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Na podlagi 3. odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu – ZGos (Uradni list RS, št. 93/2007 – uradno prečiščeno besedilo 2 in
26/2014 – ZKme-1B) in 2. odstavka 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), ter 1. odstavka 16. člena Statuta
Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/2016) je Občinski svet Občine Polzela na 19. redni
seji, 20. 9. 2017 sprejel

ODLOK
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost na območju Občine Polzela
1. člen
(predmet urejanja)

4. člen
(merila za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu
času)

Odlok določa merila, na podlagi katerih pristojni organ lokalne
skupnosti (v nadaljevanju: občinska uprava) izda ali prekliče

(1) Občinska uprava lahko izda soglasje za podaljšan obrato-

soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov

valni čas glede na lokacijo gostinskega obrata, in sicer, ali

in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nada-

se ta nahaja v stanovanjskem objektu ali zunaj njega, in

ljevanju: gostinski obrati) na območju Občine Polzela.

glede na prostor obratovanja (v odprtem ali zaprtem delu
obrata).

2. člen
(obratovalni čas)

(2) Obratovalni čas gostinskih obratov, ki se nahajajo zunaj
stanovanjskih objektov, se lahko od nedelje do četrtka
podaljša do 23. ure, ob petkih in sobotah pa do 24. ure.

(1) Gostinski obrati obratujejo v rednem obratovalnem času, ki
se evidentira in potrdi pri občinski upravi.

(3) Obratovalni čas gostinskih obratov, ki se nahajajo v stanovanjskih objektih, se lahko od nedelje do četrtka podaljša

(2) Obratovanje gostinskih obratov zunaj rednega obratoval-

do 23. ure, ob petkih in sobotah pa do 24. ure pod pogo-

nega časa se šteje za obratovanje v podaljšanem obrato-

jem, da s tem pisno soglašajo vsi lastniki oziroma najemni-

valnem času.

ki stanovanj.

(3) Gostinski obrat lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem
času, če za to predhodno dobi soglasje občinske uprave, ki o
tem odloča na podlagi vloge stranke in določil tega odloka.
(4) Če v sklopu gostinskega obrata obratuje več enot, ki

5. člen
(obratovalni čas v času trajanja javne prireditve)
V času javne prireditve lahko gostinski obrati v bližnji okolici

samostojno opravljajo gostinsko dejavnost, je gostinec

prireditve obratujejo do ure, ki je določena kot čas trajanja

dolžan prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako tako

javne prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno

enoto posebej.

prireditev. Gostinski obrati, ki bodo zaradi prireditve obratovali v podaljšanem obratovalnem času, morajo o tem obvestiti
pristojni občinski organ.

3. člen
(redni in podaljšan obratovalni čas)
(1) Redni obratovalni čas gostinskih obratov traja med 6. in
22. uro.
(2) Obratovanje gostinskega obrata zunaj rednega obratovalnega časa je podaljšan obratovalni čas.
(3) Za obratovanje po 22. uri naslednjega dne morajo gostinski obrati pridobiti soglasje občinske uprave.

6. člen
(pogoji za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času)
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
se izda za obdobje enega leta.
(2) Občinska uprava lahko izdajo soglasja za obratovanje v
podaljšanem obratovalnem času veže na krajše časovno
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obdobje in deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni

(2) Enkratno dovoljenje je mogoče pridobiti, kadar v gostin-

čas:

skem obratu potekajo prireditve zaprtega tipa (poroke,

1.

proslave, srečanja ipd.).

če je v letu vložitve vloge za izdajo soglasja v gostinskem obratu nastopil kateri izmed primerov, naveden v
1. odstavku 7. člena tega odloka;

2. v drugih primerih, ki jih določa Pravilnik o merilih za

(3) Za izdajo enkratnega dovoljenja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinec oziroma kmet

določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in

zaprositi pred prireditvijo na obrazcu, ki ga izda občinska

kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v

uprava.

nadaljevanju: pravilnik).
(4) Enkratno dovoljenje je vezano na točno določen datum.
(3) Dejstva iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazujejo
na podlagi podatkov, ki jih pridobi občinska uprava od

9. člen
(nadzor)

pristojnih organov, ki v skladu s predpisi vodijo ustrezno
evidenco.

Uresničevanje določb odloka, v skladu s predpisi, ki določa-

7. člen
(pogoji in postopek za preklic soglasja za obratovanje v
podaljšanem obratovalnem času)
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
se lahko med letom prekliče v naslednjih primerih:
-

-

jo obratovalni čas gostinskih obratov, nadzorujejo pristojni
inšpekcijski organi in policija.

10. člen
(subsidiarna uporaba predpisov)

zaradi ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru v
gostinskem obratu ali v njegovi bližini, če so dejanja v

Za druga vprašanja, ki se nanašajo na obratovalni čas in niso

zvezi s podaljšanim obratovanjem gostinskega obrata;

predmet tega odloka, se uporabljajo določbe pravilnika ter

zaradi kršitev drugih predpisov v podaljšanem obra-

drugih predpisov s tega področja.

tovalnem času gostinskega obrata, ki jih ugotovijo
pristojni organi;
-

11. člen
(končna določba)

če krajevni odbor poda utemeljeno negativno pisno
mnenje na obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času;

-

zaradi drugih utemeljenih vzrokov.

Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.

(2) O preklicu soglasja občinska uprava izda odločbo.
(3) V primeru preklica soglasja na podlagi prejšnjih odstavkov
tega člena je gostincu oziroma kmetu odvzeta možnost

Polzela, 20. 9. 2017
Številka: 321-22/2017-1

pridobitve soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času
za čas šestih mesecev, ki se šteje od dneva vročitve
preklica izdanega soglasja za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času.
(4) V primeru preklica izdanega soglasja za obratovanje
gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času
občinska uprava v odločbi določi ustrezno spremenjen
obratovalni čas.

8. člen
(enkratno podaljšanje obratovalnega časa)
(1) Ne glede na določbe 4. člena odloka in ne glede na že
izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času lahko
gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno dovoljenje za
prekoračitev podaljšanega obratovalnega časa.

Jože Kužnik l.r.
Župan
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Na podlagi 24. točke drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave
št. 4/16), je Občinski svet Občine Polzela na 19. redni seji 20. 9. 2017, sprejel naslednji

SKLEP
o potrditvi cene parkiranja v poslovni coni ločica
storitev

EUR

parkiranje osebnega vozila

1,50

na dan (med 6.00 in 20.00)

parkiranje avtodoma

8,00

na dan (24 h)

uporaba elektrike

0,50

za 1 kWh

uporaba pitne vode

0,50

za 100 l vode

Za vse uporabnike Poslovne cone Ločica (zaposlene in obiskovalce) se parkirnina ne obračuna in se izda dovolilnica.
Cene veljajo od 5. 10. 2017 dalje.

Polzela, 20. 9. 2017
Številka: 032-22/2014-6
		

Jože Kužnik l.r.
Župan

V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (Uradni list RS št. 96/11, 60/12, Polzelan, poročevalec Občine Polzela
- Uradne objave, št. 9/16) so ugotovljene redakcijske napake, zato župan Občine Polzela izdajam naslednji

TEHNIČNI POPRAVEK
Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela
Zaradi napačno opredeljene podrobnejše namenske rabe z oznako Z znotraj območja z oznako MO AP 02, in sicer glede na legalno zgrajene stanovanjske površine (že v času priprave OPN), se
331. člen odloka popravi tako, da se za peto alinejo druge točke doda nova alineja, ki se glasi:
-

»Za obstoječe objekte znotraj manjšega območja urejanja prostora MOAP02, ki vsebinsko niso povezani s prevladujočo
namensko rabo, navedeno v četrti alineji drugega odstavka tega člena, so dopustni posegi skladno z določili, ki veljajo za
območja z oznako SKs.«

V območju z oznako MO LS O3, območje za šport in rekreacijo, kjer je predvidena izdelava samostojnega OPPN, je pomotoma
izpuščen del stavka, zato se
peta alineja 309. člena popravi tako, da se pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
-

» kar vključuje vso potrebno športno infrastrukturo oziroma pomožne objekte.«

Polzela, 25. 9. 2017
Številka: 350-13/2017-1
								

Jože Kužnik l.r.
Župan

