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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

PRAVNA PODLAGA:

PRAVILNIK O MERILIH IN POGOJIH ZA DOLOČITEV
OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA
KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST, V OBČINI
MENGEŠ
12. člen Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 - uradno
prečiščeno besedilo, 26/14 - ZKme-1B in 52/16), 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), 29. člen 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, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE) in 17.
člen Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št.
1/15)

PRIPRAVLJALKA:

Katja Jamšek, občinska uprava

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALKA:

Katja Jamšek, občinska uprava

PRILOGA:
- predlog Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v občini Mengeš
OBRAZLOŽITEV:
Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo, 26/14 - ZKme-1B
in 52/16, v nadaljevanju: zakon) v drugem odstavku 12. člena določa, da gostinec oziroma
kmet določi svoj obratovalni čas v skladu s Pravilnikom 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) in ga prijavi za gostinstvo
pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti.
Gostinec mora razpored obratovalnega časa za svoj gostinski obrat prijaviti občini 15 dni
pred:

-

začetkom novega koledarskega leta,
začetkom obratovanja,
spremembo obratovalnega časa.

Pravilnik v 4. členu določa, da gostinec ali kmet lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem
času, če za to pridobi pisno soglasje pristojnega organa občine, ki odloča na podlagi
podrobnejših meril za določitev obratovalnega časa. Izdajo soglasja lahko veže na vnaprej
določeno časovno obdobje ali na predhodno izpolnitev določenih pogojev in ga ob
neizpolnitvi teh pogojev tudi prekliče. Pristojni organ občine mora pri izdaji soglasja
upoštevati potrebe gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat oziroma kmetija.
V tretjem odstavku 12. člena zakona je določeno, da samoupravna lokalna skupnost lahko
sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja v skladu s
pravilnikom določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa.
Občina Mengeš do sedaj ni imela predpisa, ki bi določal merila in pogoje za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Gostinci so razpored obratovalnega časa prijavili občini na podlagi pravilnika in na njegovi
podlagi zaprosili tudi za podaljšanje obratovalnega časa.
Pri podaljšanju obratovalnega časa gostinskega obrata oziroma kmetije, na kateri se opravlja
gostinska dejavnost, je potrebno upoštevati na eni strani interese gostinca oziroma kmeta in
potrebe gostov ter na drugi strani vrsto in lokacijo gostinskega obrata oziroma kmetije ter
naravo naselja, kjer se le-ta nahaja zaradi zagotavljanja javnega reda in miru ter normalnega
bivanja ljudi v okolici.
Posledično se s predlaganim pravilnikom za območje občine Mengeš določajo merila in
pogoji za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja
gostinska dejavnost, na podlagi katerih se bodo izdajala soglasja k podaljšanemu
obratovalnemu času.
Občinskemu svetu se predlaga, da predlagani pravilnik sprejme.

FINANČNE POSLEDICE:
Ni finančnih posledic.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Pravilnik o merilih in pogojih za določitev
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost, v občini Mengeš.
Franc JERIČ
župan

Pregledala: Franc Jerič, župan; Urban Kolar, direktor občinske uprave

predlog pravilnika

Na podlagi 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,
30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS,
št. 93/07 - uradno prečiščeno besedilo, 26/14 - ZKme-1B in 52/16), 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 17. člena Statuta
Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 1/15) je Občinski svet Občine Mengeš na
_____redni seji dne _____2021 sprejel

PRAVILNIK O MERILIH IN POGOJIH ZA DOLOČITEV OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH
OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST, V OBČINI
MENGEŠ

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna določba)
S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetij) na
območju občine Mengeš.
2. člen
(redni obratovalni čas)
Gostinski obrati in kmetije lahko obratujejo v rednem obratovalnem času skladno z
zakonom, ki ureja gostinstvo in predpisom ministra, pristojnega za gostinstvo. Redni
obratovalni čas se potrdi pri občinski upravi Občine Mengeš.
II. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČITEV PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH
OBRATOV IN KMETIJ
3. člen
(podaljšan obratovalni čas)
1) Obratovanje izven rednega obratovalnega časa je podaljšan obratovalni čas.
2) Za podaljšan obratovalni čas je potrebno pridobiti soglasje občinske uprave Občine
Mengeš skladno s 4. členom tega pravilnika.
3) Gostinski obrati in kmetije lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času, in sicer
največ do druge ure naslednjega dne.
4. člen
(vloga in soglasje za podaljšan obratovalni čas)

1) Za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije (v
nadaljevanju: soglasje) gostinec ali kmet zaprosi s predpisano vlogo, ki jo predloži
najmanj 15 dni pred:
 začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
 začetkom obratovanja,
 spremembo obratovalnega časa.
2) Iz vloge iz prvega odstavka tega člena mora izhajati, ali gostinec oziroma kmet naproša za
izdajo soglasja za zaprti prostor ali tudi za zunanji del gostinskega obrata oz. kmetije
(gostinski vrtovi, terase ipd.).
5. člen
(priloge k vlogi za izdajo soglasja)
1) K vlogi za izdajo soglasja mora gostinec ali kmet priložiti fotokopijo odločbe o
izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskem obratu ali na
kmetiji.
2) Če gostinec ali kmet ni edini lastnik gostinskega obrata ali kmetije, mora priložiti še
soglasje preostalih lastnikov gostinskega obrata ali kmetije, iz katerega izhaja, da se
strinjajo s podaljšanim obratovalnim časom.
3) Gostinec ali kmet, ki ni lastnik gostinskega obrata ali kmetije, mora priložiti še fotokopijo
najemne pogodbe.
4) V kolikor se gostinski obrat nahaja v poslovno trgovskem centru, mora gostinec priložiti
soglasje upravljalca večnamenskega objekta k podaljšanju obratovalnega časa.
5) Če se gostinska dejavnost opravlja v večstanovanjskem objektu, mora gostinec priložiti še
soglasje vseh solastnikov oziroma uporabnikov objekta.
6. člen
(merila za izdajo soglasja)
1) V postopku izdaje soglasja občinska uprava Občine Mengeš upošteva naslednja merila:
 vrsto in lokacijo gostinskega obrata ali kmetije;
 naravo naselja, kjer se gostinski obrat ali kmetija nahaja (npr. strnjeno stanovanjsko
območje, poslovna cona, območje večstanovanjskih objektov ipd.);
 potrebe po razvoju turizma v občini, zlasti vključevanje gostinskih obratov ali kmetij z
dodatno ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve);
 ugotovljene prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa;
 utemeljene pisne pritožbe občanov oziroma bližnjih stanovalcev v zadnjem letu;
 pretekla utemeljena posredovanja policije ali pristojnega tržnega inšpekcijskega
organa;
 druge utemeljene vzroke, ki omogočajo odločitev o tem, ali bi lahko prihajalo do
kršitev javnega reda in miru in bi bilo lahko ovirano normalno bivanje ljudi;
 dopustne ravni hrupa v urbanem naselju;
 izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz odločb Občine Mengeš ali občinskih javnih služb.

2) Obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije v strnjenem stanovanjskem območju se
lahko podaljša le izjemoma.
3) Občinska uprava Občine Mengeš lahko izda soglasje samo za zaprti prostor gostinskega
obrata ali kmetije.
7. člen
(trajanje izdanega soglasja in njegov preklic)
1) Soglasje se izda za največ eno leto, z možnostjo predčasnega preklica, v kolikor se
pojavijo dejstva, navedena v 4. do 9. alinei prvega odstavka 6. člena tega pravilnika.
2) V primeru preklica soglasja se lahko ponovno zaprosi za izdajo soglasja po preteku šestih
mesecev od preklica.
8. člen
(obratovanje v podaljšanem obratovalnem času)
Gostinski obrati oziroma kmetije lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času šele z
dnem izdaje soglasja.
III. ENODNEVNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
9. člen
(dovoljenje za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa)
Gostinec ali kmet lahko, ne glede na 3. člen tega pravilnika ter ne glede na morebiti že
izdano soglasje, zaprosi za dovoljenje za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa (v
nadaljevanju: enodnevno dovoljenje).
10. člen
(pogoji za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa)
1) Enodnevno dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu ali na kmetiji
odvijajo prireditve kot npr. proslave, obletnice, praznovanje rojstnih dni, srečanja,
tematski večeri ipd. ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni prazniki, proslave
društev ipd.). Enodnevno dovoljenje je v teh primerih mogoče pridobiti največ petkrat
letno.
2) Gostinski obrat ali kmetija lahko pridobita enodnevno dovoljenje tudi, kadar se pri njih
odvija poročno slavje. Enodnevno dovoljenje je mogoče pridobiti za vsako tako
praznovanje ob sobotah.
11. člen
(vloga za enodnevno dovoljenje)
1) Gostinec ali kmet mora za pridobitev enodnevnega dovoljenja vložiti pisno vlogo vsaj pet
dni pred prireditvijo, za vsako prireditev posebej. V vlogi mora biti jasno navedeno, za

kakšno prireditev gre, ali se bo prireditev odvijala tudi na gostinskem vrtu, naveden dan
in predvidena ura zaključka prireditve.
2) Gostinec ali kmet k vlogi priloži odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske
dejavnosti in dokazila o izvedbi prireditve.
12. člen
(merila za izdajo enodnevnega dovoljenja)
Pri izdaji enodnevnega dovoljenja se smiselno uporabljajo določila prvega in drugega
odstavka 6. člena tega pravilnika.
13. člen
(enodnevno dovoljenje)
Enodnevno dovoljenje izda občinska uprava Občine Mengeš in velja za točno določen dan.
IV. NADZOR
14. člen
(organ nadzora)
Nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika opravljata v okviru svojih pristojnosti tržni
inšpekcijski organ in policija.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
15. člen
(prehodna določba)
Gostinec oziroma kmet mora vlogo za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas vložiti v 30
dneh od dneva uveljavitve tega pravilnika.
16. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc JERIČ
župan

