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Povzetek 
 
Občina Domžale oz. javni zavodi (osnovne šole) so po Zakonu o osnovni šoli (ZOsn) dolžni 
zagotavljati brezplačni prevoz šolarjev med krajem bivanjem in osnovno šolo. Trenutno se 
osnovnošolski prevozi izvajajo kot posebni linijski prevozi, vendar bi se lahko izvajali kot javni 
linijski prevozi ali pa kot posebni linijski prevozi z dovoljenjem DRSC za prevoz občasnih 
potnikov. S tem bi se omogočila razširitev mreže javnega linijskega prometa oz. bi se 
povečala dostopnost do storitev javnega prevoza. Integracija osnovnošolskih linij v javne 
linije oz. pridobitev dovoljenja za prevoz ostalih potnikov bi pomenila  pocenitev prevozov saj 
bi prevoze uporabljali tudi drugi uporabniki oz. bi osnovnošolci lahko koristili prevoze, ki jih že 
plačuje država v okviru gospodarske javne službe linijskega medkrajevnega avtobusnega 
prometa (GJS JPP). Za obstoječe osnovnošolske prevoze se je pripravila študija 
sprejemljivosti pridobitve dovoljenja za prevoz občasnih potnikov s posebnim linijskim 
prometom. Iz študije je razvidno kateri prevozi imajo oz. nimajo lastnosti javnega linijskega 
prometa ter ali obstajajo kakšne druge omejitve. 
 
Za naročnike prevozov (osnovne šole) se je pripravila razpisna dokumentacija, ki omogoča 
izvajanje prevozov osnovnošolcev tudi z javnim linijskim prometom. 
 
Opravila se je tudi analiza obstoječega stanja na področju vozil s pogonom na CNG ter 
pripadajoče infrastrukture za potrebe bodočega razpisa za prevoze osnovnošolskih otrok. 
 
 
 
 

Uvod 
 
Študija je razdeljena na tri sklope: 
 Prevoz drugih potnikov s posebnim linijskim prometom. 

Pripravila se je analiza prevozov osnovnošolcev kot jih opravljajo obstoječi prevozniki iz 
katere je razvidno kateri prevozi so primerni oz. je za njih moč pridobiti dovoljenje za 
prevoz občasnih potnikov ter ali prevozi sovpadajo z javnimi linijami. 

 Priprava razpisne dokumentacije za prevoz osnovnošolcev. 
Razpisna dokumentacija se je pripravila skupaj s strokovnimi sodelavci občine Domžale 
ter osnovnih šol. Vsebuje oz. je pripravljena na način, da se bodo osnovnošolski prevozi 
lahko izvajali z javnimi linijami. 

 Pregled stanja na področju vozil s pogonom na CNG za potrebe prevoza osnovnošolcev. 
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Prevoz drugih potnikov s posebnim linijskim 
prometom 
 

Uvod 
Namen študije je pripraviti strokovne podlage, ki bodo naročniku in izvajalcem prevozov 
omogočile pridobitev dovoljenja za prevoz drugih potnikov z obstoječimi posebnimi linijskimi 
prevozi. 
Študija bo obenem predhodno pokazala katere linije so ustrezne oz. neustrezne za 
pridobitev dovoljenja s strani DRSC. 
Iz analize prav tako izhaja, kateri posebni lniijski prevozi se izvajajo vzporedno z javnim 
linijskim prometom ter bi jih bilo moč integrirati v JPP oz. bi bilo smiselno razpisati linije na 
takšen naćin, da bi se osnovnošolci lahko prevažali z javnim linijskim prometom. 
Analiza je narejena po prevoznikih in ne po šolah saj je dokument pripravljen na način, da se 
lahko predloži v nadaljno obravnavo DRSC, ki po zakonodaji upravlja z javnim in posebnim 
linijski prometom. 
 
 

Izhodišča 

 
Osnovnošolski prevozi 

Delovni sestanek : Osnovnošolski prevozi v občini Domžale, dne 17.2.2011 in 
23.2.2011 
Delovni sestanki s strokovnimi delavci osnovnih šol in prevozniki, ki opravljajo 
prevoze 

 
Avtobusni vozni redi 

Elektronska vsebina: Register_2011R02.mdb (veljavni vozni redi na dan 1.2.2011). 
Vir: DRSC 

 
Avtobusna postajališča GIS 

Elektronska vsebina : Tabela Avtobusna_postajalisca_GIS_2011.mdb 
Vir: Logiteh d.o.o. 

 
Zakonodaja 

 Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) 
 Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) 
 Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov 

v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe 
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Prevoznik BMC d.o.o. 
 

Pregled prevozov – posebni linijski prevozi 

 
Naročnik osnovnošolskih prevozov je Osnovna šola Dob. Prevozi se izvajajo kot posebni 
linijski prevozi (PLP), ki jih izvaja prevoznik BMC Storitve d.o.o.. 
Izvajalec prevozov BMC – storitve d.o.o. za naročnika opravlja naslednje prevoze oz. linije1: 

 Linija 1: Zalog–Studenec–Brezje–Krtina, 
 Linija 2: Podrečje–Vir, 
 Linija 3: Trojica–Brezovica–Laze–Gorjuša, 
 Linija 4: Turnše–Količevo, 
 Linija 5: Podrečje–Vir–Turnše–Količevo, 
 Linija 6: Krtina–Zalog–Gorjuša–Laze–Brezovica–Sv.Trojica. 

 
 
Dnevno se izvaja 6 linij oz. 7 voženj. Vse linije obratujejo v času osnovnošolskega pouka. 
Linije se delno izvajajo na istih itinerarjih oz uporabljajo isto prometno infrastrukturo kot linije 
v GJS JPP. Skupna so naslednja avtobusna postajališča: 

 Količevo Helios, 
 Brezje pri Dobu, 
 Zalog pod Trojico. 

 
 
 
 
 

                                                 
1 Linije so prosto poimenovane s strani izvajalca študije. 
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Linija 1: Zalog–Studenec–Brezje–Krtina, odhod 7:25 

 
Slika 1: Linija 1 
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Linija 2: Podrečje–Vir, odhod 7:43 

 
Slika 2: Linija 2 
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Linija 3: Sv.Trojica–Brezovica–Laze–Gorjuša, odhod 7:20 

 
Slika 3: Linija 3 
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Linija 4: Podrečje–Vir, odhod 7:43 

 
Slika 4: Linija 4 
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Linija 5: Podrečje–Vir–Turnše–Količevo, odhod 12:50 

 
Slika 5: Linija 5 
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Linija 6: Krtina–Zalog–Gorjuša–Laze–Brezovica–Sv.Trojica, odhod 12:50, 14:20 

 
Slika 6: Linija 6 
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Pregled prevozov – javni potniški promet 

 
Javni potniški promet se na območju izvajanja posebnih linijski prevozov opravlja samo v 
okviru medkrajevnega linijskega avtobusnega prometa kot gospodarska javna služba (GJS 
JPP). Prevoze na tem območju opravlja v največji meri koncesionar Kam-bus d.d.. Ostali 
koncesionarji opravljajo ''tranzitne'' linije preko območja izvajanja PLP prevozov(tabela 1, 2, 3 
in 4). Linije PLP in GJS JPP sovpadajo na delu relacije med avtobusnimi postajališči 
Količevo–Količevo Helios–Vir/Domžale oz. Vir/Domžale–Dob/Domžalah–Želodnik (slika 7) 
ter relaciji Zalog pod Trojico–Krtina/Dobu2 (slika 8). 
 

 
Slika 7: Itinerar PLP (BMC – storitve d.o.o.) in GJS JPP (Kam-bus d.d.) 

 

 
Slika 8:Itinerar linij PLP (BMC – storitve d.o.o) in GJS JPP (Kam-bus d.d.) 

                                                 
2 Postajališče Krtina/Dobu (GJS JPP) lahko zaradi svoje bližine postajališču OŠ Krtina obravnavamo kot eno 
postajališče. 
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Slika 9. Pregled območja 
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Med postajališčema Dob/Domžalah in Vir/Domžalah se izvajajo naslednje linije: 
 

 Relacija: Dob/Domžalah–Vir/Domžalah: 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 5:09 5:11 D*F 

PRA1495052 R TROJANE - - - KAMNIK 5:19 5:21 D*D 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - 
PEČE 

5:38 5:40 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 5:39 5:41 D*D 

PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 5:43 5:45 D*F 

MKA1280061 R Celje - Ljubljana-Postojna - Piran 5:59 6:01 A12V05 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 6:10 6:12 BIS-Š 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 6:10 6:12 D*F 

MKA1180011 R Zagorje ob S. - Trojane - Ljubljana 6:13 6:15 D* 

PRA1495251 R PEČE - MORAVČE-VRHPOLJE-DOMŽALE-ŠENTJ - LJUBLJANA 6:19 6:21 Š 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 6:26 6:28 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 6:29 6:31 D*F 

MKA1240038 R Ljubljana - Celje - Maribor 6:56 6:58 D* 

PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 6:58 7:00 BIS-D*D

PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 6:58 7:00 D*D 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 7:09 7:11 D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 7:19 7:21 D*F 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 7:26 7:28 D* 

PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 7:58 8:00 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 7:59 8:01 Š 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - 
PEČE 

9:14 9:16 D*D 

MKA1240038 R Ljubljana - Celje - Maribor 9:21 9:23 A12D*A6

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 9:43 9:45 Š 

MKA1880104 R Ljutomer - Maribor-Ljubljana - Nova Gorica 10:01 10:03 V 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 10:56 10:58 V 

MKA1240038 R Ljubljana - Celje - Maribor 11:11 11:13 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 11:39 11:41 D*F 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 11:43 11:45 D*F 

MKA1180011 R Zagorje ob S. - Trojane - Ljubljana 12:03 12:05 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 12:49 12:51 D*F 

PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 13:23 13:25 D*F 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - 
PEČE 

13:28 13:30 D*F 

PRA1490053 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-RADOMLJE-BLAGOVICA - 
TROJANE 

13:44 13:46 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 13:54 13:56 D*F 

MKA1240038 R Ljubljana - Celje - Maribor 13:56 13:58 D* 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 14:24 14:26 D*D 

MKA2110092 R Črna na Kor. - Dravograd-Šoštanj - Ljubljana 14:47 14:49 V 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 15:23 15:25 D*D 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 15:34 15:36 D*F 
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Vozni red Linija Odhod Prihod Režim 

MKA1240038 R Ljubljana - Celje - Maribor 16:21 16:23 A12D*A6

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 17:19 17:21 D*F 

PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 17:23 17:25 D*D 

Tabela 1: Pregled prevozov v GJS JPP 
 
 

 Relacija: Vir/Domžalah–Dob/Domžalah: 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 5:33 5:35 D*F 

PRA1490053 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-RADOMLJE-BLAGOVICA - TROJANE 6:20 6:22 D*F 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 6:25 6:27 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 6:53 6:55 D*F 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 7:12 7:14 D*F 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 8:08 8:10 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 8:08 8:10 Š 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 10:17 10:19 D 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 10:28 10:30 D*F 

MKA1240038 R Ljubljana - Celje - Maribor 10:37 10:39 D* 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 11:17 11:19 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 11:28 11:30 D*F 

MKA1880094 R Nova Gorica - Ljubljana-Celje AC-Maribor - Ljutomer 11:56 11:58 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 12:08 12:10 D*F 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 12:23 12:25 D*F 

MKA1240038 R Ljubljana - Celje - Maribor 12:42 12:44 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 12:58 13:00 D*F 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 13:12 13:14 D*F 

MKA1240038 R Ljubljana - Celje - Maribor 13:32 13:34 D* 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 14:08 14:10 D* 

PRA1490053 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-RADOMLJE-BLAGOVICA - TROJANE 14:25 14:27 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 14:27 14:29 D*D 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 14:30 14:32 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 14:38 14:40 D*F 

PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 14:49 14:51 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 14:52 14:54 Š 

PRA1480023 R MORAVČE - VRHPOLJE/MORAVČAH - DOMŽALE 15:08 15:10 Š 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 15:27 15:29 D*F 

MKA1180011 R Zagorje ob S. - Trojane - Ljubljana 15:29 15:31 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 15:44 15:46 D*D 

MKA1240038 R Ljubljana - Celje - Maribor 15:52 15:54 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 16:08 16:10 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 16:33 16:35 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 17:58 18:00 D*F 

Tabela 2: Pregled prevozov v GJS JPP 
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Med postajališčema Zalog pod Trojico in Krtina/Dobu se izvajajo naslednje linije: 
 

 Relacija: Zalog pod Trojico–Krtina/Dobu 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 5:01 5:05 D*F 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 5:30 5:34 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 5:31 5:35 D*D 

PRA1495251 R PEČE - MORAVČE-VRHPOLJE-DOMŽALE-ŠENTJ - LJUBLJANA 6:11 6:15 Š 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 6:18 6:22 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 6:21 6:25 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 7:01 7:05 D 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 7:18 7:22 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 7:51 7:55 Š 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 9:06 9:10 D*D 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 10:48 10:52 V 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 11:31 11:35 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 12:41 12:45 D*F 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 13:20 13:24 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 13:46 13:50 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 15:26 15:30 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 17:11 17:15 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 19:11 19:15 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 21:40 21:44 D*F 

Tabela 3: Pregled prevozov v GJS JPP 
 

 Relacija: Krtina/Dobu–Zalog pod Trojico: 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 6:31 6:35 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 6:59 7:03 D*F 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 8:14 8:18 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 8:14 8:18 Š 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 10:34 10:38 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 11:34 11:38 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 12:14 12:18 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 13:04 13:08 D*F 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 14:14 14:18 D* 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 14:36 14:40 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 14:44 14:48 D*F 

PRA1480023 R MORAVČE - VRHPOLJE/MORAVČAH - DOMŽALE 15:14 15:18 Š 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 15:33 15:37 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 15:50 15:54 D*D 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 16:14 16:18 D*D 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 18:04 18:08 D*F 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 19:44 19:48 D* 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 20:44 20:48 D*F 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 22:31 22:35 D*F 

Tabela 4: Pregled prevozov v GJS JPP 
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Analiza osnovnošolskih prevozov 

 
Linija 1: Zalog–Studenec–Brezje–Krtina OŠ 
 

 
Slika 10: Itinerar linije 1 PLP in GJS JPP 

 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 1 ima odhod ob 7:25 iz postajališča Zalog pod Trojico. Časovni odmik na relaciji med 
postajališčema Zalog pod Trojico–Krtina/Dobu (tabela 3) je 7 minut. 
Itinerar Linije 1 se delno izvaja po itinerarju GJS JPP in sicer na relaciji med avtobusnima 
postajališčema Zalog pod Trojico in Brezje pri Dobu. Ostali del itinerarja se nahaja izven 
itinerarjev javnega linijskega prometa.  
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče OŠ Dob in OŠ Krtina ali katero izmed vmesnih postaj bodo koristili 
lokalni prebivalci teh naseljih predvsem za prevoz med samimi naselji na itinerarji PLP, saj ta 
linija nima povezave do občinskega centra (Domžale). Povezavo z občinskim središčem pa 
zagotavljajo izključno prevozi v sistemu GJS JPP. 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 1 ne bo vplivala na linije GJS JPP saj je namenjena izključno zelo omejeni 
lokalni povezavi, ki je linije GJS JPP ne pokrivajo. Potniki, ki imajo potrebo potovanja v 
občinski center pa morajo v vsakem primeru uporabiti prevoze v sistemu GJS JPP. Na delu 
relacije, kjer se oba prevoza izvajata po istem itinerarju potniki že danes najverjetneje ne 
opravljajo prevozov (vstop in izstop) saj gre za kratko relacijo. 
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Mnenje 
Menimo, da linija  izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. Obenem predlagamo, da se v 
izogib kakršnikoli dvomov linija 1 izvaja na način, da ni dovoljen prevoz (vstop in izstop) 
potnikov na relaciji med postajališči Zalog pod Trojico in Krtina/Dobu. 
 
 
Linija 2: Podrečje–Vir 
 

 
Slika 11: Itinerar linije 2 PLP in GJS JPP 

 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 2 ima odhod 7:43 iz postajališča Podrečje za smer proti OŠ Dob. Na delu itinerarja se 
izvaja gost medkrajevni javni potniški promet koncesionarja Kambus d.d. (in drugih 
koncesionarjev, tabela 1 in 2). Ostali del itinerarja se nahaja izven itinerarjev javnega 
linijskega prometa, vendar se njegova postajališča nahajajo v bližini postajališč oz. voženj 
GJS JPP (cca 300 metrov). 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče OŠ Dob ali katero izmed vmesnih postaj bodo koristili lokalni 
prebivalci teh naseljih predvsem za prevoz med samimi naselji na itinerarji PLP, saj ta linija 
nima povezave do občinskega centra (Domžale). Povezavo z občinskim središčem pa 
zagotavljajo izključno prevozi v sistemu GJS JPP. 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 2 ne bo vplivala na linije GJS JPP saj je namenjena izključno zelo omejeni 
lokalni povezavi. Prevzemanja potnikov ne bo, zaradi zelo kratke razdalje prevoza oz. 
potovanja. Potniki se v sistemu GJS JPP (plačilo vozovnice) ne prevažajo na razdaljah, ki jo 
lahko brez težav prehodijo. 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 3: Trojica–Brezovica–Laze–Gorjuša 
 

 
Slika 12: Itinerar linije 3 PLP in GJS JPP 

 
 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 3 ima odhod ob 7:20 iz postajališča Sv. Trojica. Linija 3 se v celoti izvaja izven mreže 
javnega linijskega prometa. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče Dob OŠ in kasnejšo prestop na postajališču Dob/Domžalah za smer 
Domžale bi lahko koristili upokojenci, kmetje oz. nezaposleni s prihodom v Domžale okoli 
7:45. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 3 ne bo vplivala na izvajanje linij GJS JPP, saj ne bo prevzemanja potnikov 
med linijami PLP in JPP. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 4: Turnše–Količevo 
 

 
Slika 13: Itinerar linije 4 PLP in GJS JPP 

 
 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 4 ima odhod 7:35 iz avtobusnega postajališča Češenik-ulica in opravi krožno vožnjo za 
smer proti OŠ Dob. Na delu itinerarja se odvija gost medkrajevni javni potniški promet(tabela 
1, 2), vendar linija na večjem delu tega itinerarja nima postankov.  
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče OŠ Dob ali katero izmed vmesnih postaj bodo koristili lokalni 
prebivalci teh naseljih predvsem za prevoz med samimi naselji na itinerarji PLP, saj ta linija 
nima povezave do občinskega centra (Domžale). Povezavo z občinskim središčem pa 
zagotavljajo izključno prevozi v sistemu GJS JPP. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 4 ne bo vplivala na linije GJS JPP saj je namenjena izključno zelo omejeni 
lokalni povezavi. Potniki, ki imajo potrebo potovanja v občinski center pa morajo v vsakem 
primeru uporabiti prevoze v sistemu GJS JPP. Prevzemanja potnikov pa tudi ne bo zaradi 
zelo kratke razdalje prevoza oz. potovanja. Potniki se v sistemu GJS JPP (plačilo vozovnice) 
ne prevažajo na razdaljah, ki jo lahko brez težav prehodijo. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 5: Podrečje–Vir–Turnše–Količevo 
 

 
Slika 14: Itinerar linije 5 PLP in GJS JPP 

 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 5 ima odhod 12:50 iz avtobusnega postajališča OŠ Dob (dvojna krožna vožnja Na delu 
itinerarja se odvija gost medkrajevni javni potniški promet(tabela 1, 2), vendar linija na 
večjem delu tega itinerarja nima postankov. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče OŠ Dob ali katero izmed vmesnih postaj bodo koristili lokalni 
prebivalci teh naseljih predvsem za prevoz med samimi naselji na itinerarji PLP, saj ta linija 
nima povezave do občinskega centra (Domžale). Povezavo z občinskim središčem pa 
zagotavljajo izključno prevozi v sistemu GJS JPP. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 4 ne bo vplivala na linije GJS JPP saj je namenjena izključno zelo omejeni 
lokalni povezavi. Potniki, ki imajo potrebo potovanja v občinski center pa morajo v vsakem 
primeru uporabiti prevoze v sistemu GJS JPP. Prevzemanja potnikov pa tudi ne bo zaradi 
zelo kratke razdalje prevoza oz. potovanja. Potniki se v sistemu GJS JPP (plačilo vozovnice) 
ne prevažajo na razdaljah, ki jo lahko brez težav prehodijo. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 6: Krtina–Zalog–Gorjuša–Laze–Brezovica–Sv.Trojica 
 

 
Slika 15: Itinerar linije 6 PLP in GJS JPP 

 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 6 ima odhod 12:50 in 14.20 iz avtobusnega postajališča OŠ Dob (krožna vožnja). 
Časovni odmik na relaciji med postajališči Krtina/Dobu–Brezje pri Dobu–Zalog pod Trojico 
(tabela 3, 4) je 15 minut. 
Itinerar Linije 6 se delno izvaja po itinerarju GJS JPP in sicer na relaciji med avtobusnima 
postajališčema Zalog pod Trojico in Krtina/Dobu (tabela 3, 4). 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče OŠ Dob ali katero izmed vmesnih postaj bodo koristili lokalni 
prebivalci teh naseljih predvsem za prevoz med samimi naselji na itinerarji PLP, saj ta linija 
nima povezave do občinskega centra (Domžale). Povezavo z občinskim središčem pa 
zagotavljajo izključno prevozi v sistemu GJS JPP. 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 6 ne bo vplivala na linije GJS JPP saj je namenjena izključno zelo omejeni 
lokalni povezavi, ki je linije GJS JPP ne pokrivajo. Potniki, ki imajo potrebo potovanja v 
občinski center pa morajo v vsakem primeru uporabiti prevoze v sistemu GJS JPP. Na delu 
relacije, kjer se oba prevoza izvajata po istem itinerarju potniki že danes ne opravljajo 
prevozov (vstop in iztop) saj gre za ktratko relacijo (1 km). 
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Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. Obenem predlagamo, da se v 
izogib kakršnikoli dvomov linija 6 izvaja na način, da ni dovoljen prevoz (vstop in izstop) 
potnikov na relaciji med postajališči Zalog pod Trojico in Krtina/Dobu. 
 
 

Sklep 

 
Ugotavljamo, da naslednji osnovnošolski prevozi ustrezajo merilom iz ZPCP-2, 54. člen, 5 
odstavek: 

 Linija 1: Zalog–Studenec–Brezje–Krtina, 
 Linija 2: Podrečje–Vir, 
 Linija 3: Trojica–Brezovica–Laze–Gorjuša, 
 Linija 4: Turnše–Količevo, 
 Linija 5: Podrečje–Vir–Turnše–Količevo, 
 Linija 6: Krtina–Zalog–Gorjuša–Laze–Brezovica–Sv.Trojica. 
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Prevoznik Maks Slapar s.p. 
 

Pregled prevozov – posebni linijski prevozi 

 
Naročnik osnovnošolskih prevozov je Osnovna šola Preserje pri Radomljah. Prevozi se 
izvajajo kot posebni linijski prevozi (PLP) ki jih izvaja prevoznik Maks Slapar s.p. 
 
Izvajalec prevozov Maks Slapar s.p. za naročnika opravlja naslednje prevoze oz. linije3: 

 Linija 1: Rova/Radomljah–Pod Hribom–Volčji Potok–Radomlje OŠ. 
 Linija 2: Dolenje/Radomljah–Rova/Radomljah–Pod Hribom–Volčji Potok–

Radomlje OŠ. 
 Linija 3: Dolenje/Radomljah–Žiče/Radomljah–Radomlje OŠ. 
 Linija 4: Kolovc–Radomlje OŠ. 
 Linija 5: Pod Hribom–Volčji Potok–Radomlje OŠ. 
 Linija 6: Jasen–Dolenje/Radomljah–Rova/Radomljah–Radomlje OŠ. 
 Linija 7: Radomlje OŠ–Volčji Potok–Kovor–Žiče/Radomlje–Jasen. 

 
 
Dnevno se izvaja 7 linij oz. 10 voženj. Vse linije obratujejo v času osnovnošolskega pouka. 
Linije se delno izvajajo na istih itinerarjih oz uporabljajo isto prometno infrastrukturo kot linije 
v GJS JPP. Skupna so naslednja avtobusna postajališča: 

 Rova/Radomljah, 
 Dolenje/Radomljah, 
 Vrhovlje na Rafolčah K. 

                                                 
3 Linije so prosto poimenovane s strani izvajalca študije. 
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Linija 1: Rova/Radomljah–Pod Hribom–Volčji Potok–Radomlje OŠ, odhod 6:35 

 
Slika 1: Linija 1 
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Linija 2: Dolenje/Radomljah–Rova/Radomljah–Pod Hribom–Volčji Potok–Radomlje OŠ, odhod 7:05 

 
Slika 2: Linija 2 
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Linija 3: Dolenje/Radomljah–Žiče/Radomljah–Radomlje OŠ, odhod 7:15 

 
Slika 3: Linija 3 
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Linija 4: Kolovc–Radomlje OŠ, odhod 7:17 

 
Slika 4: Linija 4 
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Linija 5: Pod Hribom–Volčji Potok–Radomlje OŠ, odhod 7:37 

 
Slika 5: Linija 5 
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Linija 6: Jasen–Dolenje/Radomljah–Rova/Radomljah–Radomlje OŠ, odhod 7:28 

 
Slika 6: Linija 6 
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Linija 7: Radomlje OŠ–Volčji Potok–Kovor–Žiče/Radomlje–Jasen, odhodi 12:35, 12:45, 13:40, 14:45 

 
Slika 7: Linija 7
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Pregled prevozov – javni potniški promet 

 
Javni potniški promet se na območju izvajanja posebnih linijski prevozov opravlja samo v 
okviru medkrajevnega linijskega avtobusnega prometa kot gospodarska javna služba (GJS 
JPP). Prevoze na tem območju opravlja samo koncesionar Kam-bus d.d. (slika 9). 
Linije GJS JPP in PLP sovpadajo (slika 8) na: 

- relaciji Vrhovlje na Rafolčah K–Dolenje/Radomljah–Žiče/Radomljah–
Rova/Radomljah–Radomlje4, 

- delu relacije med avtobusnima postajališčema Volčji Potok Šraj–Radomlje. 
 
 

 
Slika 85:Itinerar linij PLP (Maks Slapar s.p.) in JPP (Kam-bus d.d.) 

                                                 
4 Avtobusno postajališče Radomlje (GJS JPP) se lahko zaradi svoje bližine (cca. 250 metrov) postajališču 
Radomlje OŠ (OŠ Preserje pri Radomljah) obravnavano kot eno postajališče. 
5 Itinerar voženj Kam-busa d.d. je prikazan kot premica med dvema postajališčema in ne kot vožnja po cestni 
infrastrukturi. 
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Slika 9. Pregled območja 
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Med postajališčema Rafolčah K in Radomlje se izvajajo naslednje linije 
 

 Relacija: Radomlje–Vrhovlje na Rafolčah K6 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim 

PRA145502 R LUKOVICA - RAFOLČE-RADOMLJE-JARŠE - DOMŽALE 15:04 15:18 Š 

Tabela 1: Pregled prevozov v GJS JPP 
 
 Relacija: Vrhovlje na Rafolčah K–Radomlje 

Vozni red Linija Odhod Prihod Režim 

PRA145502 R LUKOVICA - RAFOLČE-RADOMLJE-JARŠE - DOMŽALE 5:57 6:11 Š 

Tabela 2: Pregled prevozov v GJS JPP 
 
 
 

 
Slika 10: Vozni red Pr A14 5502 

 
 

                                                 
6Pri krajših vožnjah PLP je potrebno upoštevati celotni vozni red Pr A14 5502 (slika 10) iz katerega so razvidni 
vmesni časi. 
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Med postajališčema Radomlja in Volčji Potok Šraj se izvajajo naslednje linije 
 

 Relacija Radomlja–Volčji Potok Šraj 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1495052 R TROJANE - - - KAMNIK 5:39 5:41 D*D 

PRA1450081 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-VOLČJI 
POTOK - KAMNIK 

7:24 7:26 D*D 

PRA1460182 R KAMNIK - VOLČJI POTOK-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN -
LJUBLJANA 

17:53 17:55 D*D 

Tabela 3: Pregled prevozov v GJS JPP 
 

 Relacija–Volčji Potok Šraj–Radomlja 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1460182 R KAMNIK - VOLČJI POTOK-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN -
LJUBLJANA 

6:08 6:10 D*D 

PRA149514 R KAMNIŠKA BISTRICA - STRANJE-KAMNIK-VOLČJI POTOK-DO -
LJUBLJANA 

8:13 8:15 D*D 

PRA1460182 R KAMNIK - VOLČJI POTOK-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN -
LJUBLJANA 

13:28 13:30 D*D 

PRA1460182 R KAMNIK - VOLČJI POTOK-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN -
LJUBLJANA 

14:58 15:00 D*D 

PRA1420331 R KAMNIK - VOLČJI POTOK-RADOMLJE-DOMŽALE - LJUBLJANA 19:23 19:25 D*D 

Tabela 4: Pregled prevozov v GJS JPP 
 
 
Postajni redi na avtobusnem postajališču Radomlje: 

Vozni red Smer linije Prihod Odhod Režim 

PRA1460182 R KAMNIK - LJUBLJANA 6:10 6:10 D*D 

PRA145502 R LUKOVICA - DOMŽALE 6:11 6:11 Š 

PRA1490053 R LJUBLJANA - TROJANE 6:14 6:14 D*F 

PRA1490014 R LJUBLJANA - PEČE 6:19 6:19 D*F 

PRA1450154 R KAMNIK - LJUBLJANA 6:29 6:29 Š 

PRA1450154 R LJUBLJANA - KAMNIK 6:33 6:33 D*D 

PRA149513 R STAHOVICA - LJUBLJANA 6:43 6:43 D*D 

PRA1450154 R KAMNIK - LJUBLJANA 7:08 7:08 D*D 

PRA1450081 R LJUBLJANA - KAMNIK 7:24 7:24 D*D 

PRA1450154 R LJUBLJANA - KAMNIK 8:03 8:03 D*D 

PRA149514 R KAMNIŠKA BISTRICA - LJUBLJANA 8:15 8:15 D*D 

PRA1450071 R LJUBLJANA - KAMNIK 8:54 8:54 D*D 

PRA1490014 R PEČE - LJUBLJANA 9:22 9:22 D*D 

PRA1450154 R KAMNIK - LJUBLJANA 9:48 9:48 D*D 

PRA1450154 R LJUBLJANA - KAMNIK 10:48 10:48 Š 

PRA1450071 R KAMNIK - LJUBLJANA 12:03 12:03 D*D 

PRA1450154 R LJUBLJANA - KAMNIK 12:03 12:03 D*D 

PRA1420401 R DOMŽALE - DOMŽALE 12:09 12:09 D*F 

PRA1450154 R KAMNIK - LJUBLJANA 12:18 12:18 D*D 

PRA1450154 R LJUBLJANA - KAMNIK 13:03 13:03 D*D 

PRA1460182 R KAMNIK - LJUBLJANA 13:30 13:30 D*D 

PRA1490014 R PEČE - LJUBLJANA 13:36 13:36 D*F 
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Vozni red Smer linije Prihod Odhod Režim 

PRA1490053 R TROJANE - LJUBLJANA 13:52 13:52 D*F 

PRA1450154 R LJUBLJANA - KAMNIK 14:18 14:18 D*D 

PRA1490053 R LJUBLJANA - TROJANE 14:19 14:19 D*D 

PRA142058 R DOMŽALE - DOMŽALE 14:19 14:19 D*F 

PRA1490014 R LJUBLJANA - PEČE 14:24 14:24 D*F 

PRA1450071 R KAMNIK - LJUBLJANA 14:28 14:28 D*D 

PRA1460182 R KAMNIK - LJUBLJANA 15:00 15:00 D*D 

PRA1495092 R LJUBLJANA - G.GRAD 15:03 15:03 D*D 

PRA145502 R DOMŽALE - LUKOVICA 15:04 15:04 Š 

PRA1450154 R LJUBLJANA - KAMNIK 15:43 15:43 D*D 

PRA1450154 R KAMNIK - LJUBLJANA 16:18 16:18 D*D 

Tabela 5: Pregled prevozov v GJS JPP 
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Analiza osnovnošolskih prevozov 

 
Linija 1: Rova/Radomljah–Pod Hribom–Volčji Potok–Radomlje OŠ 
 

 
Slika 11: Itinerar linije 1 PLP in GJS JPP 

 
 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 1 ima odhod 6:35 iz avtobusnega postajališča Rova/Radomljah za smer proti Radomlje 
OŠ. Na tem delu itinerarja izvaja JPP koncesionar Kambus d.d. in sicer vozni red Pr A14 
5502 (slika 10). Linija 1 ima od linije GJS JPP časovni odmik odhoda 28 minut. 
Linija 1 se delno izvaja tudi na relacije Volčji Potok Šraj–Radomlje kjer Kambus d.d. izvaja 
druge medkrajevne prevoze (tabela 3 in 4). Na tem delu relacije je odmik ocenjen na 42 
minut. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče Radomlje OŠ in kasnejšo prestop na postajališču Radomlje za smeri 
Domžale oz. Kamnik bi lahko koristili dijaki s prihodom v Domžale oz. Kamnik okoli 7:00. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 1 bo vplivala na linijo Pr A14 5502 zaradi časovne bližine odhodov oz. 
prevoza iste vrste potnikov (5502 je namenjena dijakom) za isti časovni termin. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija ne izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 2: Dolenje/Radomljah–Rova/Radomljah–Pod Hribom–Volčji Potok–Radomlje OŠ 
 

 
Slika 12: Itinerar linije 2 PLP in GJS JPP 

 
 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 2 ima odhod 7:05 iz avtobusnega postajališča Dolenje/Radomljah za smer proti 
Radomlje OŠ. Na tem delu itineraja se izvaja medkrajevni promet koncesionarja Kambus 
d.d. in sicer vozni red Pr A14 5502 (slika 10). Linije 2 ima od linije GJS JPP časovni odmik 
odhoda 1 uro in 3 minute. 
Linija 2 se delno izvaja tudi na relacije Volčji Potok Šraj–Radomlje kjer Kambus d.d. izvaja 
druge medkrajevne prevoze (tabela 3 in 4). Na tem delu relacije je odmik ocenjen na 55 
minut. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče Radomlje OŠ in kasnejšo prestop na postajališču Radomlje za smeri 
Domžale oz. Kamnik bodo koristili upokojenci, kmetje oz. nezaposleni s prihodom v Domžale 
oz. Kamnik okoli 7:45. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 2 ne bo vplivala na linijo Pr A14 5502 zaradi časovne oddaljenosti odhodov 
oz. prevoza različnih vrst potnikov (5502 je namenjena dijakom) v drugem časovnem 
terminu. Na delu relacije, kjer se oba prevoza izvajata po istem itinerarju potniki že danes ne 
opravljajo prevozov (vstop in iztop) saj gre za kratko relacijo (1 km). 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 3: Dolenje/Radomljah–Žiče/Radomljah–Radomlje OŠ 
 

 
Slika 13: Itinerar linije 3 PLP in GJS JPP 

 
 

Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 3 ima odhod 7:15 iz avtobusnega postajališča Dolenje/Radomljah za smer proti 
Radomlje OŠ. Na tem delu itineraja se izvaja medkrajevni promet koncesionarja Kambus 
d.d. in sicer vozni red Pr A14 5502 (slika 10). Linije 3 ima od linije GJS JPP časovni odmik 
odhoda 1 uro in 14 minut. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče Radomlje OŠ in kasnejšo prestop na postajališču Radomlje za smeri 
Domžale oz. Kamnik bi bodo koristili upokojenci, kmetje oz. nezaposleni s prihodom v 
Domžale oz. Kamnik okoli 8:00. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 3 ne bo vplivala na linijo Pr A14 5502 zaradi časovne oddaljenosti odhodov 
oz. prevoza različnih vrst potnikov (5502 je namenjena dijakom) v drugem časovnem 
terminu. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 

 



 
 
Integracija osnovnošolskih prevozov 

 42

Linija 4: Kolovc–Radomlje OŠ 
 

 
Slika 14: Itinerar linije 4 PLP in GJS JPP 

 
 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 4 ima odhod 7:17 iz avtobusnega postajališča Kolovc za smer proti Radomlje OŠ. Na 
delu itinerarja oz. relacije Rova/Radomlja–Radomlje se izvaja medkrajevni promet 
koncesionarja Kambus d.d. in sicer vozni red Pr A14 5502 (slika 10). Linije 4 ima od linije 
GJS JPP časovni odmik odhoda 1 uro in 15 minut. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče Radomlje OŠ in kasnejšo prestop na postajališču Radomlje za smeri 
Domžale oz. Kamnik bodo koristili upokojenci, kmetje oz. nezaposleni s prihodom v Domžale 
oz. Kamnik okoli 8:00. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 4 ne bo vplivala na linijo Pr A14 5502 zaradi časovne oddaljenosti odhodov 
oz. prevoza različnih vrst potnikov (5502 je namenjena dijakom) v drugem časovnem 
terminu. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 5: Pod Hribom–Volčji Potok–Radomlje OŠ 
 

 
Slika 15: Itinerar linije 5 PLP in GJS JPP 

 
 

Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 5 ima odhod 7:37 iz avtobusnega postajališča Radomlje OŠ (krožna vožnja). Na delu 
itinerarja oz. delu relacije Volčji Potok Šraj–Radomlje se izvaja medkrajevni promet 
koncesionarja Kambus d.d.. Na tem delu relacije je odmik ocenjen na 1 uro  in 30 minut. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče Radomlje OŠ in kasnejšo prestop na postajališču Radomlje za smeri 
Domžale oz. Kamnik bodo koristili upokojenci, kmetje oz. nezaposleni s prihodom v Domžale 
oz. Kamnik okoli 8:00. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 5 ne bo vplivala na izvajanje linij koncesionarja Kambus zaradi zelo kratkih 
razdalj podvajanja in zelo kratkega cilja potovanja. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 6: Jasen–Dolenje/Radomljah–Rova/Radomljah–Radomlje OŠ 
 

 
Slika 16: Itinerar linije 6 PLP in GJS JPP 

 
 

Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 6 ima odhod 7:28 iz avtobusnega postajališča Jasen za smer proti Radomlje OŠ. Na 
delu itinerarja Vrhovlje na Rafolčah K–Radomlje se izvaja medkrajevni promet koncesionarja 
Kambus d.d. in sicer vozni red Pr A14 5502 (slika 10). Linije 6 ima od linije GJS JPP časovni 
odmik odhoda 1 uro in 32 minut. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče Radomlje OŠ in kasnejšo prestop na postajališču Radomlje za smeri 
Domžale oz. Kamnik bodo koristili upokojenci, kmetje oz. nezaposleni s prihodom v Domžale 
oz. Kamnik okoli 8:15. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 6 ne bo vplivala na linijo Pr A14 5502 zaradi časovne oddaljenosti odhodov 
oz. prevoza različnih vrst potnikov (5502 je namenjena dijakom) v drugem časovnem 
terminu. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 7: Radomlje OŠ–Volčji Potok–Kovor –Žiče/Radomlje–Jasen 
 

 
Slika 17: Itinerar linije 7 PLP in GJS JPP 

 
 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza, 
Linija 7 ima odhode ob 12:35, 12:45, 13:45 in 14:45 iz avtobusnega postajališča Radomlje 
OŠ. Linija pokriva vse itinerarje jutranjih prihodov linij v šolo.  
Na tem delu itineraja se izvaja medkrajevni promet koncesionarja Kambus d.d. in sicer vozni 
red Pr A14 5502 (slika 10). Linija 7 ima od linije GJS JPP časovni odmik odhodov pri odhodi 
12:35 – 2 uri in 29 minut, odhod 12:45 – 2 uri in 19 minut, odhod 13:45 – 1 ura in 19 minut in 
odhod ob 14:45 – 19 minut. 
Linija 7 se izvaja tudi na delu relacije Volčji Potok Šraj–Radomlje kjer Kambus d.d. izvaja 
druge medkrajevne prevoze (tabela 3 in 4). Na tem delu relacije so vsi odmiki večji kot 3 ure. 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza, 
Odhod iz postajališče Radomlje OŠ ob upoštevanju prehodnega prestopa iz postajališča 
Radomlje iz smeri Domžale oz. Kamnika bodo koristili upokojenci, kmetje oz. nezaposleni s 
prihodom v Domžale oz. Kamnik okoli 8:15. 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 7 ne bo vplivala na linijo Pr A14 5502 in drugih prevozov zaradi časovne 
oddaljenosti odhodov oz. prevoza različnih vrst potnikov (5502 je namenjena dijakom) v 
drugem časovnem terminu. Izjema je le odhod ob 14:45. 
 
Mnenje: 
Menimo, da linija 7 oz. odhodi ob 12:35, 12.45 in 13:45 izponjujejo pogoje za pridobitev 
dovoljenja. Odhod ob 14:45 ne izponjuje pogojev. 
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Sklep 

 
1. Ugotavljamo, da naslednji osnovnošolski prevozi ustrezajo merilom iz ZPCP-2, 

54. člen, 5 odstavek: 
 Linija 2: Dolenje/Radomljah–Rova/Radomljah–Pod Hribom–Volčji Potok–

Radomlje OŠ, odhod 7:05. 
 Linija 3: Dolenje/Radomljah–Žiče/Radomljah–Radomlje OŠ, odhod 7:15. 
 Linija 4: Kolovc–Radomlje OŠ, odhod 7:17. 
 Linija 5: Pod Hribom–Volčji Potok–Radomlje OŠ, odhod 7:37. 
 Linija 6: Jasen–Dolenje/Radomljah–Rova/Radomljah–Radomlje OŠ, odhod 

7:28. 
 Linija 7: Radomlje OŠ–Volčji Potok–Kovor–Žiče/Radomlje–Jasen, odhodi 

12:35, 12:45, 13:40. 
 
 

2. Ugotavljamo, da naslednji osnovnošolski prevozi ne ustrezajo merilom iz 
ZPCP-2, 54. člen, 5 odstavek: 

 Linija 1: Rova/Radomljah–Pod Hribom–Volčji Potok–Radomlje OŠ, odhod 
6:35. 

 Linija 7: Radomlje OŠ–Volčji Potok–Kovor–Žiče/Radomlje–Jasen, odhod 
14:45. 
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Prevoznik Stanko Šinkovec s.p. 
 

Pregled prevozov – posebni linijski prevozi 

 
Naročnik osnovnošolskih prevozov je Osnovna šola Venclja Perka Domžale. Prevozi se 
izvajajo kot posebni linijski prevozi (PLP), ki jih izvaja prevoznik Stanko Šinkovec s.p. 
 
Izvajalec prevozov Stanko Šinkovec s.p. za naročnika opravlja naslednje prevoze oz. linije: 

 Linija 1: Depala vas–OŠ Venclja Perka Domžale. 
 Linija 2: OŠ Dob–Dolenja vas–Šola Krtina. 

 
Dnevno se izvajajo 2 linije oz. 4 vožnje. Vse linije obratujejo v času osnovnošolskega pouka. 
Linije se delno izvajajo na istih itinerarjih kot linije GJS JPP in sicer na delu relacije med 
avtobusnima postajališčema Domžale in Trzin. 
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Linija 1: Depala vas–OŠ Venclja Perka Domžale, odhod 7:35;     OŠ Venclja Perka Domžale–Depala vas, odhod 13:15 

 
Slika 1: Linija 1
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Linija 2: OŠ Dob–Dolenja vas–Šola Krtina, odhod 7:30; Šola Krtina OŠ–Dob–Dolenja vas, odhod 12:50 

 
Slika 2: Linija 2 
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Pregled prevozov – javni potniški promet 

 
Javni potniški promet se na območju izvajanja posebnih linijski prevozov opravlja samo v 
okviru medkrajevnega linijskega avtobusnega prometa kot gospodarska javna služba (GJS 
JPP). Prevoze na tem območju opravlja koncesionar Kam-bus d.d. in Integral Zagorje (2 
para voženj na relaciji Domžale–Trzin, glej tabelo 1 in 2). 
 
 
Linije GJS JPP in PLP sovpadajo (slika 3) samo na: 

- delu relacije med avtobusnima postajališčema Domžale in Trzin7, 
 

 
Slika 38:Itinerar linij PLP (Stanko Šinkovec s.p.) in GJS JPP 

(Kam-bus d.d. in Integral Zagorje d.o.o.) 

                                                 
7 Avtobusni postajališči Domžale in Trzin (GJS JPP) se lahko zaradi svoje bližine (cca. 250 metrov) 
postajališčema OŠ Venclja Perka in Depala vas (PLP) lahko obravnavano kot ista postajališča. 
8 Itinerar voženj Kam-busa d.d. in Integral Zagorja d.o.o. je v celotni študiji prikazan kot premica med dvema 
postajališčema in ne kot vožnja po cestni infrastrukturi. 
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Slika 4: Pregled območja 
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Med postajališčema Domžale in Trzin se izvajajo naslednje linije: 
 

 Relacija: Domžale–Trzin 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1430322 R KAMNIK - MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 4:51 4:57 D*D 

PRA1420513 R KAMNIK - HOMEC-JARŠE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 5:06 5:12 D*D 

PRA1495081 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-HOMEC-KAMNIK - G.GRAD 5:56 6:02 D*D 

PRA149512 R STAHOVICA - GODIČ-KAMNIK-HOMEC-RADOMLJE-DO - 
LJUBLJANA 

5:56 6:02 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 6:15 6:21 D*F 

PRA1430322 R KAMNIK - MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 6:20 6:26 Š 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 6:31 6:34 D* 

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 6:40 6:46 Š 

PRA149513 R STAHOVICA - GODIČ-KAMNIK-HOMEC-RADOMLJE-DO - 
LJUBLJANA 

6:52 6:58 D*D 

PRA1450094 R KAMNIK - KOMENDA VAS-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - 
LJUBLJANA 

7:08 7:14 D*D 

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 7:17 7:23 D*D 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 7:31 7:34 D* 

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 7:35 7:41 Š 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 7:46 7:52 BIS-Š

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 7:46 7:52 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 8:06 8:12 D*D 

PRA149514 R KAMNIŠKA BISTRICA - STRANJE-KAMNIK-VOLČJI POTOK-DO - 
LJUBLJANA 

8:24 8:30 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 8:41 8:47 Š 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 8:56 9:02 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 9:26 9:32 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 9:48 9:54 Š 

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 9:57 10:03 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 10:26 10:32 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 10:56 11:02 D*D 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 11:01 11:04 V 

PRA1450094 R KAMNIK - KOMENDA VAS-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - 
LJUBLJANA 

11:33 11:39 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 11:48 11:54 D*F 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 11:56 12:02 D*D 

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 12:27 12:33 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 12:56 13:02 D*D 

PRA1450194 R KAMNIK - DUPLICA-KOMENDA-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - 
LJUBLJANA 

13:20 13:26 D*D 

PRA1460182 R KAMNIK - VOLČJI POTOK-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - 
LJUBLJANA 

13:39 13:45 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 13:56 14:02 D*D 

PRA149512 R STAHOVICA - GODIČ-KAMNIK-HOMEC-RADOMLJE-DO - 
LJUBLJANA 

14:16 14:22 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 14:29 14:35 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 14:56 15:02 D*D 
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Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1460182 R KAMNIK - VOLČJI POTOK-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - 
LJUBLJANA 

15:09 15:15 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 15:26 15:32 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 15:46 15:52 D*D 

Tabela 1: Pregled prevozov v GJS JPP 
 
 
 
 Relacija: Trzin–Domžale 

Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1460223 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-KOLIČEVO HELIOS - RADOMLJE 5:48 5:54 D*D 

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 6:18 6:24 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 6:38 6:44 D*D 

PRA1450094 R KAMNIK - KOMENDA VAS-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 6:48 6:54 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 6:58 7:04 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 7:03 7:09 D*F 

PRA1420513 R KAMNIK - HOMEC-JARŠE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 7:19 7:25 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 7:33 7:39 D*D 

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 7:48 7:54 D*D 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 8:02 8:05 D* 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 8:03 8:09 D*D 

PRA1495234 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-MENGEŠ-HOMEC-KAM - VRANSKO 8:18 8:24 D*D 

PRA1450194 R KAMNIK - DUPLICA-KOMENDA-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - 
LJUBLJANA 

8:48 8:54 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 9:18 9:24 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 9:48 9:54 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 10:08 10:14 D 

PRA1495075 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-MENGEŠ-HOMEC-KAMNIK - 
G.GRAD 

10:18 10:24 D*F 

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 10:33 10:39 Š 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 10:48 10:54 D*D 

PRA1490053 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-RADOMLJE-BLAGOVICA - 
TROJANE 

11:03 11:09 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 11:08 11:14 D*F 

PRA1450194 R KAMNIK - DUPLICA-KOMENDA-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - 
LJUBLJANA 

11:18 11:24 D*D 

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 11:48 11:54 D*D 

PRA1495152 R KAMNIŠKA BISTRICA - STRANJE-KAMNIK-HOMEC-MENGEŠ-DO - 
LJUBLJANA 

12:34 12:40 D*D 

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 12:48 12:54 D*D 

PRA1450194 R KAMNIK - DUPLICA-KOMENDA-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - 
LJUBLJANA 

13:03 13:09 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 13:03 13:09 D*F 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 13:18 13:24 D*D 

PRA1495075 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-MENGEŠ-HOMEC-KAMNIK - 
G.GRAD 

13:43 13:49 D*F 

MKA1190022 R Zagorje ob S. - Moravče - Črnuče - Ljubljana 14:02 14:05 D* 

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 14:03 14:09 BIS-Š
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Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 14:03 14:09 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 14:18 14:24 D*D 

PRA1450094 R KAMNIK - KOMENDA VAS-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 14:38 14:44 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 14:43 14:49 Š 

PRA1495092 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-RADOMLJE-HOMEC-KAMNIK - 
G.GRAD 

14:48 14:54 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 15:03 15:09 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 15:18 15:24 D*F 

PRA1450154 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 15:28 15:34 D*D 

PRA1450094 R KAMNIK - KOMENDA VAS-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 15:38 15:44 D*D 

PRA1460245 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-TRZIN - LJUBLJANA 15:58 16:04 D*D 

Tabela 2: Pregled prevozov v GJS JPP 
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Analiza osnovnošolskih prevozov 

 
Linija 1: Depala vas–OŠ Venclja Perka Domžale 
 

 
Slika 5: Itinerar linije 1 PLP in GJS JPP 

 
 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 1 ima odhod 7:35 iz Depale vasi za smer proti OŠ Venclja Perka oz. povratek ob 
13.15. Na delu itinerarja PLP, ki sovpada z itinerarjem GJS JPP se izvaja gost javni potniški 
promet JPP (tabela 1 in 2). Glede na medsebojni bližini postajališč Trzin in Depala vas ter 
OŠ Venclja Perka in Domžale lahko postajališča obravnavamo kot eno postajališče. Časovni 
odmik na relaciji Trzin–Domžale in obratno (tabela 1, 2) je manjši od 3 minut. 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče OŠ Venclja Perka oz. cilj potovanja center Domžal bi lahko koristili 
dijaki oz. zaposleni, ki imajo pričetek obveznosti okoli 8 ure zjutraj. Povratek iz Domžal bi 
lahko uporabljali dijaki (povratek) oz. občani (dnevni opravki). 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 1 bo vplivalo na linije javnega linijskega prometa zaradi časovne in krajevne 
bližine odhodov oz. prevoza iste vrste potnikov. 
 
Mnenje 
Menimo, da linija ne izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 2: OŠ Dob–Dolenja vas–Šola Krtina. 
 

 
Slika 6: Itinerar linije 2 PLP in GJS JPP 

 
 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 2 ima odhod ob 7:30 iz postajališča OŠ Dob in 12:50 iz postajališča OŠ Krtina. 
Itinerar linije 2 se v celoti nahaja izven itinerarjev javnega linijskega prometa. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče OŠ Dob in OŠ Krtina ali katero izmed vmesnih postaj bodo koristili 
lokalni prebivalci teh naseljih predvsem za prevoz med samimi naselji na itinerarji PLP, saj ta 
linija nima povezave do občinskega centra (Domžale). Povezavo z občinskim središčem pa 
zagotavlja izključno GJS JPP. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 2 ne bo vplivala na linije JPP saj je namenjena izključno zelo omejeni lokalni 
povezavi. Potniki, ki imajo potrebo potovanja v občinski center pa morajo v vsakem primeru 
uporabiti prevoze v sistemu GJS JPP. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Sklep 

 
1. Ugotavljamo, da naslednji osnovnošolski prevozi ustrezajo merilom iz ZPCP-2, 

54. člen, 5 odstavek: 
 Linija 2: OŠ Dob–Dolenja vas–Šola Krtina., odhod 7:15 in 13:15. 

 
 

2. Ugotavljamo, da naslednji osnovnošolski prevozi ne ustrezajo merilom iz 
ZPCP-2, 54. člen, 5 odstavek: 

 Linija 1: Depala vas–OŠ Venclja Perka Domžale, odhod ob 7:30 in 12:50. 
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Prevoznik Kambus d.d. 
 

Pregled prevozov – posebni linijski prevozi 

 
Naročnik osnovnošolskih prevozov je Osnovna šola Domžale, Osnovna šola Rodica, 
Osnovna šola Roje in Osnovna šola Dragomelj. Prevozi se izvajajo kot posebni linijski 
prevozi (PLP), ki jih izvaja prevoznik Kam-bus d.d.. 
Izvajalec prevozov Kambus d.d. za naročnike opravlja naslednje prevoze oz. linije9: 

 Linija 1: Ihan–OŠ Domžale, 
 Linija 2: Količevo–OŠ Rodica–OŠ Jarše, 
 Linija 3: Blagovica–Krašnja–Lukovica–OŠ Roje, 
 Linija 4: Podgorica/Šentjakob – Dragomelj OŠ. 

 
Dnevno se izvajajo 4 linije oz. 12 voženj. Vse linije obratujejo v času osnovnošolskega 
pouka. 
Linije se skoraj v celoti izvajajo na itinerarjih medkrajevnega linijskega avtobusnega prometa 
(GJS JPP). 
 
 

                                                 
9 Linije so prosto poimenovane s strani izvajalca študije. 
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Linija 1: Ihan–OŠ Domžale, odhod ;  OŠ Domžale–Ihan, odhod 

 
Slika 1: Linija 1 
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Linija 2: Količevo–Rodica–Jarše, odhod 7:40;   Jarše–Rodica–Količevo, odhod 11:50 

 
Slika 2: Linija 2 
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Linija 3: Blagovica–Krašnja–Lukovica–Domžale, odhod 7:24;   Domžale – Lukovica – Kršnja – Blagovica, odhod 13:15 

 
Slika 3: Linija 3 
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Linija 4: Podgorica/Šentjakob–Dragomelj OŠ., odhod 7:05, 7:55;   Dragomelj OŠ–Podgorica/Šentjakob, odhod 12:45, 13:45 

 
Slika 4: Linija 4 
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Pregled prevozov – javni potniški promet 

 
Javni potniški promet se na območju izvajanja posebnih linijski prevozov opravlja samo v 
okviru medkrajevnega linijskega avtobusnega prometa kot gospodarska javna služba (GJS 
JPP). Prevoze na tem območju opravlja v največji meri koncesionar Kam-bus d.d.. Ostali 
koncesionarji opravljajo le ''tranzitne'' linije preko območja izvajanja PLP prevozov(tabela od 
1 do 8). 
Linije PLP in GJS JPP sovpadajo skoraj po vseh itinerarjih (slika 5, 6). 
 
Ne glede na to, da je Kambus d.d. koncesionar v GJS JPP in obenem prevoznik PLP je 
potrebno obravnavati medsebojne vplive linij. Koncendent DRSC ne dopušča podvajanja linij 
zaradi ekonomskih razlogov saj v primeru zmanjšanja prihodov v GJS JPP pomeni dvig 
kompenzacij (v skladu z pogoji koncesijske pogodbe). 
 
 
 

 
Slika 510: Itinerar PLP (Kambus d.d.) in GJS JPP (Kam-bus d.d.) 

                                                 
10 Itinerar voženj Kam-busa d.d. oz. linij GJS JPP je prikazan kot premica med dvema postajališčema in ne kot 
vožnja po cestni infrastrukturi. 
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Slika 6:Itinerar linij PLP (Kambus) in GJS JPP (Kam-bus d.d.) 
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Med postajališčema IhanTermit in Domžale se izvajajo naslednje linije: 
 

 Relacija: Ihan Termit–Domžale 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA143016 R DOMŽALE - - IHAN TERMIT 5:05 5:20 D*F 
PRA1450054 R DOMŽALE - IHAN TERMIT - LJUBLJANA 13:15 13:30 D*D 
PRA143016 R DOMŽALE - - IHAN TERMIT 13:40 13:55 D*F 
PRA1450054 R DOMŽALE - IHAN TERMIT - LJUBLJANA 14:35 14:50 D*D 
PRA1450054 R DOMŽALE - IHAN TERMIT - LJUBLJANA 15:30 15:45 D*D 

Tabela 1: Pregled prevozov v GJS JPP 
 

 Relacija: Domžale–Ihan Termit 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA149506 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-IHAN-ŠENTJAKOB-
ČRNUČE - LJUBLJANA 

5:27 5:42 D*D 

PRA1450054 R DOMŽALE - IHAN TERMIT - LJUBLJANA 6:20 6:35 D*D 
PRA1450054 R DOMŽALE - IHAN TERMIT - LJUBLJANA 7:03 7:18 D*D 
PRA143016 R DOMŽALE - - IHAN TERMIT 13:05 13:20 D*F 
PRA143016 R DOMŽALE - - IHAN TERMIT 14:35 14:50 D*F 

Tabela 2: Pregled prevozov v GJS JPP 
 
 
 
Med postajališčema Količevo samopostrežna in Dob/Domžalah se izvajajo naslednje 
linije: 
 

 Relacija: Količevo samopostrežna–Dob/Domžalah 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1490053 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-RADOMLJE-BLAGOVICA - TROJANE 6:18 6:22 D*F 
PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 6:23 6:27 D*F 
PRA1490053 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-RADOMLJE-BLAGOVICA - TROJANE 14:23 14:27 D*D 
PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 14:28 14:32 D*F 

Tabela 3: Pregled prevozov v GJS JPP 
 

 Relacija: Dob/Domžalah–Količevo samopostrežna 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1495052 R TROJANE - - - KAMNIK 5:19 5:29 D*D 
PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 5:38 5:42 D*F 
PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 9:14 9:18 D*D 
PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 13:28 13:32 D*F 
PRA1490053 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-RADOMLJE-BLAGOVICA - TROJANE 13:44 13:48 D*F 

Tabela 4: Pregled prevozov v GJS JPP 
 
Med postajališčema Blagovica in Dob/Domžalah se izvajajo naslednje linije: 

 Relacija: Blagovica–Dob/Domžalah 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim 

PRA1495052 R TROJANE - - - KAMNIK 4:56 5:19 D*D 
PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 5:20 5:43 D*F 
MKA1280061 R Celje - Ljubljana-Postojna - Piran 5:44 5:59 A12V05
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Vozni red Linija Odhod Prihod Režim 
PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 5:47 6:10 D*F 
MKA1180011 R Zagorje ob S. - Trojane - Ljubljana 5:57 6:13 D* 
PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 6:35 6:58 D*D 
MKA1240037 R Ljubljana - Celje - Maribor 6:40 6:56 D* 
PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 6:56 7:19 D*F 
PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 7:35 7:58 D*F 
MKA1240037 R Ljubljana - Celje - Maribor 9:05 9:21 A12D*A6

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 9:20 9:43 Š 
MKA1880103 R Ljutomer - Maribor-Ljubljana - Nova Gorica 9:45 10:01 V 
MKA1240037 R Ljubljana - Celje - Maribor 10:55 11:11 D* 
PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 11:20 11:43 D*F 
MKA1180011 R Zagorje ob S. - Trojane - Ljubljana 11:47 12:03 D* 
PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 13:00 13:23 D*F 
PRA1490053 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-RADOMLJE-BLAGOVICA - 

TROJANE 
13:21 13:44 D*F 

MKA1240037 R Ljubljana - Celje - Maribor 13:40 13:56 A12D*A6

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 14:01 14:24 D*D 
MKA2110092 R Črna na Kor. - Dravograd-Šoštanj - Ljubljana 14:32 14:47 V 
PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 15:00 15:23 D*D 
MKA1240037 R Ljubljana - Celje - Maribor 16:05 16:21 A12D*A6

PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 17:00 17:23 D*D 
Tabela 5: Pregled prevozov v GJS JPP 

 
 Relacija: Dob/Domžalah–Blagovica 

Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 5:35 5:58 D*F 

PRA1490053 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-RADOMLJE-BLAGOVICA - 
TROJANE 

6:22 6:45 D*F 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 6:54 7:17 SO 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 7:14 7:37 D*F 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 10:19 10:42 D 

MKA1240037 R Ljubljana - Celje - Maribor 10:39 10:55 D* 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 11:19 11:42 D*F 

MKA1880093 R Nova Gorica - Ljubljana-Celje AC-Maribor - Ljutomer 11:58 12:14 D* 

MKA1870263 R Nova Gorica - Ljubljana-Slov.Bistrica AC-Maribor - Ljutomer 11:58 12:14 SONEP

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 12:25 12:48 D*F 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 12:30 12:53 NEP 

MKA1240037 R Ljubljana - Celje - Maribor 12:44 12:59 D* 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 13:14 13:37 D*F 

MKA1240037 R Ljubljana - Celje - Maribor 13:34 13:50 D* 

PRA1490053 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-RADOMLJE-BLAGOVICA - 
TROJANE 

14:27 14:50 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 14:29 14:52 D*D 

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 14:35 14:58 NEP 

PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 14:51 15:14 D*D 

PRA1490053 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-RADOMLJE-BLAGOVICA - 
TROJANE 

14:56 15:19 SO 
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Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1490044 R LJUBLJANA - TRZIN-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 15:29 15:52 D*F 

MKA1240037 R Ljubljana - Celje - Maribor 15:54 16:10 D* 

Tabela 6: Pregled prevozov v GJS JPP 
 
Med postajališčema Dragomelj in Ljubljana Šentjakob se izvajajo naslednje linije: 

 Relacija: Dragomelj–Ljubljana Šentjakob 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 5:21 5:25 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 5:51 5:55 D*D 

PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 5:55 5:59 D*F 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 6:02 6:06 D*F 

PRA1490024 R RADOMLJE - JARŠE-DOMŽALE-ŠENTJAKOB - LJUBLJANA 6:19 6:23 D*F 

MKA1180011 R Zagorje ob S. - Trojane - Ljubljana 6:25 6:29 D* 

PRA1495251 R PEČE - MORAVČE-VRHPOLJE-DOMŽALE-ŠENTJ - LJUBLJANA 6:31 6:35 Š 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 6:41 6:45 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 7:21 7:25 D 

PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 8:12 8:16 D*F 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 9:38 9:42 D*D 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 10:22 10:26 D*D 

PRA1490024 R RADOMLJE - JARŠE-DOMŽALE-ŠENTJAKOB - LJUBLJANA 11:22 11:26 D*F 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 11:51 11:55 D*F 

MKA1180011 R Zagorje ob S. - Trojane - Ljubljana 12:15 12:19 D* 

PRA1450071 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-ŠENTJAKOB - LJUBLJANA 12:19 12:23 D*D 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 13:01 13:05 D*F 

PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 13:35 13:39 D*F 

PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 13:52 13:56 D*F 

PRA1450071 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-ŠENTJAKOB - LJUBLJANA 14:44 14:48 D*D 

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 15:46 15:50 D*F 

Tabela 7: Pregled prevozov v GJS JPP 
 

 Relacija: Ljubljana Šentjakob–Dragomelj 
Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1440271 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-ŠENTJAKOB - LJUBLJANA 5:29 5:33 D*D 
PRA1490014 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-MORAVČE - PEČE 5:59 6:03 D*F 
PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 6:39 6:43 D*F 
PRA1450081 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-RADOMLJE-VOLČJI POTOK - 

KAMNIK 
7:04 7:08 D*D 

PRA1450071 R KAMNIK - HOMEC-RADOMLJE-DOMŽALE-ŠENTJAKOB - LJUBLJANA 8:34 8:38 D*D 
PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 10:14 10:18 D*F 
PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 11:14 11:18 D*F 
PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 11:54 11:58 D*F 
PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 12:44 12:48 D*F 
PRA1440271 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-ŠENTJAKOB - LJUBLJANA 13:29 13:33 D*D 
PRA1440271 R KAMNIK - HOMEC-MENGEŠ-DOMŽALE-ŠENTJAKOB - LJUBLJANA 14:19 14:23 D*D 
PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 14:24 14:28 D*F 
MKA1180011 
R 

Zagorje ob S. - Trojane - Ljubljana 15:15 15:19 D* 
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Vozni red Linija Odhod Prihod Režim

PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 15:54 15:58 D*D 
PRA1490034 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-BLAGOVICA - TROJANE 16:19 16:23 D*D 
PRA1490064 R LJUBLJANA - ŠENTJAKOB-DOMŽALE-MORAVČE - PEČE 17:44 17:48 D*F 

Tabela 8: Pregled prevozov v GJS JPP 
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Analiza osnovnošolskih prevozov 

 
 
Linija 1: Ihan–OŠ Domžale 
 

 
Slika 10: Itinerar linije 1 PLP in GJS JPP 

 
 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 1 ima odhod 7:00 in 7:30 iz postajališča Ihan Termin  za smer proti OŠ Domžale ter 
povratek ob 11:50 in 12:30 
Na delu itinerarja se izvaja medkrajevni javni potniški promet koncesionarja Kambus d.d.. O 
Časovni odmik na relaciji pa je za vse vožnje vsaj 30 minut (tabela 1, 2). 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče OŠ Domžale oz. v obratni smeri bodo koristili lokalni prebivalci teh 
naseljih predvsem za dopoldanske opravje v Domžalah. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 1 ne bo vplivala na linije GJS JPP saj je so časovna okna prevelika. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 2: Količevo–OŠ Rodica–OŠ Jarše 
 

 
Slika 11: Itinerar linije 2 PLP in GJS JPP 

 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 2 ima odhod 7:40 iz postajališča Količevo samopost. za smer proti OŠ Rodica oz. OŠ 
Jarše, ter povratek ob 11:50. 
Na delu itinerarja se izvaja medkrajevni javni potniški promet koncesionarja Kambus d.d.. 
Ostali del itinerarja se nahaja izven itinerarjev javnega linijskega prometa, vendar se njegova 
postajališča nahajajo v bližini postajališč oz. voženj GJS JPP (cca 200 metrov). Časovni 
odmik na relaciji Količevo samopost.–Vir/Domžale in obratno (tabela 3, 4) je več kot 2 uri. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Privoze na tej relaciji bodo koristili lokalni prebivalci teh naseljih predvsem za prevoz med 
samimi naselji na itinerarji PLP, saj ta linija nima povezave do regionalnega centra 
(Domžale). 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 2 bo vplivala na linije GJS JPP saj je namenjena izključno zelo omejeni 
lokalni povezavi. Prevzemanja potnikov ne bo, zaradi zelo kratke razdalje prevoza oz. 
potovanja. Potniki se v sistemu GJS JPP (plačilo vozovnice) ne prevažajo na razdaljah, ki jo 
lahko brez težav prehodijo. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 3: Blagovica–Krašnja–Lukovica–OŠ Roje 
 

 
Slika 12: Itinerar linije 3 PLP in GJS JPP 

 
 

Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 3 ima odhod ob 7:24 iz postajališča Blagovica in povratek iz postajališča OŠ Roje ob 
13:15. 
Na skoraj celotnem delu itinerarja se izvaja medkrajevni javni potniški promet (tabela 5 in 6) 
koncesionarja Kambus d.d.. Ostali del itinerarja se nahaja izven itinerarjev javnega linijskega 
prometa, vendar se postajališče nahaja v bližini postajališč oz. voženj GJS JPP (cca 200 
metrov). Časovni odmik na relaciji Blagovica–Vir/Domžale in obratno več okoli 15 minut. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče OŠ Roje ali katero izmed vmesnih postaj (GJS JPP) bodo koristili 
lokalni prebivalci teh naseljih predvsem za prevoz med samimi naselji na itinerarju PLP, saj 
gre za večja naselja in eno občinsko središče. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 3 bo vplivalo na linije javnega linijskega prometa zaradi časovne in krajevne 
bližine odhodov oz. prevoza iste vrste potnikov.  
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija ne izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Linija 4: Podgorica/Šentjakob – Dragomelj OŠ 
 

 
Slika 13: Itinerar linije 4 PLP in GJS JPP 

 
 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza, 
Linija 4 ima odhoda 7:05 in 7.55 iz avtobusnega postajališa Ljubljana Belinka in povratek iz 
postajališča OŠ Dragomelj ob 12:45 in 13:45. Na itinerarju PLP se odvija gost medkrajevni 
javni potniški promet(tabela 7, 9). Postajališči Dragomelj in OŠ Dragomelj lahko zaradi svoje 
bližine obravnavamo kot eno postajališče. Časovni odmik na relaciji Dragomelj–Ljubljana 
Belinka in obratno je okoli 15 minut. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza, 
Prihod na postajališče OŠ Dob ali katero izmed vmesnih postaj bodo koristili lokalni 
prebivalci teh naseljih predvsem za prevoz med samimi naselji na itinerarju PLP, saj ta linija 
nima povezave do občinskega centra (Domžale). Povezavo z občinskim središčem pa 
zagotavljajo izključno prevozi v sistemu GJS JPP. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 4 bo vplivalo na linije javnega linijskega prometa zaradi časovne in krajevne 
bližine odhodov oz. prevoza iste vrste potnikov.  
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija ne izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Sklep 

 
1. Ugotavljamo, da naslednji osnovnošolski prevozi ustrezajo merilom iz ZPCP-2, 

54. člen, 5 odstavek: 
 Linija 1: Ihan–OŠ Domžale, 
 Linija 2: Količevo–OŠ Rodica–OŠ Jarše. 

 
2. Ugotavljamo, da naslednji osnovnošolski prevozi ne ustrezajo merilom iz 

ZPCP-2, 54. člen, 5 odstavek: 
 Linija 3: Blagovica–Krašnja–Lukovica–OŠ Roje, 
 Linija 4: Podgorica/Šentjakob – Dragomelj OŠ. 
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Prevoznik School Service d.o.o. 
 

Pregled prevozov – posebni linijski prevozi 

 
Naročnik osnovnošolskih prevozov je Osnovna šola Dragomelj. Prevozi se izvajajo kot 
posebni linijski prevozi (PLP) ki jih izvaja prevoznik School service d.o.o.. 
 
Izvajalec prevozov School service d.o.o. za naročnika opravlja naslednje prevoze oz. linije11: 

 Linija 1: OŠ Dragomelj–Bišče. 
 
Dnevno se izvaja 1 linija oz. 4 vožnje. Linija obratujejo v času osnovnošolskega pouka. 
Linija ne uporablja iste prometno infrastrukturo kot linije GJS JPP. 
 

                                                 
11 Linije so prosto poimenovane s strani izvajalca študije. 
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Linija 1: OŠ Dragomelj–Bišče, odhod 12:45, 13:45; Bišče–OŠ Dragomelj, odhod 7:05, 7:55 

 
Slika 1: Linija 1 



 
 
Integracija osnovnošolskih prevozov 

 76

Pregled prevozov – javni potniški promet 
 

Javni potniški promet se na območju izvajanja posebnih linijski prevozov opravlja samo v 
okviru medkrajevnega linijskega avtobusnega prometa kot gospodarska javna služba (GJS 
JPP). Prevoze na tem območju opravlja koncesionar Kam-bus d.d. (slika 2) ter Integral 
Zagorje (2 vožnji) 
Linije GJS JPP in PLP sovpadajo (slika 8) samo na delu majhnega odseka, kjer pa se ne 
opravljajo postanki. 

 
 

 
Slika 2: Prekrivanje itinerarev linije PLP (School Service d.o.o.) in linij GJS JPP12 (Kam-bus d.d.) 

                                                 
12 Itinerar voženj Kam-busa d.d. je v celotni študiji prikazan kot premica med dvema postajališčema in ne kot 
vožnja po cestni infrastrukturi. 
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Analiza osnovnošolskih prevozov 

 
 
Linija 1: OŠ Dragomelj–Bišče; Bišče–OŠ Dragomelj 
 

 
Slika 3: Itinerar linije 1 PLP in GJS JPP 

 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 1 ima odhode ob 12:45 13:45 ter ob 7:05 in 7:55. Linija 1 se v celoti izvaja izven mreže 
javnega linijskega prometa, razen majhnega odseka. 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče OŠ Dragomelj in kasnejši prestop na postajališču Dragomelj za smer 
Domžale oz. Ljubljana bodo lahko koristili dijaki in obstali občani. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 1 ne bo vplivala na izvajanje linij koncesionarja Kam-bus d.d., saj ne bo 
prestopanja oz. prevzemanja potnikov med linijami. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Sklep 

 
1. Ugotavljamo, da naslednji osnovnošolski prevozi ustrezajo merilom iz ZPCP-2, 

54. člen, 5 odstavek: 
 Linija 1:  OŠ Dragomelj–Bišče, odhod 12:45, 13:45 

Bišče OŠ–Dragomelj, odhod 7:05, 7:55 
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Prevoznik Prevozništvo in posredovanje Janez Gregorin 
d.o.o.  
 

Pregled prevozov – posebni linijski prevozi 

 
Naročnik osnovnošolskih prevozov je Osnovna šola Domžale. Prevozi se izvajajo kot 
posebni linijski prevozi (PLP) ki jih izvaja prevoznik Prevozništvo in posredovanje Janez 
Gregorin d.o.o. (v nadaljevanju Gregorin d.o.o.). 
 
Izvajalec prevozov Gregorin d.o.o. za naročnika opravlja naslednje prevoze oz. linije13: 

 Linija 1: Ihan–Brdo–Oklo–Goričica–Ihan. 
 
Dnevno se izvaja 1 linija oz. 9 voženj. Linija obratujejo v času osnovnošolskega pouka. 
Linija delno uporabljajo isto prometno infrastrukturo kot linije GJS JPP in sicer avtobusno 
postajališče Ihan Emona. 
 

                                                 
13 Linije so prosto poimenovane s strani izvajalca študije. 
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Linija 1: Ihan–Brdo–Oklo–Goričica–Ihan, odhod 6:35, 7:15, 7:15, 7:30, 7:30, 12:30, 12:45, 14:30, 14:45 

 
Slika 1: Linija 1 
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Pregled prevozov – javni potniški promet 

 
Javni potniški promet se na območju izvajanja posebnih linijski prevozov opravlja samo v 
okviru medkrajevnega linijskega avtobusnega prometa kot gospodarska javna služba (GJS 
JPP). Prevoze na tem območju opravlja koncesionar Kam-bus d.d. (slika 3). 
Linije GJS JPP in PLP sovpadajo (slika 2) samo na: 

- delu relacije med avtobusnima postajališčema Ihan Emona–Ihan Farma. 
 
 

 
Slika 2: Prekrivanje itinerarev linije PLP (Gregorin d.o.o.) in linij GJS JPP14 (Kam-bus d.d.) 

                                                 
14 Itinerar voženj Kam-busa d.d. je v celotni študiji prikazan kot premica med dvema postajališčema in ne kot 
vožnja po cestni infrastrukturi. 
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Slika 3. Pregled območja 
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Postajni redi na avtobusnem postajališču Ihan Emona: 
 

Vozni red Smer linije Prihod Odhod Režim 

PRA143016 R IHAN TERMIT - DOMŽALE 5:11 5:11 D*F 

PRA149506 R KAMNIK - LJUBLJANA 5:36 5:36 D*D 

PRA1450054 R DOMŽALE - LJUBLJANA 6:29 6:29 D*D 

PRA1450054 R DOMŽALE - LJUBLJANA 7:12 7:12 D*D 

PRA143016 R DOMŽALE - IHAN TERMIT 13:14 13:14 D*F 

PRA1450054 R LJUBLJANA - DOMŽALE 13:21 13:21 D*D 

PRA143016 R IHAN TERMIT - DOMŽALE 13:46 13:46 D*F 

PRA1450054 R LJUBLJANA - DOMŽALE 14:41 14:41 D*D 

PRA143016 R DOMŽALE - IHAN TERMIT 14:44 14:44 D*F 

PRA1450054 R LJUBLJANA - DOMŽALE 15:36 15:36 D*D 

Tabela 1: Pregled prevozov v GJS JPP 
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Analiza osnovnošolskih prevozov 

 
Linija 1: Ihan–Brdo–Oklo–Goričica–Ihan 
 

 
Slika 11: Itinerar linije 1 PLP in GJS JPP 

 
 
Časovno in krajevno dostopnost javnega linijskega cestnega in železniškega prevoza 
Linija 1 ima odhode ob 6:35, 7:17, 7:15, 7:30 ter povratek ob 12:30, 12:45, 14:30 in 14:45. Linija 
1 se v celoti izvaja izven mreže javnega linijskega prometa, razen majhnega odseka  (cca 200 
metrov). 
 
 
Posebne potrebe posebnih kategorij uporabnikov prevoza 
Prihod na postajališče Ihan Emona (tabela 1) in kasnejši prestop za smer Domžale oz. Ljubljana 
bodo lahko koristili dijaki in obstali občani. 
 
 
Vpliv na ekonomičnost poslovanja obstoječih linij 
Izvajanje Linije 1 ne bo vplivala na izvajanje linij koncesionarja Kam-bus d.d., saj ne bo 
prestopanja oz. prevzemanja potnikov med linijami. 
 
 
Mnenje 
Menimo, da linija izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja. 
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Sklep 

 
1. Ugotavljamo, da naslednji osnovnošolski prevozi ustrezajo merilom iz ZPCP-2, 54. 

člen, 5 odstavek: 
 Linija 1:  Brdo–Goričica–Ihan, odhod 6:35, 7:15, 7:15, 7:30;   

  Ihan–Goričica–Brdo, odhod 12:30, 12:45, 14:30, 14:45 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maribor, 12.4.2011       Pripravil: 
  
 
 
 
 
 
 

Zaključek 
 
Na podlagi opravljenih analiz ugotavljamo, da je za večino prevozov možno pridobiti dovoljenje 
DRSC za prevoz občasnih potnikov. Iz analize tudi izhaja, da se veliko prevozov izvaja na ali 
zelo blizu mreže linij javnega linijskega prometa. Te prevoze, kakor tudi druge lahko naročniki 
prevozov(šole) razpišejo na način, da se bodo ponudniki prevozov lahko prijavili tudi s javnimi 
linijskimi prevozi. 
V kolikor se bodo prevozi osnovnošolcev izvajali z javnim linjskim prometom bo to zagotovo 
pomenilo naslednje: 

- finančni prihranek naročnika prevozov, 
- razširitev mreže javnega linijskega prometa, 
- optimizacija prevozov (prevozi, ki se sedaj opravljajo po linijah JPP bi se ob majhnih  

prilagoditvah linij JPP lahko ukinili), 
- ostali uporabniki (lokalni prevozi v občini Domžale) bodo pridobili dodatne prevoze. 

 
Vsekakor je z javnim linijskim prometom moč opravljati skoraj vse prevoze(ob upoštevanju 
ZPCP-2), ki so se v analizah izkazali, da ustrezajo merilom za pridobitev dovoljenja za prevoz 
občasnih potnikov ter tudi te, ki sovpadajo z javnim linjskim prometom in tega dovoljenja ne 
morejo dobiti. 
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Razpisna dokumentacije za prevoz osnovnošolcev 
 
 

Uvod 
Trenutno osnovne šole v občini Domžale uporabljajo različne razpisne dokumentacije za 
prevoze osnovnošolskih otrok. Nobena izmed teh razpisnih dokumentacij ni pripravljena na 
način, da bi se na razpis lahko prijavili prevozniki (koncesionarji v javnem linijskem prometu), ki 
bi ponudili mesečne vozovnice za javni linijski promet. 
Na osnovi že obstoječe razpisne dokumentacije se je pripravila enovita razpisna dokumentacija, 
ki omogoča dejansko integracijo oz. prevoz osnovnošolskih otrok z javnim linijskim prometom. 
Razpisna dokumentacija se je pripravila skupaj s strokovnimi sodelavci občine Domžale ter 
osnovnih šol. 
 
 
 

Razpisna dokumentacija 
 
Pripravljena razpisna dokumentacija omogoča izpeljavo razpisa po trenutno veljavni zakonodaji 
ter omogoča dejansko integracijo med osnovnošolskimi prevozi, ki jih mora zagotavljati lokalna 
skupnost in javnim linijskim prometom, ki ga zagotavlja država. Dokumentacija je pripravljena 
na primeru Osnovne šole Dob. 
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OSNOVNA ŠOLA DOB 
 
 
 

Šolska ulica 7 
1233 DOB 
 
 
Šifra: 410-235/2011-927 
Številka.:  JN-40/01-S/2011 
Datum: 21.05.2011 
 
 
Predmet javnega naročila: »OPRAVLJANJE DNEVNIH PREVOZOV UČENCEV ZA 
OSNOVNO ŠOLO V DOB ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012« 
 
 

 
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

 
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala predvsem določila naslednjih zakonov in 
predpisov: 

a) Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08,  34/08, 19/10 in 18/11  

b) Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS št. 43/11), 

c) Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/01, 32/04, 28/06 Odl.US:U-I-300/04-25, 29/07 
Odl.US: U-I-267/06-41, 40/07, 97/07-UPB1). 

 
 

Razpisna dokumentacija vsebuje naslednje dokumente: 
 
1. Povabilo k oddaji ponudbe.  
2. Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe. 
3. Ponudba.  
4. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije. 
5. Vzorec pogodbe. 
6. Predračun. 
7. Navedba vrste finančnih zavarovanj.  
8. Drugi obrazci, določeni za izdelavo ponudbe. 
9. Tehnične specifikacije. 
 
 
 

Vodja naročila:  Ravnatelj-ica: 
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OBR-1 
 

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

 
 
Na Portalu javnih naročil, dne 21.05.2011, je bil objavljen javni razpis št. JN-40/01-S/2011, po 
odprtem postopku, v skladu s 25. členom ZJN-2.  
 
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. 
 
Kontaktna oseba s strani naročnika: 
 
 OSEBA 

 tel.:  

 faks:  

 e- pošta:  

Ponudbe je treba oddati najkasneje do  30.06.2011. 
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 02.07.2009 ob 09.00 uri  v prostorih naročnika. 
 
 
 
 

Vodja naročila:  Ravnatelj-ica: 
   

          .   
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OBR-2 

 

 
NAVODILA ZA 

IZDELAVO PONUDBE 
 

 
 

I. člen 
 
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA Dob je na Portalu javnih naročil, dne 21.05.2011 objavila javni 
razpis št. JN-40/01-S/2011 po odprtem postopku, predmet javnega razpisa: »OPRAVLJANJE 
DNEVNIH PREVOZOV UČENCEV V OSNOVNO ŠOLO V DOB ZA ŠOLSKO LETO 
2011/2012«.  
Ponudba mora zajemati izvedbo vseh prevozov. 
 

II. člen 
 
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. 
 
 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  
 

III. člen 
 
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 

 Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-3); 
 Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega 

naročila (OBR-4); 
 Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5); 
 Izjava ponudnika (OBR-6); 
 Obrazec predračuna (OBR-7); 
 Protikorupcijska klavzula (OBR-8); 
 Izjava podizvajalcev (OBR-9). 
 Dokumentacijo iz VII. člena Navodil za izdelavo ponudbe; 
 Dokumentacijo iz  XI. člena Navodil za izdelavo ponudbe; 
 Tehnična specifikacija: Priloga 1; 
 Parafiran vzorec pogodbe; 

 
IV. člen 

 
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila na portal JN v zvezi z razpisno dokumentacijo šest 
dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana 
do tega roka. 
 

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. 
Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest  
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dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne 
dokumentacije in bo posredovana preko portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi 

podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo  ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S 
premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov 

vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 
 

V. člen 
 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 
 

Osnovna šola Dob 

Šolska ulica 7 

1233 Dob 

 
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” ter šifra in številka  javnega 
razpisa (Šifra: 410-235/2011-927; Številka.:  JN-40/01-S/2011), z navedbo predmeta naročila. 
 
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 
 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo 
pravilno označene. 
 

VI. člen 
 

Ponudniki morajo ponuditi vse relacije. 
 

VII. člen 
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih 
pogojev: 
 
A. Osnovna sposobnost ponudnika: 
 
1. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno 

obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko 
združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, 
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za 
nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna 
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, 
pranje denarja in da ponudnik in zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena 
zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 
zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti. 
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR- 4) 

 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili 
navedenih dejanj. Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih 
dokumentov lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika 
ponudnika.  
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2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali 
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 
poslovanja ponudnika, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali 
je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben 
navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež. 

 
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 

poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega 
naročila. 

 
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 

davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež. 
 
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 

naročanja in bo v primeru sklenitve pogodbe s podizvajalci preveril njihova izpolnjevanja 
zakonskih določb v enakem obsegu kot je določeno v tej razpisni dokumentaciji zanj. 

 
6. Da soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih 

evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. 
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-5).  

 
Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 

 
 
 
B. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: 
 
7. Da ima ponudnik 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: izjava ponudnika. (OBR- 4) 
 
 Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država v 

kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da  zapriseženo 
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  

 
8. Da 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.  

 
Dokazila pod točko A: pod zaporedno številko1, 2, 3, 4 in 5, ponudnik predloži izjavo. (OBR-4) 
Dokazila pod točko B: pod zaporedno številko 7 in 8, ponudnik predloži izjavo. (OBR-4) 
 
C. Ekonomska in finančna sposobnost: 
 
9. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega 

transakcijskega računa. 
 

Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel 
blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti 
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toliko potrdil kot ima računov. Potrdilo ne sme starejše od 30 dni od datuma določenega 
za oddajo ponudbe. 

 
 
 
 
D. Tehnični pogoji: 
 
10. Da ima tehnično brezhibno prevozno sredstvo za prevoz učencev. 

Dokazilo: izjavo o tehnični brezhibnosti. (OBR-6) 
 
11. Da zagotavlja, da bo opravljal prevzete obveznosti v skladu z: 

- Zakonom o varnosti cestnega prometa 
- Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi 

se vozijo skupine otrok 
- pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu 
- ter ostale veljavne zakonodaje. 

Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-6) 
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane 
pogoje in predložili ustrezna dokazila. 
 

VIII. člen 
 
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in 
dodatni pogoji se ne upoštevajo. Potrdilo iz 8. točke VII. člena navodil je lahko v kopiji vendar 
mora ustrezati vsebini originala. 
 

IX. člen 
 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja dnevna cena storitve. 
 
Končna cena mora biti v evrih in mora vsebovati vse stroške (prevozne, DDV), popuste, rabate. 
 
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 
 
Naročnik se lahko s ponudnikom, ki je ponudil najnižjo ceno, o končni ceni še pogaja. 

 
X. člen 

 
Naročnik bo sklenil z najugodnejšim izvajalcem pogodbo za obdobje enega leta, ki ga bo 

izbral ob uporabi meril za izbor, v skladu z razpisno dokumentacijo.  
 

Cene iz ponudbenega predračuna za pogodbene in redne linije so za šolsko leto 
2011/2012 fiksne in nespremenljive, izvajalec ni upravičen do podražitev. 

 
XI. člen 
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Ponudnik mora predložiti: 
 
1. Garancijo za resnost ponudbe (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) 
v višini 5 % od vrednosti ponudbe. (OBR-10). 
 

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih: 
 

 če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi  
ali 
 če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju 

njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami 
navodil za izdelavo ponudbe. 

 
Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu. Finančno zavarovanje mora veljati za čas 
veljavnosti ponudbe. 
 
2. Original izjava banke ali zavarovalnice, da bo izbran izvajalec dobil garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. (OBR-11) 
 

XII. člen 
 
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 
 

XIII. člen 
 
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. 
 
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. 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
izpolnjevanje pogojev iz VII. člena teh navodil od 01. do 07. točke, ugotavljal za vsakega 
ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.  
 

XIV. člen 
 
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. 
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XV. člen 
 
Ponudba mora veljati do vključno 30.9.2011.  
 

XVI. člen 
 
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani žigosati in parafirati. 
 

XVII. člen 
 
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila 
izbiro določene ponudbe. 
 

XVIII. člen 
 
Aktivna legitimacija v predrevizijskem in revizijskem postopku se v skladu z Zakonom o 
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 ZPVPJN) prizna vsaki 
osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila, sklenitev pogodbe ali vključitev v 
dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno 
kršitvijo nastala škoda ali zagovorniku javnega interesa. 
 
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR. Taksa se plača na 
ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja 
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila 
taks za predrevizijski in revizijski postopek. 
 
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v osmih dneh od 
prejema obvestila o dodelitvi naročila. 
 
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj 
obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. 
 
Zahtevek za revizijo se pošlje pooblastitelju po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski 
obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vodja naročila:  Ravnatelj-ica 
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 OBR-3 
Ponudnik: ________________________ 
  ________________________ 
  ________________________ 
 
 
Naročnik: 
OSNOVNA ŠOLA DOB 
Šolska ulica 7 
1233 Dob 
 
 

P O N U D BA 
 
 
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 21.05.2011, se 
prijavljamo na vaš javni razpis št. JN-40/01-S/2011 in prilagamo našo ponudbeno 
dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe. 
 
Podatki o gospodarskem subjektu 

 
Firma oziroma ime 

 
Zakoniti zastopnik 

 
Davčna številka 

 
Številka TRR 

 
Matična številka 

 
Naslov 

 
Številka telefona 

 
Številka telefaxa 

 
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 
 

Kraj in datum: 
 

Žig: Podpis odgovorne osebe 
ponudnika: 
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OBR-4 

Ponudnik: ________________________ 
  ________________________ 
  ________________________ 
 
 
Naročnik: 
OSNOVNA ŠOLA DOB 
Šolska ulica 7 
1233 Dob 
 
 

I Z J A V A 
 
 
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 
 
1. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku: hudodelsko 
združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno 
dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito 
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, 
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja in 
da ponudnik in zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena zaradi goljufije zoper 
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov 
Evropske skupnosti. 
 
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, 
stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega posledica ali namen je 
prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno 
dejavnost ali so v katerem koli podobnem položaju  in, da ni bil proti nam uveden katerikoli drug 
postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri imamo sedež. 
 
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim 
poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega 
naročila. 
 
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež. 
  
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v 
kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register. 
 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register _______________, pod vložno 
številko _______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava 
_______________ številka __________________ . 
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B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona 
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri 
_____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: 
_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt 
za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije). 
C.  Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in 
lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register 
Slovenije. 

 
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, 
izpolnite točko C.) 
 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
 

 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 
naročila; 

 
 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v 

zadnjih treh letih; 
 

 da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja; 
 

 da bomo v primeru sklenitve pogodb s podizvajalci, preverili njihova izpolnjevanja 
zakonskih določb v enakem obsegu kot je določeno v tej razpisni dokumentaciji za 
ponudnike. Kopije pogodb bomo v roku 10 dni po podpisu pogodbe s podizvajalci 
dostavili naročniku. 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za : 

 
OPRAVLJANJE DNEVNIH PREVOZOV UČENCEV ZA OSNOVNO ŠOLO V DOB ZA 
ŠOLSKO LETO 2011/2012« 
 

objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.05.2011,   št. javnega razpisa: JN-40/01-S/2011. 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični. 
 
Priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 
 

 dokazilo ali zapriseženo izjavo za točko 1. in  5. iz VIII. člena Navodil ponudnikom 
za izdelavo ponudbe. 
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Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne 
organizacije: 
 

 potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu 
ali  

 lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet 
javnega naročila, ne potrebujejo.  

 
 

Kraj in datum: 
 

Žig: Podpis odgovorne osebe 
ponudnika: 
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OBR-5 

Ponudnik: ________________________ 
  ________________________ 
  ________________________ 
 
 
Naročnik: 
OSNOVNA ŠOLA DOB 
Šolska ulica 7 
1233 Dob 
 
 

POOBLASTILO za pridobitev osebnih podatkov 
 

Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene javnega razpisa 
___________________________, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne, 21.05.2011, 
številka razpisa  JN-40/01-S/2011, pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo 
na ponudnika in zakonite(ga) zastopnike(a) pri Ministrstvu za pravosodje in podatke iz 

drugih uradnih evidenc za vse v lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na 
ponudnika ter osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za 

zastopanje: 
 

1. PONUDNIK  

 Ulica  

 Poštna številka in kraj  

 Davčna številka  

 Matična številka  

 
Številka vpisa v sodni 

register 
 

2. ZAKONITI ZASTOPNIK  

 Ulica (stalno prebivališče)  

 Poštna številka in kraj  

 Matična številka (EMŠO)  

 Datum, kraj in občina rojstva  

 Državljanstvo  

 Prejšnji priimek  

 
Podpis zakonitega zastopnika pod številko 2:_______________________ 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za : 

 

OPRAVLJANJE DNEVNIH PREVOZOV UČENCEV ZA OSNOVNO ŠOLO V DOB ZA 
ŠOLSKO LETO 2011/2012« 
 

objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.05.2011, številka razpisa JN-40/01-S/2011. 
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V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence, 
mora ponudnik predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z 
zgoraj navedeno vsebino, na naročnikovo zahtevo, pa mora ponudnik predložiti ustrezna 
dokazila za podatke iz drugih uradnih evidenc, ki niso obvezna priloga. 
 
 
 

Kraj in datum: 
 

Žig: Podpis odgovorne osebe 
ponudnika: 
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OBR-6 
Ponudnik: ________________________ 
  ________________________ 
  ________________________ 
 
Naročnik: 
OSNOVNA ŠOLA DOB 
Šolska ulica 7 
1233 Dob 
 
 

I Z J A V A 
 

O TEHNIČNI BREZHIBNOSTI IN OPREMLJENOSTI 
 
 
 Izjavljamo, da imamo brezhibno prevozno sredstvo za prevoz učencev 
 
 Izjavljamo, da bodo opravljene prevzete obveznosti v skladu z: 
 

- Zakonom o varnosti cestnega prometa 
- Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi 

se vozijo skupine otrok 
- Pravilnikom o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu 
- ter ostale veljavne zakonodaje 

 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 

 

OPRAVLJANJE DNEVNIH PREVOZOV UČENCEV ZA OSNOVNO ŠOLO V DOB ZA 
ŠOLSKO LETO 2011/2012« 
 

objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.05.2011, številka razpisa JN-40/01-S/2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: 
 

Žig: Podpis odgovorne osebe 
ponudnika: 
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OBR-7 
Ponudnik: ________________________ 
  ________________________ 
  ________________________ 
 
 
Naročnik: 
OSNOVNA ŠOLA DOB 
Šolska ulica 7 
1233 Dob 
 
 

P R E D R A Č U N  št. __________ 
 

Linije: 
 
Zap.   Štev. Cena  v € Cena v €
št. POGODBENA RELACIJA KM na za km za linijo 

relac.   dan brez DDV brez DDV
1 2 3 4 5=3*4 
1. Zalog-Studenec-Brezje-Krtina 6     
2. Sv.Trojica-Brezovica-Laze-Gorjuša 11     
3. Turnše-Količevo 4   
4. Podrečje-Vir 3   
5. Krtina-Brezje-Studenec-Zalog-Veselka 7   
 SKUPAJ PONUDBENA CENA NA DAN (v €, brez DDV)     

  
                                                                                                                                                  v € 
1. Skupaj ponudbena cena (brez DDV) na dan  
2. CENA S POPUSTOM na dan  
3. DDV_______%  
4. Skupna ponudbena cena z DDV na dan  
 
 
5. Z besedo: _________________________________________________________________ 
 
 
 
V kolikor se redna linija katero koristijo učenci ukine, se bo zagotovil prevoz teh učencev v šolo 
in domov z drugim prevozom. V primeru, da vsi učenci nimajo sedišč na avtobusu se bo 
zagotovil dodaten avtobus. 
 
 
Opomba: Pogodbene relacije se lahko izvajajo v okviru posebnega linijskega prometa ali v 
okviru javnega linijskega prometa. V kolikor se pogodbene linije izvajajo v okviru javnega 
linijskega prometa se prav tako vpiše cena na kilometer in cena na linijo. Cena za km oz. linijo 
mora biti napisana v absolutnem znesku in se ne more spreminjati od števila učencev. 
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OBR-7

Linija 1: Zalog-Studenec-Brezje-Krtina 
Predvideno število vozačev = 50 

Postajališča km 
čas 

(min) 
Zalog - parkirni prostor 0 7:30 
Studenec – gasilski dom 1 7:32 
Brezje – v biližini 
avtobusne 

2 7:34 

Brezje - križišče v vasi 2 7:35 
Krtina – šola 3 7:36 
Krtina – pri Mostnarju 4 7:40 
OŠ Dob 6 7:42 
 
 
Linija 2: Sv.Trojica-Brezovica-Laze-Gorjuša 
Predvideno število vozačev = 50 
Postajališča km čas (min)
Sv. Trojica 0 7:20 
Sv. Trojica – pri Rožiču 1 7:21 
Žeje – gasilski dom 1 7:23 
Zg. Brezovica 2 7:24 
Sp. Brezovica 4 7:26 
Laze 8 7:28 
Gorjuša 10 7:30 
OŠ Dob 11 7:33 
 
 
Linija 4: Podrečje-Vir 
Predvideno število vozačev = 20 

Postajališča km 
čas 

(min) 
Podrečje – pri kapelici 0 7:43 
Podrečje – pred zankom 
30 0 7:44 
Podrečje – pri Janušu 1 7:46 
Vir – avtobusna postaja 2 7:48 
OŠ Dob 3 7:50 
 
 

Linija 3: Turnše-Količevo 
Predvideno število vozačev = 40 

Postajališča km 
čas 

(min) 
Češeniška ulica - ovinek 0 7:35 
Češenik – pri gradu 1 7:37 
Turnše – na začetku vasi 1 7:38 
Turnše na sredini vasi 1 7:39 
Turnše – pri križišču 1 7:40 
Količevo – v vasi 2 7:42 
Količevo – tovarna Helios 3 7:44 
OŠ Dob 4 7:50 
 
 
Linija 5: Krtina-Brezje-Studenec-Zalog-
Veselka 
Predvideno število vozačev = 50 

Postajališča km 
čas 

(min) 
OŠ Dob 0 12:50 
Podrečje – pri kapelici 1 12:52 
Podrečje – pri Janušu 1 12:53 
Vir – avtobusna postaja 2 12:55 
Češeniška ulica - ovinek 4 13:00 
Češenik – pri gradu 5 13:02 
Turnše – pri znamenju 6 13:04 
Turnše – pri križišču 6 13:05 
Količevo – v vasi 7 13:08 
Količevo - tovarna 7 13:09 
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NATANČNO ŠTEVILO OTROK, KI SE PRIPELJEJO IN ODPELJEJO Z AVTOBUSOM OB 
NATANČNO DOLOČENI URI PO DNEVIH BO ZNANO, KO BO SESTAVLJEN URNIK 
REDNEGA POUKA IN IZBIRNIH PREDMETOV (SEPTEMBER 2011)! 
 
 
 
 

Kraj in datum: 
 

Žig: Podpis odgovorne osebe 
ponudnika: 
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OBR-8  
 
Ponudnik: ________________________ 
  ________________________ 
  ________________________ 

 
 

I Z J A V A 
 
Naziv/ime ___________________________________________________ 
 
Zakoniti zastopnik_____________________________________________ 

Sedež/prebivališče ____________________________________________, 

 

ki dajem Osnovni šoli Dob, ponudbo za _________________________________ 

katere vrednost presega 10.000 EUR brez DDV, v skladu s 5. odstavkom 14. člena* Zakona 

o integriteti in preprečevanju korupcije, izjavljam 

 

da je/so lastnik/i gospodarskega subjekta   _____________________________ 

_________________________________________________________naslednji:(vpisati 
fizične in pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarske subjekte, za 
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane 
družbe s ponudnikom. Fizične osebe se vpisujejo osebe z imenom in priimkom, naslovom 
prebivališča in deležem lastništva, pravne osebe z matično številko in deležem lastništva):  

   

   

   

   

 
 
Kraj, datum___________________    Podpis___________________ 
 
 
*5. odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije določa: Organ ali 
organizacija javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s 
predpisi, ki urejajo javno naročanje, je pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov 
brez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih 
tveganj dolžna pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se 
glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s 
ponudnikom. To izjavo oziroma podatke je organ ali organizacija javnega sektorja na njeno 
zahtevo dolžna predložiti komisiji. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov 
prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične 
podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. 
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OBR-9 
 
 
 
Podizvajalec (naziv in polni naslov): _________________ izjavljam, da: 

- imam s strani ponudnika (naziv in polni naslov):____________________  
oziroma do vseh izvajalcev iz skupine ponudnikov(nazivi in polni 
naslovi):______________________________________________ poravnane 
vse zapadle finančne obveznosti, 

- naročniku dovoljujem, da namesto ponudnika (oziroma soponudnikov) 
neposredno  poravna mojo terjatev do ponudnika (oziroma soponudnikov).  

- izpolnjujem pogoje iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2: 
o nismo v stečajnem postopku,  
o naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga 

določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi 
insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred 
iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil 
družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z 
lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali 
nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet 
stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek 
prisilnega prenehanja 

o da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nimamo neplačanih, 
zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov za socialno 
varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo svoj 
sedež, ali določbami države naročnika.) 

 
 

datum:                              žig:     podpis 
podizvajalca: 
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OBR-10 
 

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
 
Naziv banke: _________________________ 
Kraj in datum: ________________________ 
Upravičenec: _________________________ 
Garancija št.: _________________________ 
 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim v na Portalu javnih naročil z dne …………., za 
storitev:  …………………………………………………………………………………………… 
za potrebe naročnika …………………………………………………………….., je ponudnik 
dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu bančno garancijo 
v višini …. % od vrednosti blaga (storitve), kar znaša ……………………….. EUR. 
 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi 

ali 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe: 
 ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom 

ali 
 ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v 

skladu z določbami navodil ponudnikom. 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka 
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v 
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh 
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. 
 
Zahtevek za vnovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
1. originalno pismo naročnika za vnovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da  so zahtevek za unovčenje podpisale 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 
3. original garancije št………………. 
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek. 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem 
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe. 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 

………… ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
Ta garancija ni prenosljiva 

 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v 
……………........ 
 

Banka 
(žig in podpis) 
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OBR-11  

Ponudnik: ________________________ 
  ________________________ 
  ________________________ 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO 
POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
 
 
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da 
se namerava prijaviti na javni razpis  
 
 
za: OPRAVLJANJE DNEVNIH PREVOZOV UČENCEV ZA OSNOVNO ŠOLO V DOB ZA 
ŠOLSKO LETO 2011/2012« 
 
 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne 21.05.2011, številka razpisa JN-40/01-S/2011 
 
  
 
 

IZJAVLJAMO 
 
 
da bo naročnik garancije v naši ____________ dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo bo predložil, če bo izbran kot izvajalec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: 
 

Žig banke: Podpis banke: 
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Ponudnik: ________________________ 
  ________________________ 
  ________________________ 
 
 
Naročnik: 
OSNOVNA ŠOLA DOB 
Šolska ulica 7 
1233 Dob 
 
 
 
 
 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: Priloga 1 
 
 
 
I.: Zagotavljanje tehničnih in kadrovskih pogojev za dnevni prevoz učencev za 
posamezni sklop za katerega je oddal ponudbo 
 
         Dokazilo: 
         Podpisana in žigosana lastna izjava ponudnika 
 
 
 
II. : Zagotavljanje, da so vozila, ki jih namerava vključiti v javno naročilo tehnično 
brezhibna 
 
         Dokazilo: 
         Podpisana in žigosana lastna izjava ponudnika 
 
 
 
III. : Zagotavljanje nadomestnega vozila v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika 
 
         Dokazilo: 
         Podpisana in žigosana lastna izjava ponudnika 
 
 
IV.: Spoštovanje vseh obveznosti, ki izhajajo iz določb varstva pri delu, zaposlovanju 
in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji 
 
         Dokazilo: 
         Podpisana in žigosana listina ponudnika 
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V.: Seznam podizvajalcev, ki jih bo ponudnik vključil v dnevne prevoze učencev 
 

Firma ali ime 
podizvajalca 

Naslov 
podizvajalca 

Osnovna šola  

Zap. št. 
relacije, na 
kateri bo 
opravljal 
prevoze 

    
    
    
    
 
Obvezna priloga k temu seznamu so: 

- Izjave vseh podizvajalcev o tem, da imajo s strani ponudnika poravnane vse 
zapadle finančne obveznosti 

- Soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega dovoljujejo naročniku, da 
namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca.  

- Izjave vseh podizvajalcev o izpolnjevanju pogojev iz četrtega odstavka 42. 
člena ZJN-2. 

Vse tri izjave vsak podizvajalec predloži z izpolnitvijo obrazca OBR-9. 
 
VI. : Seznam razpoložljive tehnične opreme v skladu s Pravilnikom o pogojih, ki jih 
morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok 
 
 Naziv vozila 
(celotni opis: vrsta, tip, 
kapaciteta,…) 

Količina 
Leto 
izdelave 

V lasti oz. najemu 
ponudnika 
   (DA ali NE) 

V lasti oz. najemu 
podizvajalca 
    ( DA ali NE) 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
 

Kraj in datum: 
 

Žig: Podpis odgovorne osebe 
ponudnika: 
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NAROČNIK: OSNOVNA ŠOLA DOB, Šolska ulica 7, 1233 Dob, ki jo zastopa ga. Barbka 

DROBNIČ 
Matična številka: 5084733000 
ID za DDV:         SI 98266144 
Podračun številka:  

in 
IZVAJALEC:       
_ 
  

 _______________________________________(Firma ali ime),  
ki jo (ga)zastopa ______________________________________ 
Matična številka: __________________ 
ID za DDV:  ______________________ 
Transakcijski račun številka: _____________________________ 
 

skleneta naslednji 
 

POGODBA  
za opravljanje dnevnih prevozov učencev v 
osnovno šolo Dob za šolsko leto 2011/2012 

 
I.  PREDMET POGODBE 
 

1.  člen 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na 
osnovi 71. člena Zakona o javnih naročilih, ZJN – 2  (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 
18/11) –   za izbiro izvajalca za opravljanje dnevnih prevozov učencev v osnovno šolo 
Dob za šolsko leto 2011/2012. 
 
Za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe je bil kot najugodnejši ponudnik izbran 
izvajalec po tej pogodbi , in sicer:   
__________________________________________________________________________
___ 
 
Izvajalec bo storitve po tej pogodbi opravil skupaj s podizvajalci (ime in naslov): 
 
- _______________________________________________________________________

__ 
- _______________________________________________________________________

__ 
- _______________________________________________________________________

__ 
- _______________________________________________________________________

__ 
 
 
navedenimi v ponudbi izvajalca št. ____  , z dne ____  . Ne glede na število podizvajalcev pa 
izvajalec v celoti sam odgovarja naročniku za izvedbo prejetega dela po tej pogodbi. 
Sestavni del te pogodbe so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno 
dokumentacijo stranke pogodbe. 
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2.  člen 

Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti storitve iz 1. člena te pogodbe in ob tem vse 
storitve izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja. 
 
Navedene storitve se izvajalec zaveže izvesti v skladu: 
 z veljavnimi predpisi za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe,  
 s ponudbo izvajalca številka ________, z dne ________, v skladu z javnim razpisom 

(številka razpisa) in razpisnimi pogoji naročnika. 
Izvajalec je dolžan pred pričetkom storitev prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in 
naročnika opozoriti na njene morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od 
njega zahtevati pisna pojasnila. 
 
 
II.  ROKI 
 

3.  člen 
Izvajalec se zaveže pričeti izvajati storitev, ki je predmet te pogodbe 1. 9. 2011 in storitev 
izvajati do izteka pouka v šolskem letu 2011/12. 
 
III. CENA 
  

4. člen 
Pogodbena vrednost storitev, ki je predmet te pogodbe, na podlagi ponudbenega predračuna 
št. _________, z dne _________ znaša:__________________________EUR. 
 
a/ POGODBENE linije 
 
Zap.   Štev. Cena  v € Cena v €
št. POGODBENA RELACIJA KM na za km za linijo 

relac.   Dan brez DDV brez DDV
1 2 3 4 5=3*4 
1. Zalog-Studenec-Brezje-Krtina 5     
2. Sv.Trojica-Brezovica-Laze-Gorjuša 11     
3. Turnše-Količevo 4   
4. Podrečje-Vir 3   
5. Krtina-Brezje-Studenec-Zalog-Veselka 7   
 SKUPAJ PONUDBENA CENA NA DAN (v €, brez DDV)     

 
 
  
                                                                                                                                                  v 
€ 
1. Skupaj ponudbena cena (brez DDV) na dan   
2. CENA S POPUSTOM na dan  
3. DDV_______%  
4. Skupna ponudbena cena z DDV na dan  
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5. Z besedo: 
_________________________________________________________________ 
 
                     
 
 
 
V kolikor se redna linija, katero koristijo učenci ukine, bo izvajalec zagotovil prevoz teh 
učencev v šolo in domov. 
 

Cene za opravljanje prevozov na pogodbenih in rednih linijah so za šolsko leto 
2011/2012 fiksne in nespremenljive, izvajalec ni upravičen do podražitev. 

 
 
Izvajalec se obveže opravljati za naročnikove otroke kvalitetne in varne prevoze na 
dogovorjenih linijah. Prevoze bo opravljal z naslednjimi avtobusi*(navesti tudi podizvajalce): 
 
 

Proga 
Avtobus – št. 

sedežev 
Leto izdelave 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
*oz. v primeru okvare, z drugimi avtobusi enake ali boljše kvalitete in po voznih redih, ki so 
bili navedeni v razpisni dokumentaciji in so sestavni del pogodbe. Prevoznik se zavezuje, da 
bo opravljal prevoz otrok vse dni pouka po šolskem koledarju za celotno šolsko leto 
2011/2012. 
 
IV. OBRAČUN IN PLAČILA 

5. člen 
 

Plačnik prevozov, ki so predmet te pogodbe, je Osnovna šola Dob.  
 

6. člen 
Izvajalec bo izvršene storitve obračunaval z mesečno izdanimi računi do 15. v mesecu za 
pretekli mesec. Iz računov mora biti razvidno število opravljenih dni v tekočem mesecu, cena 
in skupni znesek za plačilo, iz prilog k računom pa poimenski seznam učencev (samo za 
redne linije), s številom km relacije za posameznega učenca.  To pomeni, da bo izplačilo 
realizirano na podlagi dejansko opravljenih prevozov. 
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IX. PREDSTAVNIKI PO POGODBI 
 

7. člen 
Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je Barbka Drobnič, strokovna sodelavka 
VII/2. 
 
Pooblaščeni zastopnik izvajalca  po tej pogodbi je ___________, 
_________________________. 
 
 
X. OSTALA DOLOČILA 

8. člen 
Osnovna šola iz 5. člena te pogodbe bo do 29. avgusta 2011 poslale izvajalcu seznam 
učencev vozačev in vstopne postaje. 
 
Spremembe linij oz. relacij in voznih redov v šolskem letu se bo reševalo sporazumno z 
izvajalcem, glede na potrebe naročnika, cena na km pa ostaja nespremenjena.  
 
Morebitno časovno spremembo voznih redov na posamezni liniji, za dneve, ko ima šola 
(naročnik) drugače organiziran pouk kot običajno, je šola (naročnik) dolžna sporočiti izvajalcu 
najmanj 48 ur pred spremembo. Prevoznik mora čas prevoza prilagoditi konkretnim 
potrebam šole (naročnika) oz. se o tem uskladiti z ravnateljem. 
 
V kolikor se izkažejo potrebe po prevozu učencev na novih linijah oz. relacijah naročnik o 
tem obvesti prevoznika, ki pod enakimi pogoji opravi tudi prevoz na morebitnih novih linijah 
oz. relacijah. 
 
Za nespoštovanje določil te pogodbe ima naročnik pravico izvajalcu zaračunavati škodo, ki 
mu je zaradi takega ravnanja nastala, razen v primerih višje sile v skladu z Obligacijskim 
zakonikom. 
 

9. člen 
Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik, pri katerem se izvajajo prevozi, lahko spremlja in 
nadzorujeje izvajalca pri izvajanju te pogodbe. 
 

10. člen  
 

Izvajalec skrbi za varnost vstopnih in izstopnih mest. 
 
 

11. člen 
Izvajalec je dolžan zavarovati učence proti morebitnim poškodbam, ki bi jih le-ti utrpeli v 
primeru prometne nesreče. 
 

12. člen 
Pogodba je sklenjena za določen čas – za čas pouka v šolskem letu 2011/201. Odpovedni 
rok po pogodbi za obe stranki je 6 mesecev.   
V primeru, da izvajalec: 



 
  
Integracija osnovnošolskih prevozov 

 116

 ne bi pričel z izvedbo storitev po tej pogodbi, niti v naknadnem roku, ki mu ga naloži 
naročnik, 

 po svoji krivdi zamuja z izvedbo storitev po tej pogodbi več kot 30 dni, 
 prekine z izvedbo storitev brez pisnega soglasja naročnik, 
 ne zavaruje učencev proti morebitnim poškodbam, ki bi jih le – ti utrpeli v primeru 

prometne nesreče, 
lahko naročnik takoj odstopi od te pogodbe.  
 
 

12. a člen 
Izvajalec in naročnik vsak zase izrecno izjavljata, da naročniku, predstavniku naročnika, 
posredniku naročnika ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun 
izvajalca, ni obljubil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
-pridobitev posla, 
-sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 
-opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
-drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena 
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali 
njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 
 
V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična. 
 
 

13. člen 
Morebitne spore iz te pogodbe rešujeta pogodbeni stranki sporazumno. V kolikor sporazum 
ni dosežen, bo spor reševalo pristojno sodišče. 
 

14. člen 
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in stopi v veljavo z dnem 
izpolnitve naslednjega pogoja:  
- ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 

10 % vrednosti pogodbenega zneska. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši od 
roka za dokončanje posla, torej do 31.7.2012. 

 
15. člen 

Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 
dva (2) izvoda. 
 
 
V _______________, dne __________ 
 

IZVAJALEC: 
 

_________________________  
_________ 

_____________________ 

V _______________, dne __________ 
 

NAROČNIK: 
 

Barbka Drobnič 
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Pogon vozil na CNG 
 

Uvod 
V poglavju je obdelano stanje infrastrukture oz. tehnologije pogona vozil na CNG v RS , da bi 
ga naročniki osnovnošolskih prevozov v bodočih razpisih lahko navedli kot enega izmed 
razpisnih pogojev. 
 

Pregled tehnologije pogona na CNG 
 
Tako kot nafta je tudi zemeljski plin fosilno, neobnovljivo gorivo, ki pa ga zaradi najčistejšega 
izgorevanja in s tem bistveno zmanjšanega onesnaževanja okolja lahko uvrščamo med 
alternativna goriva. Zemeljski plin je mešanica ogljikovodikov, predvsem metana. Stisnjen 
zemeljski plin (CNG) se kot alternativno gorivo zelo dobro obnese za pogon Ottovih 
(bencinskih) motorjev. Nova vozila so opremljena z možnostjo uporabe stisnjenega 
zemeljskega plina (CNG) ali bencina. 
Stisnjen zemeljski plin (Compressed Natural Gas – CNG) je zemeljski plin, ki je običajno 
odvzet iz omrežja zemeljskega plina in nato stisnjen na 200 barov ali več. Na ta način 
zavzema manj prostora, kar omogoča uporabo v transportu, kjer tudi osebna vozila s 
stisnjenim zemeljskim plinom lahko prevozijo razdaljo do 400 km. Sestavljen je iz visokega 
deleža metana in je podoben bioplinu. Je fosilno gorivo s katerim je moč nadomestiti bencin 
ali dizelsko gorivo. Stisnjen zemeljski plin je lažji od zraka in se ob morebitnem uhajanju 
naglo porazgubi. Vozilo na stisnjen zemeljski plin je zelo prijazno okolju - tvori manj 
toplogrednih plinov ter bistveno manj trdih delcev, povzroča manj emisij CO2 in manj hrupa. 
Stroški goriva so v primerjavi z dizelskim manjši za 40%, medtem ko je poraba enaka. Vozila 
na stisnjen zemeljski plin imajo visok varnostni standard in daljšo življenjsko dobo (motor in 
katalizator). Kjer je na voljo utekočinjen zemeljski plin (Liquefied Natural Gas – LNG), se 
stisnjen zemeljski plin (CNG) lahko pridobiva tudi iz njega.  
 
Prednosti uporabe stisnjenega zemeljskega plina (CNG) 

 Pridobivanje zemeljskega plina je enostavnejše kot pridobivanje nafte in je tako 
cenovno konkurenčnejše. 

 Emisije škodljivih snovi so veliko manjše kot pri bencinskih in dizelskih motorjih 
(manjše so emisije žveplovega dioksida, ogljikovega monoksida in trdih delcev). 

 CNG se lahko uporablja v kombinaciji z bencinom in tako je mogoče prevoziti večje 
število kilometrov neodvisno izključno od gostote CNG črpalk. 

 Dostava po plinovodu je varnejša kot transport bencina ali dizla po cesti ali železnici. 
 Polnilno postajo je možno namestiti tudi doma, v kolikor je v hiši že naravni zemeljski 

plin. 
 
Slabosti uporabe CNG 

 Predelava avtomobilov je draga (okoli 2000 €) zaradi dragih rezervoarjev, ki morajo 
prenesti tlak 200-250 barov. 

 Zaradi dodatnega rezervoarja za gorivo je avto bolj obremenjen. 
 Gostota črpalk CNG je v Evropi različna, pri nas pa takšne črpalke še ni. 
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Pregled stanja in ocena trenda razvoja v RS 
Trenutno v RS ni nobenega javnega polnilnega mesta za CNG vendar so načrti, da bodo v 
bližnji prihodnosti postavljenih več polnilnih postaj. Glede na to, da trenutno še ni javnih 
polnilnih postaj se prevozniki trenutno ne odločajo za nakupe avtobusov, ki uporabljajo CNG. 
Trenutno v RS potekata dva projekta, ki poizkusno uvajata oz. testirate te vrste prevozov: 

 CIVITAS ELAN, 
 METAN. 

Trenuten trend razvoja je takšen, da bo v relativnem kratkem času prišlo do implementacije 
oz. postavitve infrastrukture, ki bo prevoznikom omogočilo operativno uporabo te tehnologije 
oz. nakup prevoznih sredstev. 
 
 
 

Zaključek 
V RS trenutno ne obstaja infrastruktura (javna polnilna mesta), ki bi podpirala uporabo 
avtobusov s pogonom na CNG. Trenutno se izvajajo razvojni projekti, ki bodo šele v bližnji 
prihodnosti omogočili takšno infrastrukturo. Prevozna sredstva na CNG tehnološko niso več 
nikakršen problem, vendar dokler ne bo spremljajoče infrastrukture ne bodo aktualna oz. 
poslovno upravičena za nakup s trani prevoznikov. 
V razpisni dokumentaciji torej ni smiselno zahtevati takšnega pogoja, saj prevoznikom še ni 
omogočena takšna infrastruktura, ki bi podpirala takšne prevoze oz. nakupe teh vozil. Glede 
na trenuten trend razvoja na področju CNG pa bo ta pogoj zagotovo izvedljiv v naslednjih 
letih. 
 
 
 

Viri 
1.) http://www.civitasljubljana.si/o-projektu/pregled-dosezkov 
2.) http://www.metan.si/index.php?id=25 
3.) http://www.siol.net/avtomoto/tehnika/2007/12/plin_namesto_bencina.aspx 
4.) http://en.wikipedia.org/wiki/Compressed_natural_gas 
5.) http://www.energap.si/uploads/E-novice%20st_%202.pdf 
7.) http://www.enoslng.si/ 
7.) http://www.siol.net/avtomoto/tehnika/2010/09/razlika_plini_cng_in_lpg.aspx 
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Zaključek 
Študija Analiza osnovnošolskih prevozov  je pokazala, da je možno veliko večino prevozov 
izvajati z javnim linijskim prometom ali pa pridobiti dovoljenje DRSC za prevoz občasnih 
potnikov s posebnim linijskim prometom. Ti dve rešitvi omogočata ekonomsko in prometno 
najboljšo rešitev kar se tiče naročnika prevozov, kakor tudi za uporabnike JPP. 
V okviru študije je bila prav tako pripravljena razpisna dokumentacija, ki omogoča, da se 
bodo ponudniki na razpisane linije lahko prijavili z linijami javnega linijskega prometa. Za 
pridobitev dovoljenja DRSC, da bodo lahko prevozniki s posebnim linijskim prometom 
prevažali občasne potnike pa ni omejitev (prevoznik samo odda vlogo), medtem ko je v 
študiji prikazano kateri vsi prevozi so izpolnjujejo te pogoje. 
Bodoči razpisni pogoj v katerem bi naročniki prevozov zahtevali, da imajo prevozniki 
prevozna sredstva na CNG je preuranjen, saj pri nas še ni infrastrukture, ki bi podpirala 
takšna prevozna sredstva. 




