
  

 

 

                   
 

 

             O B Č I N A  

  SLOVENSKA BISTRICA 
  O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. izredna seja občinskega sveta    

dne 6. julij 2020 

 

 

Gradivo za 3.c) točko dnevnega reda 
 

 

 

 

ZADEVA: Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za vzpostavitev in 

upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju Občine 

Slovenska Bistrica 

 

 

 

 

Poročevalci:  

mag. Branko Žnidar, direktor občinske uprave 

Tomaž Pristovnik, RIC Slovenska Bistrica 

Anže Kunovar, Odvetniška pisarna Kunovar 

 

 

 

  



  

 
 

O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O b č i n s k a  u p r a v a 
 

Kolodvorska ulica 10,  2310 Slovenska Bistrica 

telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 00,  fax: + 386 2 / 81 81 141   e-mail: obcina@slov-bistrica.si 

uradna spletna stran http://www.slovenska-bistrica.si 

 

Datum: 30.6.2020 

 

 

           O B Č I N A 

SLOVENSKA BISTRICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

ZADEVA: Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za vzpostavitev in upravljanje javnega 

sistema izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica 

 

 

I. PREDLAGATELJ 

             

            Župan dr. Ivan ŽAGAR 

 

II. DELOVNO TELO PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO 

      

     Statutarno – pravna komisija 

 

III.  VRSTA POSTOPKA 

             

           Enofazni 

 

IV. PRAVNE PODLAGE ZA SPREJEM:   

        

• Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19). 

• Sprejem odloka o javno-zasebnem partnerstvu za vzpostavitev in upravljanje javnega 

sistema izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica se predlaga na podlagi 

določil 11., 36., in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 

127/06; v nadaljevanju: ZJZP). 11. člen ZJZP določa, da odločitev o ugotovitvi javnega 

interesa za sklenitev javno-zasebnega partnerstva in izvedbi projekta v eni izmed oblik 

javno-zasebnega partnerstva po tem zakonu sprejme predstavniški organ samoupravne 

lokalne skupnosti. Nadalje 36. člen ZJZP določa, da se predmet, pravice in obveznosti 

javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine 

posameznega razmerja javno-zasebnega partnerstva se lahko uredijo z aktom o javno-

zasebnem partnerstvu. Vezano na navedeno pa 40. člen ZJZP določa, da se odločitev o 
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javno-zasebnem partnerstvu iz 11. člena tega zakona in akt o javno-zasebnem 

partnerstvu lahko sprejmeta v skupnem aktu. 

 

V.  NAMEN IN CILJI SPREJEMA DOKUMENTA 

 

 
Predlagan odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 
partnerstva za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju Občine 
Slovenska Bistrica. 
S predlaganim odlokom se urejajo predmet, pravice in obveznosti javnih in zasebnega partnerja ter 
uporabnikov, postopek izbire zasebnega partnerja ter druge sestavine razmerja javno-zasebnega 
partnerstva, ki so v skladu z določbami ZJZP predmet urejanja z odlokom.  
Odlok je temeljni okvir prihodnjega pogodbenega razmerja, natančnejša opredelitev vseh sestavin 
pogodbenega razmerja pa bo izvedena v okviru pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.  
V predlaganem odloku je opredeljena tudi vrsta javno-zasebnega partnerstva, in sicer gre za javno-
naročniško javno-zasebno partnerstvo. Oblika pogodbenega partnerstva je bila določena v skladu z 
ugotovitvami iz investicijskega programa in ocene upravičenosti. 
Odlok predvideva, da je predmet javno-zasebnega partnerstva vzpostavitev in upravljanje javnega 
sistema izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica, pri čemer predmet zajema tudi 
vzdrževanje obstoječe in novo vzpostavljene infrastrukture (t.j. izposojevalnic, koles, 
informacijskega sistema, ipd.) ter promocijo javnega sistema izposoje koles.  
Odlok ureja tudi bistvene dele postopka izbire zasebnega partnerja in strokovno komisijo za izbiro, 
poročanje zasebnega partnerja in izvajanje nadzora javnega partnerja nad izvajanjem javno-
zasebnega partnerstva.  
 
Rok za izdajo odloka ni določen z zakonom, je pa izdaja predmetnega akta ključna za izvajanje 
nadaljnjih postopkov v zvezi z izvedbo projekta za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema 
izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica.    
 

 

  



  

VI. FINANČNE POSLEDICE 

 

 
Sprejetje odloka in izvedba projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva bi bremenilo proračun 
v višini zagotavljanja lastnih sredstev obratovanja sistema (doplačilo) ter sredstev za zavarovanje 
sistema v skupni višini 17.287,00 eur v letu 2020. Primer stroškov obratovanja za obdobje 10 let je 
povzet po Investicijskem projektu za upravljanje sistema Zapelji me in je prikazan v spodnji tabeli. 
 
Tabela: Stroški upravljanja in vzdrževanja za javnega partnerja  

Leto Doplačilo [EUR] Zavarovanje [EUR] Skupaj [EUR] DDV [EUR] Skupaj z DDV [EUR] 

2020 9.170 5.000 14.170 3.117 17.287 

2021 25.880 12.000 37.880 8.334 46.214 

2022 22.880 12.000 34.880 7.674 42.554 

2023 19.880 12.000 31.880 7.014 38.894 

2024 16.880 12.000 28.880 6.354 35.234 

2025 13.880 12.000 25.880 5.694 31.574 

2026 10.880 12.000 22.880 5.034 27.914 

2027 7.880 12.000 19.880 4.374 24.254 

2028 4.880 12.000 16.880 3.714 20.594 

2029 1.880 12.000 13.880 3.054 16.934 

2030 710 7.000 7.680 1.690 9.370 

 
Sprejetje odloka in izvedba projekta po modelu javno-zasebnega partnerstva bo Občino Slovenska 
Bistrica v trajanju projekta bremenila v skupni vrednosti 310.819 EUR. S finančnega vidika je sicer 
izvedba projekta neupravičena, ker pa gre za vlaganje v infrastrukturo javnega značaja s širšim 
družbenim učinkom in pomenom, za presojo izvedbe projekta samo finančni vidik ni najbolj 
ustrezen. Z upoštevanjem družbenih koristi je izvedba projekta ekonomsko upravičena in narekuje 
izvedbo.  

 

 

VII.  PREDLOG SKLEPA 

 

Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predloženo gradivo ter v kolikor ne bo 

pripomb, sprejme naslednji sklep: 

 

 

S K L E P  

 

Občinski svet Občine Slovenska Bistrica potrjuje Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za 

vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju Občine Slovenska 

Bistrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Mag. Branko Žnidar 

Direktor občinske uprave 



  

 

Priloga: 

- Odlok o javno – zasebnem partnerstvu za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje   

koles na območju Občine Slovenska Bistrica 
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Na podlagi 11., 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. 

člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 16. člena Statuta Občine 

Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 79/19) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na zaporedna 

številka izredni seji dne datum sprejel  

 

O D L O K 

O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA VZPOSTAVITEV IN UPRAVLJANJE 

JAVNEGA SISTEMA IZPOSOJE KOLES NA OBMOČJU OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(vsebina odloka) 

1) Ta odlok vsebuje odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno-zasebnega 

partnerstva za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju Občine 

Slovenska Bistrica, v eni izmed oblik javno-zasebnega partnerstva, določenih z Zakonom o 

javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06). 

2) S tem odlokom se določa tudi predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja 

ter uporabnikov, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-

zasebnega partnerstva za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na 

območju Občine Slovenska Bistrica. 

 

2. člen 

(opredelitev izrazov) 

1) Ključni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen: 

a. »javni partner« je Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska 

Bistrica; 

b. »zasebni partner« je fizična ali pravna oseba, ki je izbrana kot izvajalec javno-

zasebnega partnerstva; 

c. »javni sistem izposoje koles« je sistem izposoje koles, ki je pod enakimi pogoji 

uporabe dostopen vsem uporabnikom in vključuje vso infrastrukturo, potrebno za 

normalno izvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva; 

d. »uporabnik« je fizična oseba, ki uporablja javni sistem izposoje koles; 

2) Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen kot so opredeljeni v Zakonu o javno-

zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakonu o javnem naročanju (Uradni list 

RS, št. 91/15 in 14/18) ter v predpisih in drugih odlokih, izdanih na njuni podlagi. 

 

II. UGOTOVITEV JAVNEGA INTERESA 

3. člen 

(javni interes) 

1) Občina Slovenska Bistrica skladno z drugo in sedmo alinejo drugega odstavka 21. člena Zakon 

o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 

51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 

– ZIUOOPE) v povezavi z 2. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
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prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 

108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 

– ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) s tem odlokom sprejema odločitev, da obstaja javni interes za 

vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju Občine Slovenska 

Bistrica. 

2) Javni interes je izkazan na naslednji način: 

a. da se občanom in obiskovalcem občine omogoči učinkovit in okolju prijazen prevoz s 

kolesi; 

b. da se prispeva k znižanju emisij CO2; 

c. da se poveča delež ne-motoriziranega prometa; 

d. da se zmanjša hrupna obremenitev okolja; 

e. da se zmanjša raven onesnaženosti zunanjega zraka. 

 

III. VRSTA, PREDMET, OBMOČJE IZVAJANJA IN ČAS TRAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA 

PARTNERSTVA 

4. člen 

(vrsta javno-zasebnega partnerstva) 

Javno-zasebno partnerstvo se izvaja v obliki javno-naročniškega javno-zasebnega partnerstva. 

 

5. člen 

(predmet javno-zasebnega partnerstva) 

1) Predmet javno-zasebnega partnerstva je vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje 

koles na območju Občine Slovenska Bistrica. 

2) Predmet javno-zasebnega partnerstva zajema tudi vzdrževanje obstoječe in novo 

vzpostavljene infrastrukture (t.j. izposojevalnic, koles, informacijskega sistema, ipd.) ter 

promocija javnega sistema izposoje koles. 

3) Predmet javno-zasebnega partnerstva se podrobneje opredeli v pogodbi o javno-zasebnem 

partnerstvu. 

 

6. člen 

(območje izvajanja) 

Javno zasebno partnerstvo se izvaja na celotnem območju Občine Slovenska Bistrica. 

 

7. člen 

(čas trajanja) 

1) Začetek in čas trajanja javno-zasebnega partnerstva se opredelita v pogodbi o javno-

zasebnem partnerstvu. 

2) Javno-zasebno partnerstvo se sklene za največ 10 let. 

3) Rok trajanja javno-zasebnega partnerstva se skladno s pogoji veljavne zakonodaje lahko 

podaljša s sklenitvijo dodatka k pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu, vendar ob 

upoštevanju določbe drugega odstavka 71. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu največ 

za polovico obdobja, določenega z osnovno pogodbo. Pred sklenitvijo dodatka se opravijo 

pogajanja o vseh pomembnih sestavinah razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki jih je treba 

prilagoditi zaradi okoliščin, navedenih v tem odstavku.   
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8. člen 

(izključne pravice in javna pooblastila) 

1) Javni partner zagotavlja zasebnemu partnerju izključno pravico opravljanja dejavnosti 

javno-zasebnega partnerstva iz 5. člena tega odloka na opredeljenem območju iz 6. člena 

tega odloka, za čas trajanja pogodbe, dogovorjen skladno s 7. členom tega odloka ter druge 

pravice, določene v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu v skladu s tem odlokom. 

2) Javni partner daje zasebnemu partnerju javno pooblastilo, da prevzema vodenje vseh 

evidenc, ki so za opravljanje javno-zasebnega partnerstva potrebne, skladno z veljavnimi 

predpisi. 

 

IV. FINANCIRANJE 

9. člen 

(viri financiranja) 

1) Javni sistem izposoje koles se financira iz sledečih virov: 

a. sredstev plačil uporabnikov za opravljeno storitev; 

b. nadomestila iz proračuna javnega partnerja za izvajanje predmeta javno-zasebnega 

partnerstva; 

c. prihodkov oglaševanja iz 19. člena tega odloka; 

d. lastnih sredstev zasebnega partnerja; 

e. drugih sredstev, ki jih pridobita javni ali zasebni partner na podlagi posebnih 

predpisov, in so namenjena financiranju ali sofinanciranju predmeta javno-

zasebnega partnerstva; 

2) Deleži posameznih virov financiranja iz prejšnjega odstavka se podrobneje opredelijo v 

okviru postopka javnega izbire zasebnega partnerja in v pogodbi o javno-zasebnem 

partnerstvu. 

3) Zasebni partner mora skladno z zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 

evidentiranju različnih dejavnosti in predpisi, izdanimi za njegovo izvrševanje, drugimi 

predpisi in računovodskimi standardi voditi ločeno računovodsko evidenco o sredstvih in virih 

sredstev ter prihodkih in odhodkih za izvajanje javno-zasebnega partnerstva. 

 

10. člen 

(cene storitev) 

1) Cene storitev so določene v ceniku, ki jih s Sklepom o določitvi cene uporabe javnega sistema 

izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica določi javni partner. Sklep iz 

predhodnega stavka na predlog zasebnega partnerja izda župan Občine Slovenska Bistrica. 

2) V sklepu iz predhodnega odstavka se določijo tudi najvišje cene drugih proizvodov in storitev 

ter kazni, ki jih zasebni partner v zvezi s predmetom javno-zasebnega partnerstva lahko 

zaračunava uporabnikom. 

3) Razen v primerih iz četrtega in petega odstavka tega člena zasebni partner ne sme 

uporabljati drugačnih cen, kot so določene s sklepom iz prvega odstavka tega člena. 

4) Zasebni partner lahko v svojem ceniku določi nižje cene, kot so določene s sklepom iz prvega 

odstavka tega člena, ali izvede občasne promocijske akcije z znižanjem cene, če s tem ne 

diskriminira občasnih uporabnikov ali ne diskriminira med različnimi kategorijami 

uporabnikov s tem, da bi porušil razmerja med cenami različnih kategorij uporabnikov, 
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določenih s sklepom, in hkrati škodno ne posega v višino predvidenega nadomestila iz 

proračuna javnega partnerja za izvajanje premeta javno-zasebnega partnerstva. 

5) Če javni ali zasebni partner za posamezne kategorije uporabnikov pridobita v skladu s 

predpisi subvencije ali druga sredstva države oziroma lokalne skupnosti, se pri izračunu višine 

tega nadomestila uporablja cena, določena s cenikom, posameznemu uporabniku, za 

katerega je prejel subvencijo, pri čemer lahko zasebni partner zaračuna le razliko med ceno, 

določeno s cenikom, in subvencijo. 

6) Zasebni partner mora zagotoviti obveščanje uporabnikov o ceniku in morebitnih popustih na 

način, določen v 18. členu tega odloka. 

 

11. člen 

(nadomestilo) 

1) Javni partner zasebnemu partnerju za izvajanje javno-zasebnega partnerstva plačuje 

nadomestilo. 

2) Način in višina plačila nadomestila se podrobneje opredeli v okviru postopka izbire zasebnega 

partnerja in pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu.  

 

12. člen  

(druga sredstva) 

1) Če zasebni partner prejema kakršnakoli druga sredstva za izvajanje javno-zasebnega 

partnerstva, ki niso navedena v tem odloku, mora ta sredstva, zmanjšana za upravičene 

stroške v zvezi z njihovim pridobivanjem, uporabiti za izvajanje javno-zasebnega partnerstva 

in predstavljajo odbitek od višine sredstev iz b točke prvega odstavka 8. člena tega odloka. 

2) O višini prihodkov iz prejšnjega odstavka mora zasebni partner poročati javnemu partnerju 

na način, določen v 25. členu tega odloka. 

 

V. SPLOŠNI POGOJI IZVAJANJA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

13. člen 

(obveznosti zasebnega partnerja) 

1) Zasebni partner mora v okviru izvajanja javno-zasebnega partnerstva zagotoviti: 

a. vzpostavitev delujočega javnega sistema izposoje koles, ki vključuje aktivacijo 

obstoječe infrastrukture z najmanj sedmimi izposojevalnicami koles in skupaj 

najmanj 90 kolesi ter pripadajočim informacijskim sistemom; 

b. vzdrževanje vzpostavljene infrastrukture, torej izposojevalnic koles, koles in 

informacijskega sistema skozi celotno obdobje trajanja javno-zasebnega partnerstva; 

c. upravljanje z javnim sistemom izposoje koles; 

d. promocijo vzpostavljenega javnega sistema izposoje koles med potencialnimi 

skupinami uporabnikov; 

e. da bo vsem uporabnikom pod enakimi pogoji in skladno s splošnimi pogoji uporabe 

omogočena uporaba javnega sistema izposoje koles; 

f. izvajanje nalog in dejavnosti, ki so neločljivo povezane z obveznostmi iz prve točke 

(vodenje evidenc, obveščanje, poročanje in podobno), v obsegu, kot ga predpisujeta 

veljavna zakonodaja in pogodba o javno-zasebnem partnerstvu; 

g. izvajanje drugih obveznosti, ki so opredeljene v pogodbi o javno zasebnem 

partnerstvu. 
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2) Dejavnost javno-zasebnega partnerstva mora zasebni partner opravljati nepretrgano. Zasebni 

partner lahko začasno prekine izvajanje dejavnosti le na način in iz razlogov, ki jih določa 

Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, ta odlok, pogodba o javno-zasebnem partnerstvu ali 

drug predpis. 

 

14. člen 

(obveznosti javnega partnerja) 

Obveznosti javnega partnerja so zlasti: 

a. zagotavljati zasebnemu partnerju pogoje za opravljanje dejavnosti javno-zasebnega 

partnerstva na način, kot je opredeljen v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu; 

b. zasebnemu partnerju nuditi pomoč pri pridobitvi posameznih pravic, soglasij ali 

dovoljenj, ki jih zasebni partner ne more pridobiti samostojno ali brez pomoči javnega 

partnerja; 

c. v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in pogoji, določenimi v pogodbi o 

javno-zasebnem partnerstvu, zasebnemu partnerju na premičninah in nepremičninah, 

kjer se izvajajo aktivnosti za uresničitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, ter 

na opremi, ki je v lasti javnega partnerja, podeliti ustrezne stvarnopravne pravice 

(npr. služnost, stavbna pravica, itd.) tako, da se zasebnemu partnerju omogoči 

nemoteno izvajanje dejavnosti javno-zasebnega partnerstva; 

d. v skladu z določili pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu zagotavljati plačila za 

opravljanje dejavnosti javno-zasebnega partnerstva. 

 

15. člen 

(obveznosti uporabnikov) 

1) Uporabniki imajo zlasti dolžnost: 

a. upoštevati splošne pogoje iz 16. člena tega odloka; 

b. v primeru kršitve splošnih pogojev iz 16. člena tega odloka poravnati kazen, določeno 

skladno s Sklepom o določitvi cene uporabe javnega sistema izposoje koles na 

območju Občine Slovenska Bistrica 

c. za koriščene storitve zagotavljati plačilo v skladu Sklepom o določitvi cene uporabe 

javnega sistema izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica. 

2) Uporabniki so sami in neomejeno odgovorni za škodo, ki nastane pri uporabi javnega sistema 

izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica.  

 

16. člen 

(splošni pogoji) 

1) Zasebni partner lahko podrobneje uredi način uporabe javnega sistema izposoje koles na 

območju Občine Slovenska Bistrica in pravice ter obveznosti uporabnikov s svojimi splošnimi 

pogoji, ki morajo upoštevati veljavne zakonske določbe in določbe tega odloka. 

2) Zasebni partner mora pred sprejemom splošnih pogojev iz predhodnega odstavka k besedilu le-

teh pridobiti ustrezno soglasje javnega partnerja. Soglasje iz predhodnega stavka izda župan 

Občine Slovenska Bistrica. 

3) Splošne pogoje mora zasebni partner objaviti na način določen v 18. členu tega odloka. 
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17. člen 

(pritožbe uporabnikov) 

1) Zasebni partner mora zagotoviti, da se lahko uporabniki pri njem pritožijo glede kvalitete in 

načina izvajanja predmeta javno-zasebnega partnerstva. V ta namen mora zasebni partner 

zagotoviti sistem za sprejemanje pritožb in zagotoviti njihovo hitro in učinkovito reševanje. 

2) O načinu vlaganja pritožb in njihovega reševanja mora zasebni partner obveščati uporabnike na 

način, določen v 18. členu tega odloka. 

3) Zasebni partner se mora na pritožbo uporabnika odzvati v 14 dneh po njenem prejemu, bodisi s 

tem, da mu pisno navede razloge, zakaj meni, da pritožba ni utemeljena, bodisi s tem, da odpravi 

zatrjevane pomanjkljivosti oziroma navede rok in način, kako bo te pomanjkljivosti odpravil. 

4) O prejetih pritožbah in odzivih nanje mora zasebni partner poročati javnemu partnerju na način, 

določen v 25. členu tega odloka, pri čemer mora v poročilo navesti podatke o posamezni pritožbi, 

razlogih zanjo in svojem odzivu nanjo. 

5) Če uporabnik ni zadovoljen z odzivom zasebnega partnerja na svojo pritožbo oziroma z njegovim 

ravnanjem glede odprave zatrjevane pomanjkljivosti, lahko zoper navedeno vloži pritožbo. 

Slednjo se lahko vloži v pisni obliki na naslov javnega partnerja, če zasebni partner v 30 dneh od 

poteka roka za njegov odziv slednjega ni podal ali je odziv zasebnega partnerja za uporabnika 

nesprejemljiv. V zahtevi ni mogoče uveljavljati denarnih oziroma odškodninskih zahtevkov. 

6) Javni partner lahko po opravljenem postopku z odločbo naloži zasebnemu partnerju, da odpravi 

ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju predmeta javno-zasebnega partnerstva ali mu naloži 

drugo ravnanje, s katerim naj zasebni partner uskladi izvajanje predmeta javno-zasebnega 

partnerstva s tem odlokom in drugimi predpisi, če ugotovi, da je zasebni partner pri izvajanju 

predmeta javno-zasebnega partnerstva ravnal v nasprotju s pogodbo o javno-zasebnem 

partnerstvu, tem odlokom in drugimi predpisi. 

 

18. člen 

(obveščanje) 

1) Zasebni partner mora v okviru izvajanja predmeta javno-zasebnega partnerstva zagotoviti 

popolno, pregledno in ažurno obveščanje uporabnikov in javnosti o vseh vprašanjih, ki zadevajo 

izvajanje storitev v okviru javnega sistema izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica 

in pravice ter dolžnosti uporabnikov. 

2) Zasebni partner mora uporabnike in javnost obveščati zlasti o: 

a. cenah uporabe javnega sistema izposoje koles na območju Občine Slovenska Bistrica, 

vključno z morebitnimi popusti; 

b. splošnih pogojih iz 16. člena tega odloka; 

c. možnostih pritožb skladno s 17. členom tega odloka; 

3) Zasebni partner mora obveščati uporabnike oziroma javnost najmanj na naslednje načine: 

a. z obvestili na izposojevalnicah koles; 

b. preko informacijskega sistema; 

c. preko delujočega klicnega centra; 

d. preko portala, dosegljivega s svetovnega spleta; 

e. z objavami v sredstvih javnega obveščanja, brošurami, letaki in podobnimi pisnimi 

sporočili. 
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4) Obveščanje preko svetovnega spleta mora zasebni partner zagotoviti tako, da je uporabniku 

omogočena pridobitev podatkov brez plačila ali posredovanja osebnih podatkov, razen če je to 

potrebno zaradi narave storitve, ki naj jo uporabnik opravi. 

 

19. člen 

(oglaševanje) 

1) Zasebni partner sme na izposojevalnice ter kolesa nameščati različno oblikovana oglasna 

sporočila, ki ustrezajo zahtevam tega člena, lahko tudi z uporabo vizualne tehnične opreme. 

Zasebni partner lahko oglasna sporočila posreduje tudi preko informacijskega sistema. 

2) Namestitev oglasnih sporočil ne sme biti taka, da bi kršila predpise o varnosti cestnega prometa 

ali omejevala uporabnikom neovirano uporabo kolesa. 

3) Oglasna sporočila po vsebini in obliki ne smejo predstavljati kršitve predpisov o prepovedi 

oziroma omejevanju oglaševanja določenih proizvodov ali storitev, drugih predpisanih prepovedi 

ali omejitev v zvezi z oglaševanjem in etičnih pravil, ki urejajo oglaševanje. 

4) Ne glede na prejšnji odstavek zasebni partner ne sme: 

a. diskriminirati med različnimi naročniki oglasnih sporočil, kot na primer s sklepanjem 

izključnih pogodb o oglaševanju, neupravičenim zavračanjem oglaševanja določenim 

naročnikom, neutemeljenim razlikovanjem naročnikov, diskriminatornimi cenami ali 

drugimi pogoji oglaševanja, in podobno; 

b. ovirati konkurence z oglaševanjem, kot na primer s tem, da bi določenim ponudnikom 

onemogočal oglaševanje ali zahteval od določenih ponudnikov, da oglašujejo le pri 

zasebnem partnerju; 

c. nameščati političnih oglasnih sporočil, kot so sporočila, ki izražajo stališča političnih 

strank, združenj ali posameznikov, ki uresničujejo svoje politične cilje, sprejete v 

programu stranke oziroma združenja, z demokratičnim oblikovanjem politične volje 

državljank in državljanov in s predlaganjem kandidatk oziroma kandidatov na volitvah v 

državni zbor, za predsednico oziroma predsednika republike ter v organe lokalnih 

skupnosti. 

5) Posledice kršitev zahtev iz tega člena se določijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. 

 

20. člen 

(druge pravice in obveznosti) 

1) Druge pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov se podrobneje 

opredelijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. 

 

 

VI. POSTOPEK IZBIRE ZASEBNEGA PARTNERJA 

21. člen 

(postopek izbire zasebnega partnerja) 

1) Javni partner izbere zasebnega partnerja na podlagi postopka izbire, ki se izvede ob upoštevanju 

določb III. dela Zakona o javno-zasebnem partnerstvu. 

2) Za javni razpis oziroma neposredno sklenitev in izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva ter 

dodelitev del tretjim osebam se uporablja Zakon o javnem naročanju. 
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3) V postopku izbire se mora preveriti najmanj ekonomsko, finančno ter tehnično in kadrovsko 

sposobnost ponudnika. Za ta namen morajo biti v postopku izbire vključeni najmanj pogoji, ki 

zagotavljajo, da: 

a. je zasebni partner registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javno-

zasebnega partnerstva, 

b. ima zasebni partner ustrezne reference s področja predmeta javno-zasebnega 

partnerstva. 

4) Merila za izbor zasebnega partnerja morajo biti oblikovana ob upoštevanju temeljnih načel 

javno-zasebnega partnerstva, pri čemer morajo zagotoviti javni interes, da bodo bolje ocenjeni 

ponudniki, ki bodo zagotovili nižje cene storitev in nižje nadomestilo iz proračuna javnega 

partnerja za izvajanje predmeta javno-zasebnega partnerstva. 

5) Druge pogoje in merila ter podrobnejšo vsebino pogojev in meril za izbiro zasebnega partnerja 

javni partner določi v okviru postopka izbire zasebnega partnerja. 

6) Za izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja in izbiro zasebnega partnerja se pooblasti 

občinsko upravo Občine Slovenska Bistrica. 

 

22. člen 

(strokovna komisija) 

1) Strokovno komisijo za izbiro zasebnega partnerja s sklepom imenuje župan Občine Slovenska 

Bistrica. 

2) Strokovna komisija ima predsednika in najmanj dva člana.  

3) Predsednik in člani strokovne komisije morajo imeti najmanj prvo stopnjo izobrazbe v skladu z 

Zakonom o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 

109/12, in 85/14). 

 

23. člen 

(pogodba o javno-zasebnem partnerstvu) 

1) Pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu z izbranim zasebnim partnerjem sklene župan Občine 

Slovenska Bistrica. 

2) Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu mora biti sklenjena v pisni obliki, sicer nima pravnega 

učinka. 

3) V pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu javni in zasebni partner podrobno uredita medsebojna 

razmerja v zvezi z izvajanjem predmeta javno-zasebnega partnerstva in druge sestavine 

razmerja, ki niso urejene v tem odloku. S pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu se vzpostavijo 

ustrezni mehanizmi, s katerimi se zagotovita učinkovito zavarovanje javnega interesa in nadzor 

nad izvajanjem pogodbe. 

 

VII. PRILAGODITEV RAZMERIJ 

24. člen 

(prilagoditev razmerij) 

1) Če pride do spremenjenih okoliščin, se lahko opravi prilagoditev razmerij med javnim in zasebnim 

partnerjem, vendar na način, da prilagoditev ne vpliva na porazdelitev tveganj med partnerjema. 

2) Način in razlogi za morebitno prilagoditev razmerij med javnim in zasebnim partnerjem se 

uredijo v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. 
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VIII. POROČANJE IN NADZOR 

25. člen 

(dolžnost poročanja) 

1) Zasebni partner mora v skladu z veljavno zakonodajo, predpisi in pogodbo o javno-zasebnem 

partnerstvu redno voditi vse potrebne evidence in javnemu partnerju ter uporabnikom objektov 

predložiti poročila in drugo potrebno dokumentacijo v skladu z njihovimi navodili. 

2) Vsebina dolžnosti zasebnega partnerja iz prejšnjega odstavka in način njenega izvajanja se 

podrobneje uredita v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. 

 

26. člen 

(nadzor) 

1) Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva opravljajo javni partner in s strani javnega 

partnerja pooblaščene osebe v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu in pogodbo o 

javno-zasebnem partnerstvu. 

2) Način izvajanja nadzora se določi v pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu. 

 

 

IX. PRENEHANJE JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA 

27. člen 

(prenehanje javno-zasebnega partnerstva) 

1) Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha: 

a. s prenehanjem pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, 

b. z odkupom javno-zasebnega partnerstva, 

c.  z odvzemom javno-zasebnega partnerstva, 

d. s prevzemom javno-zasebnega partnerstva, 

na način, v obsegu in pod pogoji, določenimi s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. 

2) Javni in zasebni partner lahko med trajanjem javno-zasebnega partnerstva kadarkoli sporazumno 

razvežeta pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. 

 

28. člen 

(izločitvena pravica) 

V primeru stečaja oziroma drugega načina prenehanja zasebnega partnerja ima javni partner pravico, 

da za infrastrukturo in opremo, ob plačilu ustreznega dela vrednosti izločenega premoženja v stečajno 

oziroma likvidacijsko maso, na teh uveljavlja izločitveno pravico. 

 

X. KONČNE DOLOČBE 

 

29. člen 

(uveljavitev) 

1) Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 



 - 10 - 

 

 

Št.: navedba številke odloka 

Slovenska Bistrica, dne datum 

 

 

 

 

        ŽUPAN OBČINE SLOVENSKA BISTRICA 

Dr. IVAN ŽAGAR, župan 

 

 

 


