
 

 

 

 

ZAHTEVEK 

 

POVABILO K ODDAJI VLOG ZA IZVAJANJE TRAJNOSTNIH JAVNIH PREVOZOV  

NA OBMOČJU TNP V 2022  

Upravičenec: 

Naziv prijavitelja  

Naslov in sedež prijavitelja  

Pošta in kraj  

Številka pogodbe:  

 

Viri sredstev: 

Vir sredstev Višina 

Sredstva iz Povabila k oddaji vlog za 

izvajanje trajnostnih javnih prevozov na 

območju TNP v 2022 (sofinanciranje skladno 

s Pogodbo o izvajanju trajnostnih javih 

prevozov na območju Triglavskega 

narodnega parka v letu 2022, 

št.____________) 

 

 

Drugi javni viri sredstev (navedite kateri)  

 

________________________ 

 

 

Drugi zasebni viri sredstev (navedite kateri) 

________________________ 

 

 

SKUPAJ brez DDV  

DDV  

SKUPAJ z DDV  

 

 

Kraj in datum: Ime in priimek odgovorne osebe: 

 Podpis in žig: 

 



 

 

 

Obvezne priloge: 

- Račun za opravljene prevoze in potrdilo o plačilu (fotokopije) 

- Poročilo o izvedbi prevozov na posamezno lokacijo, ki vključuje naslednje podatke: 

o število izvedenih prevozov na osnovi sprejetih in javno objavljenih voznih redov 

o število prevoženih kilometrov (skladno s prijavo na razpis). 

o vozni red 

o število prepeljanih potnikov – število izdanih vozovnic oziroma ocena izvajalca 

prevoza 

o dokazila o obveščanju javnosti med izvajanjem aktivnosti ter najmanj 3 fotografije 

- Morebitna druga dokazila, ki dokazujejo izvedbo aktivnosti ali dokazilo o opravljenem delu 

oziroma storitvi. 

V kolikor bo  prijavitelj za izvajanje prevozov iz tega naročila prejel še kakšna druga javna sredstva ali 

sredstva potnikov, mora to jasno opredeliti v poročilu in predložiti dokazila na podlagi katerih bo JZ 

TNP nedvomno izključil možnost dvojnega financiranja. 

 

  



 

 

 

Naziv prijavitelja 

Naslov 

Pošta 

 

 

VSEBINSKO POROČILO 

o izvajanju trajnostnih javnih prevozov na območju Triglavskega narodnega parka v 2022 

 

Kratko vsebinsko poročilo: 

(opišite) 

 

 

 

 

Kazalnik Predvideno v prijavi Izvedeno do ___________ 

Skupno število izvedenih 

prevozov 

  

Skupno število prevoženih 

kilometrov  

  

Število prepeljanih potnikov – 

število izdanih vozovnic 

oziroma ocena izvajalca 

prevoza 

n.p.  

 

Obrazložitev odstopanj glede na v vlogi predvidene kazalnike in dejansko izvedene:  

 

 

  



 

Obveščanje javnosti: 

Priložite naslednja dokazila in gradiva: 

Dokazila in gradiva DA / NE 

Objava voznega reda na spletni strani prijavitelja in drugih spletnih straneh, ki so 

namenjene turistom in obiskovalcem;  
 

Objava voznega reda na avtobusnih postajah in postajališčih (fotografija)  

Objava voznega reda v lastnem informacijskem gradivu, ki je namenjeno turistom 

in lokalnemu prebivalstvu; 

 

Objava članka o izvajanju prevozov v glasilu lokalne skupnosti (junij/julij/avgust 

2022) 

 

Najmanj tri fotografije o izvajanju aktivnosti; fotografije bomo uporabili za 

obveščanje javnosti; V kolikor želite da pri fotografiji navedemo avtorja, nam 

prosimo to sporočite. 

 

 

V kolikor posameznih dokazil ali gradiv ne prilagate, vas prosimo, da to obrazložite. 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: Ime in priimek odgovorne osebe: 

 Podpis in žig: 

 

 

 


