. popoldanska vožnja). 

 
 

 Skupno število dnevno opravljenih kilometrov znaša 110,3 km/dnevno. 
 



Naročilo bo oddano v celoti. 

 

Ponudnik mora razpolagati  s  tehnično brezhibnimi vozili ter opremo, ki je predpisana za 

posebne linijske prevoze osnovnošolskih otrok in z usposobljenimi vozniki. 

Če ponudnik nima vozila v lasti, mora predložiti ustrezno najemno ali drugo pogodbo iz katere 

izhaja, da bo imel ves čas trajanja javnega naročila ustrezno vozilo na razpolago. 

 

Posebni pogoji: 

Ponudnik mora za posebni linijski prevoz osnovnošolskih otrok za OŠ Sv. Trojica ponuditi 

avtobus lahko tudi dva manjša avtobusa z varnostnimi pasovi. Avtobus mora imeti število 

registriranih sedežev med 25-36 + voznik + vsaj 1 mesto za prevoz invalida na invalidskem 

vozičku in omogočati mora vstop in izstop z invalidskim vozičkom. Lahko ponudi tudi dva 

manjša avtobusa, ki skupaj zagotavljata najmanj 25-36 registriranih sedežev + 1 za voznika, od 

katerih mora vsaj eden zagotavljati tudi 1 mesto za prevoz invalida na invalidskem vozičku in 

zato mora omogočiti vstop in izstop z invalidskim vozičkom. 

Možnost prevoza oseb z invalidskimi vozički mora biti razvidna iz potrdila o skladnosti vozila 

ali prometnega dovoljenja vozila. 

Avtobus mora biti dolžine do 9m in največje dovoljene mase do 7,5t.  

 

Ponudnik je dolžan izvajati šolske prevoze po oblikovanih relacijah in časih privozov in 

odvozov. 

Naročnik si pridružuje pravico do sprememb relacij ( podaljšanja, skrajšanja, ukinitve ali 

uvedbe novih ), števila voženj, glede na število otrok v posameznem šolskem letu ter časa 

privozov v šolo in odvozov od šole. Ponudnik bo moral pred začetkom šolskega leta prihode in 

odhode avtobusov uskladiti z osnovno šolo. 

 

Ponudnik je dolžan omogočati vstope in izstope otrok na postajališčih, ki to omogočajo na  

posamezni avtobusni relaciji, če tudi to pomeni minimalen odmik od razpisane relacije in na 

mestih, kjer so  takšna postajališča bila uveljavljena tudi pred tem javnim naročilom na teh 

relacijah. Postajališča v primeru nesoglasij določi naročnik.  

 

 


