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Prva obravnava
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02
in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) in 3. odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni
list RS, št. 4/2006 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Nova
Gorica na seji dne __________ sprejel naslednji

ODLOK O MERILIH ZA DOLOČITEV PODALJŠANEGA
OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN
KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA
DEJAVNOST
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Mestne občine Nova Gorica določajo merila ter postopek
za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati) ter
pogoje in postopek za preklic soglasja.
S tem odlokom se za območje Mestne občine Nova Gorica določajo tudi pogoji in
postopek za izdajo posamičnega soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot
traja potrjeni obratovalni čas.
II. REDNI IN PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS
2. člen
Gostinec oziroma kmet (v nadaljevanju: gostinec) določi svoj redni obratovalni čas glede
na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev in sestavne enote teh obratov (npr.
hotelske restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 00. in 24. uro,
restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 06. in 02.uro
naslednjega dne,
slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 06. in 24. uro,
obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 00. in 24. uro oziroma v
času njihovega obratovanja.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena smejo gostinski obrati, ki gostom
nudijo le jedi in pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice in
bari), ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške
kmetije na stanovanjskih območjih, obratovati le med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste
enote nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih
prostorov (gostinski vrtovi, hotelske terase ipd.).

3. člen
Obratovanje izven časa, določenega v prejšnjem členu tega odloka, se šteje za
podaljšani obratovalni čas.
III. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM
OBRATOVALNEM ČASU
4. člen
Pristojni organ izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času na podlagi
naslednjih meril:
vrsta gostinskega obrata;
lokacija gostinskega obrata;
predhodne kršitve Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/2006-uradno
prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: zakon) ter Zakona o varstvu javnega reda
in miru (Uradni list RS, št. 70/06), ki so bile storjene v gostinskem obratu in za
katere je bil s strani pristojne tržne inšpekcije, policije oziroma sodišča izdan
plačilni nalog oziroma odločba;
mnenje krajevne skupnosti, v kateri se nahaja gostinski obrat, za katerega se
zaproša za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času (v
nadaljevanju: mnenje krajevne skupnosti).
5. člen
Za potrebe tega odloka se gostinski obrati delijo na naslednje vrste:
restavracije;
gostilne;
kavarne;
izletniške kmetije;
slaščičarne;
okrepčevalnice;
bari;
vinotoči;
osmice;
premični objekti (kiosk, stojnica, prireditveni šotor, ipd.).
6. člen
Za potrebe tega odloka se glede lokacije gostinski obrati delijo na tiste, ki so v stavbah s
stanovanji ter druge gostinske obrate.
7. člen
Glede na merili vrsta in lokacija gostinskega obrata lahko gostinski obrati, ki niso v
stavbah s stanovanji, obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:
restavracije od 06. do 03. ure;
gostilne od 06. do 03. ure;
kavarne od 06. do 03. ure;
izletniške kmetije do od 06. do 03. ure;
slaščičarne od 06. do 01. ure;
okrepčevalnice od 06. do 02. ure;
bari od 06. do 02. ure;
vinotoči od 06. do 01. ure;
osmice od 06. do 01. ure.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena lahko gostinski obrati, ki nudijo
mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, obratujejo v podaljšanem
obratovalnem času od 06. do 04. ure.

8. člen
Glede na merili vrsta in lokacija gostinskega obrata lahko gostinski obrati, ki so v stavbah
s stanovanji, obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od 6. do 24. ure.
9. člen
Zunanje enote gostinskih obratov (gostinski vrtovi, terase, ipd.) lahko obratujejo v
enakem podaljšanem obratovalnem času kot gostinski obrat, razen v naslednjih primerih:
zunanje enote gostinskih obratov, ki se nahajajo v stavbah s stanovanji od 06.
do 24. ure;
zunanje enote gostinskih obratov, ki se nahajajo v stanovanjskih območjih od 06.
do 01. ure.
10. člen
Ne glede na določbe 7. - 9. člena tega odloka lahko gostinski obrati v premičnih objektih
(kiosk, stojnica, prireditveni šotor, ipd.) v okviru prireditev, sejmov ipd, obratujejo skladno
s časom trajanja prireditve, sejma, ipd.
11. člen
Ne glede na določila 7. – 10. člena tega odloka obratovalni čas gostinskega obrata v
večnamenskem objektu (trgovsko-poslovni centri, ipd.) ne sme biti določen v nasprotju z
obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenega na temelju pisnega soglasja
večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
IV. POSTOPEK IZDAJE SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM
OBRATOVALNEM ČASU
12. člen
Gostinski obrati lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, če za to predhodno
pridobijo pisno soglasje občinske uprave Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju:
pristojni organ), ki odloča o tem na podlagi vloge gostinca ter določil tega odloka.
13. člen
Vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se vloži za
vsako koledarsko leto in sicer na enotnem obrazcu, ki je sestavni del Pravilnika o merilih
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, v nadaljevanju: pravilnik).
V kolikor se zaproša za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
tudi za enoto gostinskega obrata, ki se nahaja zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi,
ipd.), se to posebej navede na obrazcu iz prejšnjega odstavka tega člena.
Gostinec, ki prosi za izdajo soglasja za gostinski obrat, ki se nahaja v večnamenskem
objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora prijavi obratovalnega časa priložiti fotokopijo
pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
14. člen
Mnenje krajevne skupnosti pridobi pristojni organ.
Krajevna skupnost mora pristojnemu organu izdati mnenje o podaljšanem obratovalnem
času najkasneje v roku 8 delovnih dni po prejemu njegove pisne vloge. Mnenje mora biti
obrazloženo ter utemeljeno.
Pristojni organ odloči brez mnenja krajevne skupnosti, v kolikor ga le-ta ne izda v roku iz
prejšnjega odstavka tega člena.

15. člen
Pristojni organ izda soglasje k podaljšanemu obratovalnem času, če:
zaprošeni podaljšani obratovalni čas glede na vrsto in lokacijo gostinskega
obrata ustreza obratovalnim časom, določenim od 7. - 10. členu tega odloka;
v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v
podaljšanjem obratovalnem času, v gostinskem obratu, za katerega se zaproša
za izdajo soglasja, niso bile storjene kršitve iz 3. alinee 4. člena tega odloka;
prijavi priloži zahtevane dokumente (3. odstavek 13. člena).
Pristojni organ lahko potrdi oziroma določi obratovalni čas ne glede na mnenje krajevne
skupnosti, v kolikor ugotovi, da le-to ni obrazloženo ter utemeljeno.
V primeru iz 3. odstavka 13. člena pristojni organ pri izdaji soglasja za obratovanje v
podaljšanem obratovalnem času upošteva tudi pisno soglasje večine najemnikov in
lastnikov poslovnih prostorov.
16. člen
Pristojni organ izda soglasje za obdobje do konca koledarskega leta, v katerem je bilo
zaprošeno za izdajo soglasja, oziroma do konca naslednjega koledarskega leta, če se za
izdajo soglasja zaproša na koncu tekočega koledarskega leta za naslednje koledarsko
leto.
17. člen
Ne glede na določbe 15. člena, lahko pristojni organ v naslednjih primerih izda soglasje
za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času le za obdobje treh mesecev:
če v času odločanja o izdaji soglasja poteka postopek pred pristojnimi organi v
zvezi s kršitvami iz 3. alinee 4. člena tega odloka;
če je bila v zadnjih šestih mesecih pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v gostinskem obratu storjena ena
kršitev iz 3. alinee 4. člena tega odloka.
18. člen
Pristojni organ izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času tako, da prijavljeni
razpored obratovalnega časa potrdi, nato pa potrjen obrazec najkasneje v 15 dneh vrne
gostincu, kopijo pa zadrži za svojo evidenco.
V kolikor pristojni organ ne soglaša s prijavljenim obratovalnim časom, s svojo odločbo
deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas ter hkrati sam določi obratovalni čas.
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku petnajstih dni od njene
vročitve, pritožba na župana.
V. POGOJI IN POSTOPEK ZA PREKLIC SOGLASJA
19. člen
V kolikor pristojni organ ugotovi, da:
so bile v gostinskem obratu storjene kršitve iz 3. alinee 4. člena tega odloka,
je bilo z meritvami hrupa, opravljenih na podlagi zahteve pristojne inšpekcije za
okolje ugotovljeno, da hrup v gostinskem obratu presega vrednosti, določene z
veljavnimi predpisi,
lahko z odločbo prekliče izdano soglasje za obratovanje gostinskega obrata oziroma
enote gostinskega obrata zunaj zaprtega prostora (gostinski vrtovi ipd.) v podaljšanem
obratovalnem času.

20. člen
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka tega člena je možna, v roku petnajstih dni od njene
vročitve, pritožba na župana.
VI. POGOJI IN POSTOPEK ZA IZDAJO POSAMIČNEGA SOGLASJA
21. člen
Ne glede na že potrjeni obratovalni čas, lahko gostinec zaprosi za izdajo posamičnega
soglasja za obratovanje gostinskega obrata dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas.
Posamično soglasje se izda, kadar se v gostinskemu obratu odvijajo prireditve zaprtega
tipa (poroke, proslave, srečanja, ipd.) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni
prazniki, proslave društev, ipd.).
Posamično soglasje se izda na podlagi vloge gostinca, ki mora biti vložena pri pristojnem
organu najmanj 8 dni pred pričetkom dogodka iz prejšnjega odstavka tega člena. Vloga
se poda na obrazcu, ki ga predpiše pristojni organ.
Pristojni organ lahko iz razlogov iz 19. člena tega odloka posamičnega soglasja ne izda.
Posamično soglasje se izda za točno določen dan oziroma dneve.
VI. NADZOR
22. člen
Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka opravlja, v skladu z določbami zakona ter
pravilnika, pristojna tržna inšpekcija ter policija.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
23. člen
Gostinci morajo obratovalni čas gostinskih obratov uskladiti z določili tega odloka v roku
dveh mesecev od njegove uveljavitve.
24. člen
Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporabljata zakon in pravilnik.
Če bi v primeru sprememb določb zakona ali pravilnika postale posamezne določbe tega
odloka neskladne z zakonom oziroma pravilnikom, se do spremembe tega odloka
uporabljajo neposredno določbe zakona oziroma pravilnika.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za oblikovanje
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij (Uradne objave, št.
13/2000).
26. člen
Ta odlok prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Številka:007-4/2007
Nova Gorica,
Mirko Brulc
ŽUPAN

Številka: 007-4/2007
Datum: 7.6.2007

OBRAZLOŽITEV:
1.

Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju novega Odloka o merilih za
določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: odlok):
Temeljni razlog za sprejem predlaganega odloka so spremembe Pravilnika o merilih za
določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, v nadaljevanju: pravilnik).
Ker je navedeni pravilnik med drugim spremenil redni obratovalni čas gostinskih obratov,
so posamezna določila dosedaj veljavnega odloka neusklajena z navedenim pravilnikom.
Pomembna razloga za sprejem odloka pa je tudi določitev merljivih, jasnih in objektivnih
meril za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času ter pogojev za preklic
izdanega soglasja.
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka:
- Usklajenost odloka z veljavnimi predpisi;
- Spodbuditi gostinsko ponudbo in s tem povečati turistično ponudbo območja
Mestne občine Nova Gorica (v nadaljevanju: MONG);
- Zagotoviti, da bi bila gostinska dejavnost karseda nemoteča za prebivalce MONG.
3.

Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem
področju:

Pravne podlage:

-

Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/2006 - uradno prečiščeno besedilo, v
nadaljevanju: zakon);
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, v
nadaljevanju: pravilnik).

Načela:
- Zagotoviti takšno gostinsko dejavnost, ki bo prispevala k turistični ponudbi MONG:

Iz tega razloga so v odloku predlagani podaljšani obratovalni časi za posamezne vrste
gostinskih obratov višji od podaljšanih obratovalnih časov v dosedaj veljavnem Odloku o
merilih za oblikovanje podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij
(Uradne objave, št. 13/2000). K večji turistični ponudbi naj bi nova ureditev področja
obratovalnega časa gostinskih obratov prispevala tudi s tem, da je najvišji obratovalni čas
(od 06. do 04. ure) omogočen tistim gostinskim obratom, ki nudijo mehansko ali živo
glasbo in družabni program.
- Gostinska dejavnost naj bo za prebivalce karseda nemoteča.
Iz tega razloga je kot eno izmed meril predvidena tudi lokacija gostinskega obrata. Odlok
tako loči med gostinskimi obrati, ki se nahajajo v stavbah s stanovanji ter gostinskimi
obrati, ki se nahajajo drugje. Najvišji možni podaljšani obratovalni čas gostinskih obratov,
ki se nahajajo v stavbah s stanovanji je, ne glede na vrsto gostinskega obrata, od 06. do
24. ure. Za gostinske obrate, ki se nahajajo drugje, je podaljšani obratovalni čas višji.
Lokacija gostinskega obrata se še dodatno upošteva pri podaljšanem obratovalnem času

zunanje enote gostinskega obrata (letni vrt, ipd). Ker je obratovanje zunanjih enot
gostinskega obrata lahko za prebivalce bistveno bolj moteče, kot obratovanje
gostinskega obrata v zaprtem prostoru, je bilo to upoštevano tudi v odloku. Tako mora
gostinec obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v zunanji enoti gostinskega
obrata v vlogi navesti posebej. Najvišji možni obratovalni čas zunanjih enot gostinskega
obrata je tako v stavbah s stanovanji od 06. do 24. ure, v stanovanjskih območjih od 06.
do 01. ure, drugje (npr. mešana območja) pa lahko obratuje skladno z obratovalnim
časom gostinskega obrata.
Poleg tega so v odloku predvidena strožja merila za izdajo soglasja ter pogoji za preklic
soglasja. Soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času se izda le, če v zadnjih šestih
mesecih pred vložitvijo vloge za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času v
gostinskem obratu niso bile storjene kršitve Zakona o gostinstvu ter Zakona o varstvu
javnega reda in miru. Pred izdajo soglasja bo pristojni organ obstoj takih kršitev preveril
pri pristojni tržni inšpekciji ter policiji. Na podlagi ugotovljenih kršitev Zakona o gostinstvu,
Zakona o varnosti javnega reda in miru ter veljavnih predpisov o obremenjevanju okolja s
hrupom, lahko pristojni organ gostincu izdano soglasje tudi prekliče.
Glede na vse navedeno je tako gostincu dana možnost, da sicer obratuje dlje, vendar na
tak način, da ne moti okolice.
-

Objektivnost pri izdaji soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času ter preklicu
takega soglasja.

Objektivnost naj bi se zagotovila z določitvijo takih meril in pogojev za izdajo oziroma
preklic soglasja, ki so dejansko merljiva in dokazljiva. Merila in pogoji v predlogu
odloka tem zahtevam ustrezajo. In sicer:
Merila za izdajo soglasja:
Vrsta gostinskega obrata: Vrsta gostinskega obrata se ugotavlja iz
odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, ki jo
izda pristojna upravna enota. V tej odločbi je navedena tudi vrsta, v
katero je gostinski obrat uvrščen. Vrste gostinskih obratov so določene že
v Zakonu o gostinstvu ter v Pravilniku o minimalnih tehničnih pogojih ter
minimalnem obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti. Vrste
gostinskih obratov v predlogu odloka so usklajene z vrstami gostinskih
obratov v obeh navedenih predpisih.
Lokacija gostinskega obrata: Lokacijo gostinskega obrata pristojni organ
preveri z vpogledom v prostorski informacijski sistem občin (PISO). Na
podlagi določene osnovne namenske rabe pristojni organ ugotovi ali se
gostinski obrat nahaja v stanovanjskem, mešanem ali drugem območju
oziroma v stavbi s stanovanji.
Kršitve:Obstoj kršitev Zakona o gostinstvu ter Zakona o varstvu javnega
reda in miru pristojni organ preveri pri pristojni tržni inšpekciji ter policiji.
Mnenje krajevne skupnosti: Ob izdaji soglasja pristojni organ upošteva le
tista mnenja krajevnih skupnosti, ki so obrazložena ter utemeljena.
Pogoji za preklic soglasja:
Obstoj kršitev Zakona o gostinstvu in Zakona o varstvu javnega reda in
miru bo pristojni organ preveril pri tržni inšpekciji ter policiji.
Hrup: izdano soglasje se prekliče le v primeru, če je bilo z meritvami
hrupa, opravljenih na podlagi zahteve pristojne inšpekcije za okolje
ugotovljeno, da hrup v gostinskem obratu presega vrednosti, določene z
veljavnimi predpisi. Tudi slednje dejstvo bo pristojni organ preveril pri
pristojni inšpekciji.
4.

Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
a) Usklajenost odloka z veljavnim
Pravilnikom o merilih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost:

Navedeni pravilnik določa redne obratovalne čase gostinskih obratov. Redni obratovalni
čas je najkrajši možni obratovalni čas. Lokalna skupnost rednega obratovalnega časa ne
more skrajšati, dana ji pa je možnost, da določi merila za izdajo soglasja k podaljšanemu
obratovalnemu času. S spremembo pravilnika so bili predpisani novi redni obratovalni
časi za posamezne vrste gostinskih obratov. Predvideni redni in podaljšani obratovalni
časi gostinskih obratov v dosedaj veljavnem odloku tako niso bili usklajeni z rednimi,
določenimi v spremenjenem pravilniku. Predlog odloka te neusklajenosti odpravlja.
b) Povečanje gostinske in s tem turistične ponudbe MONG:

Odlok omogoča, da gostinec obratuje dlje, s tem pa mu je dana tudi možnost oblikovanja
dodatne ponudbe. Tako je najvišji obratovalni čas (od 06. do 04. ure) omogočen tistim
gostinskim obratom, ki nudijo mehansko ali živo glasbo in družabni program.
c) Za prebivalce MONG manj moteča gostinska dejavnost:

Merila za izdajo soglasja in pogoji za preklic soglasja so v odloku zastavljena tako, da
dajejo gostincu možnost, da obratuje dlje, vendar le ob pogoju, da njegova dejavnost ne
moti prebivalcev. Slednje se zlasti ugotavlja iz storjenih kršitev Zakona o varstvu javnega
reda in miru (prekršek nasilnega in drznega vedenja, povzročanje hrupa, itd.,,), pa tudi
kršitev Zakona o gostinstvu in veljavnih predpisov o dovoljenih vrednostih hrupa v okolju.
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka:
Ob sprejetju predlaganega odloka ne bodo za MONG nastale nikakršne materialne
obveznosti.
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok:
Odlok je bil usklajen s predlogi Sekcije gostincev Območne obrtne zbornice Nova Gorica
ter Gospodarsko zbornico Slovenije, Območno zbornico za Severno Primorsko Nova
Gorica. Glede drugih okoliščin, ki jih ureja odlok, bi bilo potrebno opozoriti še na
naslednje:
Postopek izdaje soglasja:
Sam postopek je večidel urejen že s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Gostinec
tako prijavi obratovalni čas (bodisi samo redni, bodisi tudi podaljšani) na obrazcu, ki je
sestavni del navedenega pravilnika. Pravilnik določa tudi, da pristojni organ v roku 15 dni
potrdi prijavljeni obratovalni čas (če gre za redni, oziroma če soglaša s zaprošenim
podaljšanim obratovalnim časom), oziroma izda odločbo, s katero zahtevo gostinca za
podaljšani obratovalni čas deloma ali v celoti zavrne ter sam določi obratovalni čas. Z
odlokom je glede postopka dodatno predviden:
a) postopek pridobitve mnenja krajevne skupnosti,
b) zahteva, da gostinec prošnjo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času za zunanjo enoto gostinskega obrata (gostinski vrt, ipd.) na obrazcu
navede posebej,
c) možnost, da se pod določenimi pogoji soglasje izda le za obdobje treh
mesecev,
d) postopek preklica izdanega soglasja.
-

Pogoji in postopek za izdajo posamičnega soglasja:

Gostinec se lahko odloči za obratovanje le v rednem obratovalnem času, lahko pa tudi v
podaljšanem. Obratovalni čas prijavi na predpisanem obrazcu. Pristojni organ na podlagi
prijave gostinca potrdi prijavljeni obratovalni čas (podaljšani čas le ob upoštevanju določil
odloka). Gostinec mora obratovati v tako potrjenem obratovalnem času. Vendar pa odlok
predvideva, da lahko gostinec lahko zaprosi za izdajo posamičnega soglasja za
obratovanje dlje, kot traja potrjeni obratovalni čas. Tako soglasje pristojni organ izda le v
izjemnih primerih (prireditve zaprtega tipa -poroke, proslave, srečanja, ipd.- ali prireditve
širšega pomena -lokalni prazniki, proslave društev, ipd). Soglasje se izda za točno
določen dan. Vloga se poda ne obrazcu, ki ga pripravi pristojni organ, gostinec pa lahko

hkrati zaprosi za izdajo posamičnega soglasja za več dogodkov hkrati (npr. več porok v
določenem časovnem obdobju), v kolikor so datumi teh dogodkov vnaprej znani.
Nadzor nad izvajanjem odloka:
Tako Zakon o gostinstvu kot tudi Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, že določa, da
nadzor opravlja tržna inšpekcija (po pravilniku pa tudi policija).
Pripravili:
Tatjana Gregorčič
Načelnica Oddelka za gospodarstvo
Mojca Belingar
Svetovalka za pravne zadeve
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