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          Telče, 01.10.2019 
 
ZADEVA: Cenik najema avtobusa ali kombija 
 

 

Velikost vozila Cena na 
prevoženi km 

Do 8 potnikov 0,60€ 

9 do 20 potnikov 0,85€ 

21 do 30 potnikov 0,95€ 

31 do 50 potnikov 1,10€ 

51 do 55 potnikov 1,15€ 

56 do 59 potnikov 1,20€ 

 
Dodatne informacije 
 

 Dnevni najem (nad 5 ur): Minimalno 250 km 

 Pol-dnevna norma (pon do pet do 5 ur): Minimalno 125 km 

 Dostavni kilometri: 50% cene na kilometer 

 Tuja dnevnica: 44€ 

 Parkirnine, cestnine in ostali stroški se plačajo dodatno 

 DAVEK od prevoženega kilometra 
o Slo 9,5% 
o Avstrija 10% 
o Nemčija 19% 
o Hrvaška 25% 
o Poljska 10% 

 
 
Podane cene so informativne in so odvisne od termina prevoza, 
zasedenosti kapacitet, trajanja in razdalje prevoza,….   

 
Strankam omogočamo plačilo prevoza po dogovorjenih cenah in obračun po opravljeni 
storitvi. Obračun se izvede po dejansko opravljenih kilometrih in dodatnih stroških. V 
določenih primerih je možen tudi dogovor o »fiksni« ceni prevoza. Za točno ponudbo 
prosimo za natančne podatke o relaciji prevoza, trajanju, številu oseb in morebitne 
posebnosti. Pri strankah s katerimi sodelujemo prvič oziroma manj pogosto si pridržujemo 
pravico zahtevati plačilo avansa pred pričetkom prevoza. 
 
Pri več dnevnih prevozih naročnik zagotovi bivanje za voznika, ki je primerljivo pogojem 
ostalih potnikov oziroma najmanj nočitev z zajtrkom. V primeru, da omenjeni pogoji niso 
zagotovljeni, le te zagotovi prevoznik, stroške pa prišteje ceni prevoza. 
 
Povpraševanje in prejem ponudbe ne pomeni rezervacije prevoza. V primeru da se strinjate s 
ponudbo priporočamo čimprejšnjo potrditev prevoza. Šele po potrditvi rezervacije s strani 
prevoznika se lahko sklepa, da so še na voljo proste kapacitete in je rezervacija dokončno 
potrjena. 
           

Andrej Mrgole                                                                            
Mrgole d.o.o. 

 


