
  
 

 
OBRAZEC št. 14 

OSNOVNA ŠOLA 
ŠKOFJA LOKA MESTO 
Šolska ulica 1 
4220 ŠKOFJA LOKA 
 

 
OPIS PREDMETA JAVNEGA NARO ILA  

IN ZAHTEVE NARO NIKA 
 

Predmet javnega naro ila so ob asni prevozi šolskih otrok. Naro nik oddaja javno naro ilo za tri 
leta, to je od 01. februarja 2011 do 31. januarja 2014. 
 
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naro nik v primeru prejema ne bo upošteval. 
 
Prevoz šolskih otrok se nanaša na ob asne prevoze šolskih otrok z avtobusi in  manjšimi 
avtobusi.  
 
Štetje kilometrov za pla ilo, se za ne in kon a na sedežu naro nika. 
 
Naro nik želi, da šolske prevoze izvajajo stalni vozniki, ki jih lahko samo v izjemnih primerih (kot 
je odsotnost zaradi bolezni, letni dopust, ostale odsotnosti) lahko nadomesti drug usposobljen 
voznik. Naro nik nikakor ne želi, da bi se vozniki menjavali. Voznik mora imeti delovne izkušnje 
v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naro nika iz te razpisne dokumentacije, dobro pa 
mora poznati tudi navade otrok in ravnanje z njimi. Predvsem pa naro nik zahteva, da ponudnik 
za prevoze šolskih otrok zagotovi voznike, ki so prijazni in tolerantni do otrok.  
 
Pogoj naro nika je, da izvajajo šolske prevoze vozniki, ki imajo delovne izkušnje v skladu z 
veljavnimi predpisi, njegovimi zahtevami iz te razpisne dokumentacije, in ki dobro poznajo 
navade otrok in ravnanje z njimi. Predvsem pa bo naro nik zahteval od izbranega ponudnika, 
da bo za prevoze šolskih otrok, zagotovil voznike, ki so prijazni in tolerantni do otrok. 
 
Prav tako naro nik zahteva: 
- da morajo vozniki upoštevati navodila naro nika in delavcev šole v zvezi z ob asnimi 

prevozi šolskih otrok, 
- da morajo vozniki upoštevati kodeks ravnanja in obnašanja do šolskih otrok, 
- da morajo vozniki upoštevati, da so potniki v cestnem prevozu otroci, ki jim je potrebno 

pomagati in svetovati, 
- da morajo biti tolerantni do otrok, 
- da morajo vozniki upoštevali spremembe relacij, v kolikor bo za to obstajala potreba. 
 
 
SPLOŠNE ZAHTEVE 
 
Naro nik zahteva, da ima ponudnik vozni park, ki v celoti ustreza pogojem, ki jih morajo 
izpolnjevati vozila s katerimi se vozijo skupine otrok. Vozila naj ne bi bila starejša od 12 let in 
morajo biti v brezhibnem tehni nem in voznem stanju ter redno vzdrževano in servisirano. 
Opremljeno mora biti z napravo, ki ob zaviranju prepre i blokiranje koles, servo oja eno 
napravo za upravljanje in tahografom.   
 
Vozila, s katerim se opravlja prevoz skupine otrok, razen prevoza na kratki razdalji v naselju 
morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje: 
- sedeži morajo imeti naslonjala za roke, 
- naslonjala sedežev morajo biti oblazinjena, 



 

 

- varnostni pasovi morajo biti nameš eni na sprednjih sedežih, na sedežih v prvi in zadnji 
vrsti ter na vseh ostalih sedežih, pred katerimi ni sedeža z oblazinjenim naslonjalom, 

- razen na sprednjih sedežih morajo biti varnostni pasovi na vseh sedežih izvedeni oziroma 
prirejeni tako, da jih je mogo e prilagoditi velikosti otroka, 

- vozilo mora biti ozna eno z znakom, ki ga dolo a Pravilnik o pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok. 

 
Izjema, glede opreme vozil, s katerim se opravlja prevoz skupine otrok, velja samo v skladu z 
dolo bo 4. lena Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi 
se prevažajo skupine otrok. 
 
Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje za odgovornost proti tretji osebi in zavarovanje za 
materialno škodo, ki bi v asu prevoza lahko nastala na opremi v vozilu, za celotno obdobje 
oddaje naro ila. 
 
V primeru, da bo imel izbrani ponudnik podizvajalca zamenjava le-tega v asu oddaje naro ila 
brez predhodnega soglasja naro nika ne bo mogo a. Za delo podizvajalca v celoti odgovarja 
ponudnik. 
 
Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe in bodo morali v primeru, da bodo izbrani v postopku 
oddaje javnega naro ila, upoštevati naslednje predpise: 
 
- Zakon o prevozih v cestnem prometu, 
- Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu, 
- Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, 
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo 

skupine otrok, 
- Pravilnik o tehni nih in drugih pogojih za parkiriš a in mesta za vzdrževanje vozil in 
- vse ostale predpise, ki veljajo na podro ju cestnega prometa, prevoza potnikov v cestnem 

prometu in prevoza otrok in skupin otrok v cestnem prometu. 
 
Vozniki bodo morali upoštevati dejstvo, da so udeleženci v cestnem prometu otroci, ki niso v 
celoti sposobni za samostojno udeležbo v cestnem prometu, zato bodo dolžni nanje posebno 
paziti in jim, v skladu z veljavnimi predpisi, tudi pomagati. 
 
Ponudnik bo moral zagotoviti kontrolni zdravstveni pregled za voznika, tudi na opozorilo 
naro nika, v kolikor bo sumil, da zaradi bolezni ali drugih zdravstvenih razlogov, uživanja 
alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ni ve  sposoben varno voziti v cestnem prometu. 
 
Ponudnik bo moral zagotoviti, da bodo vozniki, ki bodo izvajali prevoze šolskih otrok izpolnjevali 
predpisane zdravstvene, delovne in druge pogoje in vozili le z vozili, ki so brezhibna in 
opremljena s predpisanimi napravami in opremo. 
 
Voznik, ki bo izvajal prevoze šolskih otrok bo moral upoštevati dolo ilo Zakona o varnosti v 
cestnem prometu, ki pravi, da voznik med vožnjo ne sme uporabljati dodatnih naprav in 
opreme, ki bi bistveno zmanjšale njegovo slušno in vidno zaznavanje ter zmožnost 
obvladovanja vozila (pustne maske, slušalke, mobilni telefon,…) in da je uporaba mobilnega 
telefona med vožnjo dovoljena ob pogoju uporabe vgrajene funkcije za prostoro no uporabo 
telefona. 
 
Prav tako bo moral upoštevati tudi dolo ilo zakona, ki pravi da vrat vozila ni dovoljeno odpirati 
oziroma imeti odprtih med vožnjo ter da sme pri eti z vožnjo šele, ko so vsi otroci varno vstopili 
oziroma izstopili in dokler vrata vozila niso zaprta. 
 
Pri zagotavljanju voznikov za potrebe šolskih prevozov, bo moral izbrani ponudnik upoštevati 



 

 

dolo ila Uredbe 561/06, ki pravi, da mora imeti voznik, ki vozi skupino otrok, najkasneje po štirih 
urah in pol vožnje najmanj 45 minut, oz. v štirih urah in pol vožnje  enkrat 15 minutni po itek in 
nato še 30 minutni. V enem delovnem dnevu pa ne sme voziti ve  kot 9 ur. Pred za etkom 
delovnega dne mora imeti najmanj 11 ur dnevnega po itka. 
 
Voznik, ki bo izvajal prevoze šolskih otrok, mora imeti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo 
motornih vozil ustrezne kategorije, najmanj eno leto in mora izpolnjevati splošne pogoje, 
dolo ene v predpisih o varnosti cestnega prometa in o prevozih v cestnem prometu. Voznik 
mora izpolnjevati tudi pogoje, ki jih je dolo il naro nik v tej razpisni dokumentaciji. 
 
V kolikor bo izbrani ponudnik pri izvajanju naro ila sodeloval s podizvajalci je v celoti odgovoren 
za njihovo delo in za tehni no brezhibnost njihovih vozil. 
 
Tudi za prevoze z morebitnimi ostalimi vozili morajo ponudniki upoštevati vse zgoraj navedeno 
in zagotoviti vozila, ki so tehni no in vozno brezhibna in prilagojena ter opremljena za prevoz 
ve je skupine otrok v prometu. 
 
Ponudnik, ki ima z naro nikom morebiti že sklenjeno pogodbo o opravljanju prevozov šolskih 
otrok na relacijah, ki so predmet tega javnega razpisa, mora soglašati s sporazumno razvezo te 
pogodbe, brez medsebojnih zahtevkov z dnem, ko bo sklenjena pogodba z novim izbranim 
ponudnikom. 
    

OSNOVNA ŠOLA 
       ŠKOFJA LOKA MESTO 
     ravnateljica Doris Kužel 

 
 
 
Ponudnik: 
___________________________________________________________________________ , 

(navedba imena/firme in sedeža ponudnika) 
 

izjavljam, da sem se seznanil z opisom predmeta javnega naro ila storitev po odprtem 
postopku: Ob asni prevoz šolskih otrok, za potrebe Osnovne šole Škofja Loka Mesto, Šolska 
ulica 1, 4220 Škofja Loka 
 
kraj: ____________________ 
 
datum: ____________________  žig    podpis odgovorne osebe 
        

_________________ 
 
navodilo: Ponudnik mora na koncu  obrazec št. 14 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in 
podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.  
 
 


