Polzela, 9. 6. 2017
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Predlog Odloka o merilih in za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Polzela
– 1. obravnava
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12. člen Zakona o gostinstvu - ZGos (Uradni list RS, št.
93/2007 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 26/2014 – ZKme1B) in 4. člen 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 16. člen Statuta Občine Polzela (Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se Odlok o merilih in za določitev podaljšanega
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih
se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Polzela
v 1. obravnavi in se posreduje v 60 dnevno javno razpravo.

PREDLOG - 1. obravnava
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 ___. redni
seji, dne ________ 2017 sprejel

ODLOK
o merilih in za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Polzela

1. člen
(predmet urejanja)
Odlok določa merila, na podlagi katerih pristojni organ lokalne skupnosti (v nadaljevanju: občinska
uprava) izda ali prekliče soglasje k podaljšanju obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati) na območju Občine Polzela.
2. člen
(obratovalni čas)
(1) Gostinski obrati obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri občinski
upravi.
(2) Obratovanje gostinskih obratov izven rednega obratovalnega časa se šteje za obratovanje v
podaljšanem obratovalnem času.
(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 okviru gostinskega obrata obratuje več enot, ki samostojno opravljajo gostinsko dejavnost, je
dolžan gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas za vsako tako enoto posebej.
3. člen
(redni in podaljšan obratovalni čas)
(1) Redni obratovalni čas gostinskih obratov traja med 06. in 22. uro.
(2) Obratovanje gostinskega obrata izven rednega obratovalnega časa je podaljšan obratovalni čas.
(3) Za obratovanje med 22. in 06. uro naslednjega dne morajo gostinski obrati pridobiti soglasje
občinske uprave.

4. člen
(merila za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času)
(1) Občinska uprava lahko izda soglasje za podaljšani obratovalni čas glede na lokacijo gostinskega
obrata, ali se ta nahaja v stanovanjskem objektu ali izven njega, in glede na prostor obratovanja (v
odprtem ali zaprtem delu obrata).
(2) Obratovalni čas gostinskih obratov, ki se nahajajo izven stanovanjskih objektov, se lahko od
ponedeljka do četrtka podaljša do 23. ure, ob petkih in sobotah pa do 24. ure.
(3) Obratovalni čas gostinskih obratov, ki se nahajajo v stanovanjskih objektih, se lahko od ponedeljka
do četrtka podaljša do 23. ure, ob petkih in sobotah pa do 24. ure pod pogojem, da s tem pisno
soglašajo vsi lastniki oziroma najemniki stanovanj.

5. člen
(obratovalni čas v času trajanja javne prireditve)
V času javne prireditve lahko gostinski obrati v bližji okolici prireditve obratujejo do ure, ki je
določena kot čas trajanja javne prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev.
Gostinski obrati, ki bodo zaradi prireditve obratovali v podaljšanem obratovalnem času, morajo o tem
obvestiti pristojni občinski organ.
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 obdobje in deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas:
1. če je v letu vložitve vloge za izdajo soglasja v gostinskem obratu nastopil kateri od primerov
navedenih v 1. odstavku 7. člena tega odloka;
2. v drugih primerih, ki jih določa Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju:
pravilnik).
(3) Dejstva iz prejšnjega odstavka tega člena se dokazujejo na podlagi podatkov, ki jih pridobi
občinska uprava od pristojnih organov, ki v skladu s predpisi vodijo ustrezno
evidenco.
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:
- zaradi ponavljajočih se kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu ali v njegovi bližini,
če so dejanja v zvezi s podaljšanim obratovanjem gostinskega obrata;
- zaradi kršitev drugih predpisov v podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata, ki jih
ugotovijo pristojni organi;

če krajevni odbor poda utemeljeno negativno pisno mnenje na obratovanje gostinskega obrata
v podaljšanem obratovalnem času;
- zaradi drugih utemeljenih vzrokov.
(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 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.
(2) Enkratno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prireditve
zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja ipd.).
(3) Za izdajo enkratnega dovoljenja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora
gostinec oziroma kmet zaprositi pred prireditvijo na obrazcu, ki ga izda občinska uprava.
(4) Enkratno dovoljenje je vezano na točno določen datum.
9. člen
(nadzor)
Uresničevanje določb odloka, v skladu s predpisi, ki določajo obratovalni čas gostinskih obratov,
nadzorujejo pristojni inšpekcijski organi in policija.
10. člen
(subsidiarna uporaba predpisov)
Za ostala vprašanja, ki se nanašajo na obratovalni čas, in niso predmet tega odloka, se uporabljajo
določbe pravilnika ter drugih predpisov s tega področja.
11. člen
(končna določba)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela, uporabljati pa
se začne 1. januarja 2018.
Številka:……………….
Polzela…………………
Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev:
Določbe, ki se nanašajo na obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost (v nadaljevanju: gostinski obrati), so predpisane v:
 Zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo 2 in 26/14 – ZKme-1B
- v nadaljevanju: ZGos) in
 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 - v nadaljevanju:
pravilnik).
Na podlagi 3. odstavka 12. člena ZGos mora občina sprejeti akt, v katerem glede na potrebe gostov in
značilnosti ter potrebe kraja v skladu s pravilnikom določi podrobnejša merila za določitev
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov.
V 2. odstavku 4. člena pravilnika je določeno, da občina gostincu ali kmetu (v nadaljevanju: gostincu)
izda pisno soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času na podlagi akta iz 3. odstavka 12.
člena ZGos.
Gostinski obrati obratujejo v rednem ali podaljšanem obratovalnem času.
Redni obratovalni čas gostinskih obratov je predpisan v 3. in 4. členu pravilnika, ki določa:
 med 0. in 24. uro smejo obratovati:
- gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske
restavracije) ter kmetije z nastanitvijo,
- obrati za pripravo in dostavo jedi,
- gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov,
 med 6. in 2. uro naslednjega dne smejo obratovati:
- restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije,
 med 6. in 24. uro smejo obratovati :
- slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice,
 med 6. in 22. uro smejo obratovati:
- 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 območju stanovanj, ki so
namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in izletniške kmetije na teh območjih,
- nastanitveni gostinski obrati, ki svojo dejavnost opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski
vrtovi, hotelske terase ipd.).
Obratovalni čas izven rednega obratovalnega časa je podaljšan obratovalni čas. Občina s svojim aktom
(pravilnikom ali odlokom) predpiše do katere ure traja podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov.
V podaljšanem obratovalnem času lahko obratuje gostinec, če za to dobi pisno soglasje občine (2.
odstavek 4. člena pravilnika).
Na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju lahko gostinec brez
dovoljenja občine obratuje dlje, kot traja obratovalni čas (17. člen pravilnika).
V podaljšanem obratovalnem času lahko obratuje gostinec v času trajanja javne prireditve, in sicer do
ure, določene v odločbi, s katero je upravna enota dovolila javno prireditev.

Na območju Občine Polzela je evidentiranih 15 gostinskih obratov.
V posameznih krajevnih odborih v rednem obratovalnem času (od 06. do 22. ure) obratuje šest
gostinskih obratov. Na območju Krajevnega odbora Polzela: Gostilnica Malteški hram, PE Dnevni bar
Pinky, Bar Sonček, Še-nek Kafe in Pikado klub Polzela ter na območju Krajevnega odbora Dobrič:
Planinski dom na Gori Oljki.
V podaljšanem obratovalnem času (po 22. uri) v posameznih krajevnih odborih obratuje devet
gostinskih obratov:
Krajevni odbor Polzela:
 PE Bar Corner Cafe: ponedeljek, torek, sreda, četrtek in nedelja do 23. ure; petek in sobota do 02.
ure naslednjega dne
 Gostilna Dori: ponedeljek, torek, sreda in četrtek do 23. ure; petek in sobota do 24. ure
 Bar Tas: ponedeljek, torek, sreda in četrtek do 23. ure; petek in sobota do 24. ure
 Gostilna Cizej: torek, sreda, četrtek, petek in sobota do 23. ure
 PE Gostilna in Pizzeria Per Via: sobota (poleti) do 23. ure
Krajevni odbor Ločica ob Savinji:
 PE Top Car Caffe: ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek in sobota (junij – september) do 23. ure
Krajevni odbor Breg pri Polzeli:
 Bar Gmajna: ponedeljek, torek, sreda in četrtek do 23. ure; petek in sobota do 01. ure naslednjega
dne
 Caffe Lipca: ponedeljek, torek, sreda in četrtek do 23. ure; petek in sobota do 24. ure
Krajevni odbor Andraž nad Polzelo:
 Dnevni bar Gričar: torek, sreda, četrtek, petek, sobota in nedelja do 23. ure
Pri določitvi meril za podaljšan obratovalni čas je potrebno upoštevati določbe pravilnika, ki se
nanašajo na:
- vrsto gostinskega obrata,
- lokacijo gostinskega obrata: v stavbah s stanovanji, v objektih na območju stanovanj,
- opravljanje dejavnosti zunaj zaprtih prostorov: gostinski vrtovi, terase,
- druge okoliščine (problematika, kršitve..).

Pripravil:
Mag. Marjan Močnik

