Objavljeno v Našem časopisu št. 395 z dne 2. 7. 12

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo), 4.
člena 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 in 93/07) in. člena 36. člena
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 365/09) je Občinski svet Občine Vrhnika na 12. seji dne
21.6.2012 sprejel

PRAVILNIK
o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost v Občini Vrhnika
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila in pogoje za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: kmetija).
Vlogo za obratovanje v rednem ali podaljšanem obratovalnem času vloži gostinec oziroma kmet,
ki opravlja gostinsko dejavnost na kmetiji (v nadaljevanju: gostinec).
REDNI OBRATOVALNI ČAS
2. člen
Gostinec vloži vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času gostinskega obrata ali kmetije,
samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi, veljavno zakonodajo in ob upoštevanju določb
tega pravilnika.
Gostinec vloži vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času 15 dni pred začetkom
obratovanja ali spremembo obratovalnega časa. Občina Vrhnika najkasneje v 15 dneh vrne gostincu
ali kmetu potrjen obrazec.
Če v okviru gostinskega obrata ali kmetije deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je
dolžan gostinec vložiti vlogo za obratovanje v rednem obratovalnem času za vsako enoto posebej.
Gostinec mora k vlogi za obratovanje v rednem obratovalnem času priložiti izpis iz
sodnega/poslovnega registra (AJPES), iz katerega je razvidno, da je gostinec registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti oziroma izjavo, da dovoljuje pristojnemu organu lokalne skupnosti
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
3. člen
Gostinski obrati in kmetije, ki gostom nudijo le jedi in pijače in se nahajajo v stavbah s stanovanji
ali v objektih na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in
izletniške kmetije na teh območjih, smejo obratovati le med 6.00 in 22.00 uro. Obratovanje izven
tega časa se šteje za podaljšan obratovalni čas.
Na območjih na katerih gostinski obrati niso v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih
območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih, se za določitev rednega obratovalnega
časa upoštevajo določbe 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 in 93/07).

4. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti na predlog gostinca potrdi vlogo za obratovanje v rednem
obratovalnem času, kolikor je potrditev vloge utemeljena ter je v skladu z veljavno zakonodajo in
določili tega pravilnika. V nasprotnem primeru vlogo zavrne z odločbo.
Nepopolno vlogo pristojni organ lokalne skupnosti zavrže s sklepom.
PODALJŠAN OBRATOVALNI ČAS
5. člen
Za podaljšan obratovalni čas se šteje obratovanje izven rednega obratovalnega časa,
določenega v Pravilniku 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 in 93/07).
6. člen
Gostinec vloži vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata ali
kmetije v skladu s svojimi poslovnimi interesi, veljavno zakonodajo in ob upoštevanju določb tega
pravilnika.
Gostinec vloži vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času 15 dni pred:
- prenehanjem veljavnosti izdane odločbe za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času,
- začetkom obratovanja ali
- spremembo obratovalnega časa.
Če v okviru gostinskega obrata ali kmetije deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je
dolžan gostinec vložiti vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za vsako enoto
posebej.
Gostinec mora k vlogi za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času priložiti izpis iz
sodnega/poslovnega registra (AJPES), iz katerega je razvidno, da je gostinec registriran za
opravljanje gostinske dejavnosti oziroma izjavo, da dovoljuje pristojnemu organu lokalne skupnosti
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
7. člen
Na območjih na katerih so gostinski obrati v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih
območjih in izletniške kmetije na stanovanjskih območjih se lahko odobri podaljšan obratovalni čas,
če so za obratovanje v tem času izpolnjeni vsi pogoji in merila iz tega pravilnika. V nasprotnem
primeru pristojni organ lokalne skupnosti predlagani obratovalni čas ustrezno skrajša ali pa vlogo za
izdajo soglasja zavrne.
Pristojni organ lokalne skupnosti zavrne potrditev vloge za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času, če na osnovi poročil policije oziroma inšpekcijskih in nadzornih organov ugotovi,
da je gostinec več kot trikrat v zadnjih šestih mesecih kršil določila zakona v zvezi s poslovanjem v
določenem obratovalnem času ali kršil javni red in mir.
8. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije, se
upoštevajo naslednja merila:
- potrebe gostov,
- značilnosti območja, kjer se gostinski obrat oziroma kmetija nahaja,
- vrsta gostinskega obrata,
- vključenost gostinskega obrata v kulturno-zabavno oziroma športno-rekreacijsko ponudbo
(potrebe razvoja turizma),

-

število pritožb oziroma kršitev javnega reda in miru, posredovanje policije in inšpekcijskih
služb.

Pred izdajo soglasja lahko opravi pooblaščeni delavec občinske uprave ogled gostinskega obrata
oziroma kmetije in o tem napiše uradni zaznamek.
9. člen
Gostinski obrati, ki so v stavbah s stanovanji ali v objektih na stanovanjskih območjih in izletniške
kmetije na stanovanjskih območjih in katerih redni obratovalni čas je med 6. in 22. uro, lahko
zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata, kot sledi:
-

restavracije, gostilne, pizzerije in kmetije od nedelje do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih
in sobotah najdlje do 2. ure naslednjega dne,
slaščičarne, bari, kavarne in vinotoči od nedelje do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih in
sobotah najdlje do 1. ure naslednjega dne,
okrepčevalnice od nedelje do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje do 3.
ure naslednjega dne,
nočni bari in diskoteke od nedelje do četrtka najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah najdlje
do 4. ure naslednjega dne,
gostinske terase in letni vrtovi smejo obratovati od nedelje do četrtka največ do 24. ure, v
petek in soboto največ do 1. ure naslednjega dne.

Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri ipd.) mora biti
določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom
večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov
poslovnih prostorov.
10. člen
Restavracije, gostilne, pizzerije, kavarne, kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči,
gostinske terase in letni vrtovi, ki se nahajajo izven stanovanjskih območij, lahko obratovalni čas
podaljšajo še za eno uro od podaljšanega obratovalnega časa, določenega v 9. členu tega pravilnika,
nočni bari in diskoteke pa lahko podaljšajo obratovalni čas do 4. ure naslednjega dne.
Gostinski lokali in kmetije iz tega člena lahko začnejo z obratovalnim časom ob 5. uri.
11. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko brez soglasja občinske uprave obratuje v skladu z določbami
9. in 10. člena tega pravilnika tudi na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in
martinovanju (vsakič po enkrat).
12. člen
Gostinski obrat oziroma kmetija lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, tudi do 24 ur
dnevno, če se nahaja na naslednjih območjih:
1. V bližini glavne avtobusne postaje v centru Vrhnike, pri Osnovni šoli Ivana Cankarja in sicer
to velja za gostinske obrate na naslovih: Tržaška cesta 3, 3a, 3u, 4 in 6.
2. Nasproti lekarne na Cesti 6. Maja, to velja za gostinske obrate na zelenici, izven
večstanovanjskega objekta.
13. člen
Pristojni organ lokalne skupnosti potrdi vlogo za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
za obdobje največ enega leta.

Pristojni organ lokalne skupnosti lahko izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času veže na krajše časovno obdobje ob predhodni izpolnitvi določenih pogojev.
Kolikor pristojni organ lokalne skupnosti oceni, da je za obratovanje v podaljšanem času
potrebno dodatno zagotoviti ustrezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe,
dostop do lokala in drugo), se soglasje za obratovanje v podaljšanem času ne izda do izpolnitve
pogojev, ne glede na določbe ostalih členov tega pravilnika.
Pristojni organ lokalne skupnosti podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije
prekliče:
- če ugotovi, da je gostinec več kot trikrat v zadnjih šestih mesecih kršil določila zakona v zvezi s
poslovanjem v določenem obratovalnem času,
- če je zaradi obratovanja gostinskega obrata ali kmetije v podaljšanem obratovalnem času
gostinec več kot trikrat v zadnjih šestih mesecih kršil javni red in mir.
V odločbi o preklicu soglasja o podaljšanem obratovalnem času pristojni organ lokalne skupnosti
določi ustrezno spremenjen obratovalni čas. Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
Gostinec za gostinski obrat ali kmetijo, za katero je bila izdana odločba o preklicu podaljšanega
obratovalnega časa, pol leta od izdaje omenjene odločbe ne more pridobiti potrjene vloge za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
14. člen
Ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času sme gostinski obrat oziroma
kmetija obratovati v dodatnem podaljšanem obratovalnem času ob raznih prireditvah (koncerti, plesi,
revije, veselice, poroke, zaključki ob koncu leta in podobno) izjemoma do 5.00 ure naslednjega dne.
Ta podaljšanja obratovalnega časa se lahko odobrijo le za gostinske obrate in kmetije v katerih v
zadnjih šestih mesecih ni bilo kršitev obratovalnega časa ali javnega reda in miru, ugotovljenih s
strani policije, pristojnih inšpekcijskih služb oziroma drugih pristojnih organov.
15. člen
Ne glede na določila tega pravilnika lahko občinska uprava ob krajevnih praznikih, ko so
organizirane javne prireditve, gostinskim obratom oziroma kmetiji, ki je ob oziroma v bližini
prireditvenega prostora, izda soglasje za podaljšani obratovalni čas med 22. in 4. uro naslednjega
dne.
16. člen
Za enkratno podaljšanje obratovalnega časa mora gostinec najmanj 5 (pet) dni pred
prireditvijo zaprositi za predhodno soglasje na obrazcu, ki ga izda občinska uprava. Soglasje je
vezano na točno določen datum in ne velja za druge dneve. Za izdajo soglasja lahko gostinec
oziroma kmet zaprosi občinsko upravo mesečno (Priloga 1).
Če v postopku občinska uprava ugotovi, da so upoštevane vse določbe pravilnika za enkratno
podaljšanje obratovalnega časa, tako določeni razpored enkratnega podaljšanja obratovalnega časa
potrdi ter potrjen obrazec najkasneje v 3 (treh) dneh vrne gostincu, kopijo pa zadrži za svojo
evidenco.

NADZOR
17. člen
Nadzor nad uresničevanjem določb tega pravilnika opravljata pristojni tržni inšpekcijski organ
in policija, s strani Občine Vrhnika nadzor nad podaljšanim obratovalnim časom gostinskih lokalov in
kmetij opravlja tudi Medobčinski inšpektorat in redarstvo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
V primerih, ki jih ta pravilnik ne vsebuje, se uporabljajo določbe 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 in 93/07).
19. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za
podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na
območju Občine Vrhnika - uradno prečiščeno besedilo (Naš časopis št. 354/2008).
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem glasilu občine Naš časopis.

Številka: 007-4/2012 (2-01)
Datum: 21. 6. 2012
Župan
Občine Vrhnika
Stojan Jakin l.r.

Priloga 1: Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata
Priloga 2: Vloga za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskega lokala

ODDELEK
ZA SPLOŠNE ZADEVE
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158
e-pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

OBRAZEC ZA PRIJAVO OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE)
OSNOVNI PODATKI O GOSTINSKEM OBRATU (KMETIJI), KI PRIJAVLJA OBRATOVALNI ČAS
Vrsta in naziv gostinskega obrata (kmetije):

Odgovorna oseba prijavitelja, ime in priimek:

Naslov:
Naziv in sedež matične firme
(lastnika, najemnika) gostinskega obrata:

Telefonska številka
Elektronski naslov:
PRIJAVA RAZPOREDA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE)
Prijava rednega obratovalnega časa (od 6.00 do
22.00 ure):

Vloga za izdajo soglasja za obratovanje v
podaljšanem obratovalnem času:
ponedeljek od ___________ do __________

ponedeljek od __________ do __________
torek

od __________ do __________

sreda

od __________ do __________

četrtek

od __________ do __________

petek

od __________ do __________

sobota

od __________ do __________

nedelja

od __________ do __________

Datum:

torek

od ___________ do __________

sreda

od ___________ do __________

četrtek

od ___________ do __________

petek

od ___________ do __________

sobota

od ___________ do __________

nedelja

od ___________ do __________

žig

(za pravne osebe)

Podpis vlagatelja:

Skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. list RS, št. 106/2010) se upravna taksa za podan zahtevek in izdajo
soglasja zaračuna po tar. št. 3 ZUT v vrednosti 18,12 EUR in se skladno z 2. odstavkom 5. člena ZUT plača ob vložitvi
zahteve za izdajo odločbe. Upravno takso se lahko plača z gotovino v sprejemni pisarni, na Tržaški cesti 1, Vrhnika, preko
bančnega okenca ali preko računalniškega spleta.

IZPOLNI OBČINSKA UPRAVA
Potrjujemo redni obratovalni čas

Soglašamo s podaljšanim obratovalnim časom za
obdobje

Podpis pooblaščene osebe

od_________________do______________________
Podpis pooblaščene osebe

Datum:

Datum:

ODDELEK
ZA SPLOŠNE ZADEVE
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-410, fax: 01/7505-158
e-pošta: obcina.vrhnika@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
OBČINSKA UPRAVA

VLOGA ZA ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA
OSNOVNI PODATKI O GOSTINSKEM OBRATU
Vrsta in naziv gostinskega obrata (kmetije):
Odgovorna oseba prijavitelja, ime in priimek:

Naslov:
Naziv in sedež matične firme
(lastnika, najemnika) gostinskega obrata:

Telefonska številka
Elektronski naslov:
Skladno z določbami Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Vrhnika, prosim za mesečno izdajo
soglasja za enkratno podaljšanje obratovalnega časa:
DATUM ENKRATNEGA PODALJŠANJA OBRATOVALNEGA ČASA:
Datum: __________________________________________________________________________

PRIREDITEV, ORGANIZIRANA V GOSTINSKEM OBRATU:
__________________________________________________________________________________

Pojasnila in pripombe:
__________________________________________________________________________________
Skladno z Zakonom o upravnih taksah (ZUT-UPB5, Ur. list RS, št. 106/2010) se upravna taksa za podan
zahtevek in izdajo soglasja zaračuna po tar. št. 3 ZUT v vrednosti 18,12 EUR in se skladno z 2. odstavkom 5.
člena ZUT plača ob vložitvi zahteve za izdajo odločbe. Upravno takso se lahko plača z gotovino v sprejemni
pisarni, na Tržaški cesti 1, Vrhnika, preko bančnega okenca ali preko računalniškega spleta.

Datum:

žig

(za pravne osebe)

Podpis vlagatelja:

IZPOLNI OBČINSKA UPRAVA
Datum enkratnega podaljšanja obratovalnega Podpis in žig pooblaščene osebe
časa gostinskega obrata ali kmetije

Datum:

