
 

 
Datum: 25. 8. 2020 
 
OBJAVA RAZPISA ZA IZVAJANJE PRILAGOJENEGA PREVOZA TEŽKO GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA V 
ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 (ponovitev) 
 
 
NAROČNIK 

1. Uradno ime: Šolski center Velenje 
2. Naslov: Trg mladosti 3, Velenje 
3. Kontaktna oseba: Simon Konečnik 
4. Telefon: 03 896 06 30, 041 252 634 
5. Faks: 03 896 06 60 
6. E-pošta: info@scv.si 
 
 
PREDMET NAROČILA 

1. Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Prevoz težko gibalno oviranega dijaka v šolo za šolsko 
leto 2020/21 (ponovitev). 

2. Objava naročila: Razpis naročila objavljen na spletni strani ŠC Velenje. 
3. Datum objave: 25. 8. 2020. 

Kratek opis naročila:  
4. Prevoz težko gibalno oviranega dijaka v šolo na relaciji Šalek 103 - Trg mladosti 3, Velenje, enkrat 

tedensko oziroma v skladu z urnikom tudi na relaciji Šalek 103 - Koroške 62a Velenje 
(Medpodjetniški izobraževalni center). Prevoz bo prilagojen urniku pouka dijaka, ki traja 
predvidoma od 7.00 do 15.00 ure. 

5. Prav tako bo prevoznik opravljal prevoz dijaka v skladu s šolskim urnikom v kraj izven kraja 
šolanja v okviru šolskih dejavnosti, ekskurzij, ki so za dijake obvezne. 

6. Trajanje naročila: od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021. 
 
 
POVABILO K ODDAJI NAROČILA 

Na javni razpis za prevoz težko gibalno oviranega dijaka za šolsko leto 2020/2021, od 1. 9. 2020 do 
24. 6. 2021, se lahko prijavi prevoznik, ki kot fizična ali pravna oseba opravlja dejavnost prevoza in 
predloži: 

a. veljavno licenco za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje 
drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza; 

b. 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. Priporočena cena je do največ 1,30 EUR/km, pri čemer 
cena vsebuje vse stroške prevoza in je vezana na sklep ministra;  

c. 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 ter 

d. potrdilo o tehnično ustreznem vozilu in veljavno registracijo.



 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) subvencionira prevoz dijaka v 
skladu s šolskim urnikom in v skladu s prisotnostjo dijaka v šoli v šolskem letu 2020/2021, oziroma v 
okviru obveznih šolskih dejavnosti. Okvirna vrednost pogodbe se zagotovi le zaradi predvidljivosti 
finančnih sredstev v proračunu.  

Izbranemu najugodnejšemu ponudniku bo subvencioniran prevoz težko gibalno oviranega dijaka v 
skladu z dejansko opravljenimi kilometri in v skladu s prisotnostjo dijaka v šoli po najkrajši varni poti v 
skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v javni upravi, in sicer od kraja bivališča dijaka do 
kraja šolanja in nazaj.  

Z najugodnejšim izbranim ponudnikom bo šola sklenila pogodbo o subvencioniranju prilagojenega 
prevoza za dijaka. Prevoznik bo po opravljenem prevozu mesečno izstavil račun s specifikacijo 
opravljenih voženj po predhodni potrditvi računa s strani šole. Nepotrjenih računov s strani šole MIZŠ 
ne bo upoštevalo.  

Če bo prevoznik opravljal prilagojen prevoz več dijakov hkrati, mu šola povrne stroške prevoza v 
skladu z dejansko opravljenimi kilometri po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne 
uslužbencev državni upravi, od kraja bivališča prvega dijaka do kraja šole, kamor pelje zadnjega 
dijaka, in nazaj.  

Če bo prevoznik izbran za najugodnejšega na več razpisih in bo opravljal prevoz več dijakov hkrati z 
enim prevoznim sredstvom, bo sklenil pogodbo z ministrstvom in s šolami, ki jih obiskujejo dijaki. Pri 
tem se bo upoštevala relacija po najkrajši varni poti v skladu s standardi, ki veljajo za javne 
uslužbence v javni upravi, od kraja bivališča prvega dijaka do kraja bivališča vsakega posameznega 
dijaka in do kraja šolanja, kamor pelje zadnjega dijaka in nazaj, kar bo preverilo MIZŠ.  

Pravica prevoznika do povračila potnih stroškov iz drugega naslova (npr. delovnega razmerja) in 
pravica do subvencioniranega prevoza dijaka na isti relaciji se izključujeta.  

Izbran bo najugodnejši kandidat, ki bo ustrezal kriterijem javnega razpisa.  

 

Vse zainteresirane ponudnike vabimo, da pošljejo ali osebno dostavijo prijavo, skupaj z dokazili o 
izpolnjevanju pogojev, na naslov: Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, Velenje, najkasneje do 28. 8. 
2020 do 10. ure. 

Prijavo z ustrezno dokumentacijo predložite v zaprti kuverti, s pripisom »Prevoz težko gibalno 
oviranega dijaka«. Prijave, ki bodo prispele po navedenem roku ne bomo obravnavali. 

 
 
 
           
 
        Janko Pogorelčnik, 
        direktor 
 
 
 
 

 


