Na podlagi in 12. člena Zakona o gostinstvu (Ur.l. RS, št. 1/95 in št. 40/99) ter v skladu z
določbami Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS, št. 78/99) in 16.člena statuta Občine Kranjska
Gora (UVG, št. 17/99) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 15. redni seji, dne 09.02.2000
sprejel

PRAVILNIK
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kranjska Gora

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta pravilnik določa merila in kriterije za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljevanju: kmetije) na
območju Občine Kranjska Gora.
2. člen
Gostinec določi obratovalni čas gostinskega obrata ali kmetije samostojno in v skladu s svojimi
poslovnimi interesi in ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je dolžan
gostinec prijaviti podaljšan obratovalni čas tudi za vsako tako enoto posebej.
II.

PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS
3. člen

Podaljšani obratovalni čas je obratovanje izven rednega obratovalnega časa, ki ga določata 3.
in 4. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na
katerih se opravlja gostinska dejavnost (Ur.l. RS 78/99) in se ga omogoča v skladu z merili,
določenimi s tem Pravilnikom.
Gostinski obrat ali kmetija, ki poleg obratovanja v zaprtih prostorih, dejavnost opravlja tudi zunaj
teh (gostinski vrtovi, hotelske terase) je dolžan zaprositi tudi za obratovanje izven gostinskih
prostorov v podaljšanem obratovalnem času.
Izdaja pozitivnega soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času znotraj gostinskih
lokalov, ne pogojuje izdajo soglasja za obratovanje zunaj gostinskih lokalov.
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4. člen
Gostinskim obratom oziroma kmetom, ki so v stanovanjskih objektih ali objektih v stanovanjskih
naseljih se lahko odobri obratovalni čas, ki je daljši od rednega obratovalnega časa, ki ga
določata 3. in 4. člen Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost kot sledi:
1. Gostinskim obratom, ki gostom nudijo zahtevnejše jedi (hotelske restavracije, gostilne,
restavracije) se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
 izven stanovanjskega naselja najdlje do 1. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in
dnevih pred prazniki do 2. ure naslednjega dne,
 v stanovanjskem naselju najdlje do 24. ure, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do 1.
ure naslednjega dne.
2. Gostinskim obratom, ki nudijo gostom manj zahtevne jedi (okrepčevalnice, pizzerije,
slaščičarne) se lahko odobri naslednje podaljšanje obratovalnega časa:
 izven stanovanjskega naselja najdlje do 24. ure, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki
do 1. ure naslednjega dne,
 v stanovanjskem naselju najdlje do 23. ure, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki do
24. ure.
3. Za gostinske obrate, ki gostom ne nudijo hrane (bari, vinotoči) se delovni čas ne podaljšuje,
in sicer:
 izven stanovanjskega naselja po 23. uri, ob petkih, sobotah in pred prazniki se lahko odobri
podaljšanje obratovalnega časa do 24. ure,
 v stanovanjskem naselju in gostinskim obratom v večnamenskih objektih (poslovno-trgovski
centri, kulturne ustanove in drugo) po 22. uri, ob petkih, sobotah in dnevih pred prazniki se
lahko odobri podaljšanje obratovalnega časa do 23. ure.
5. člen
Ne glede na določbe prejšnjega člena, se lahko odobri podaljšani obratovalni čas tudi do 6.00
ure zjutraj, zaradi potreb in popestritve specifične ponudbe turističnega območja. Soglasje za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se gostincu izda, ko gre za:
 popestritev ponudbe v kraju,
 dodatne potrebe gostov,
 vključevanje gostinskih obratov z dodatno ponudbo (kulturni in zabavni programi, prireditve,
priprava hrane),
 potrebe klubske dejavnosti in kulturnih ter športnih ustanov z gostinskimi obrati zaprtega
tipa.

6. člen
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Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe (v nadaljevanju pristojni občinski organ),
pred sprejemom odločitve o podaljšanem času gostinskim obratom oziroma kmetom iz 4. in 5.
člena tega pravilnika, zaprosi za mnenje krajevno skupnost, na območju katere se nahaja
gostinski obrat oziroma kmetija (Odlok o prenosu določenih zadev iz občinske pristojnosti v
opravljanje krajevnim skupnostim, UVG št. 7/97).
7. člen
Kolikor pristojni občinski organ oceni, da je za obratovanje v podaljšanem času potrebno
dodatno zagotoviti ustrezne pogoje (parkirišča, protihrupna zaščita, regulacija svetlobe, dostop
do lokala in drugo), soglasja za obratovanje v podaljšanem času ne izdajo do izpolnitve
pogojev, ne glede na določbe ostalih členov tega pravilnika.
III.

ČASOVNO OMEJENO OBRATOVANJE V PODALJŠANEM ČASU
8. člen

Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi, ne glede na že izdano soglasje o podaljšanem
obratovalnem času, za enkratno dovoljenje za obratovanje v dodatnem podaljšanem času.
Dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem lokalu odvijajo razne prireditve zaprtega
tipa (poroke, proslave, srečanja in drugo) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni
prazniki, proslave društev, športne prireditve in drugo). Gostinec mora za dovoljenje zaprositi
vsaj 5 dni pred prireditvijo.
9. člen
Dovoljenja iz 8.člena tega pravilnika so vezana na točno določene datume in ne veljajo za
ostale dni.
10. člen
Pristojni občinski organ lahko gostincu ali kmetu izda časovno omejeno dovoljenje za
obratovanje v podaljšanem obratovalnem času. Tako dovoljenje izda v primeru, ko izda
krajevna skupnost ali Postaja mejne policije Kranjska Gora utemeljeno negativno mnenje glede
obratovanja oz. priporočilo za izdajo dovoljenja, ki določa časovni rok, do kdaj velja dovoljenje
za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.

11. člen
Gostinec mora podaljšani obratovalni čas prijaviti na oddelku za gospodarstvo do 15. decembra
za prihodnje leto.
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VI. PREKLIC SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU
12. člen
Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se lahko prekliče v primeru, oz. se
ne izda, ko gostinec krši katerokoli izmed naslednjih določil:
 kadar gre za gostinske obrate v neposredni bližini hotelov, kjer bivajo gosti in je obratovanje
gostinskega lokala ponavljajoče se moteče za hotelske goste,
 kadar so glede obratovanja lokala (ne glede na najemnika) na občinsko upravo ali župana
naslovljene utemeljene pritožbe občanov oz. bližnjih stanovalcev,
 ponavljajoče nekulturno vedenje gostov v gostinskem obratu,
 povzročanje škode ali onesnaževanje okolice,
 kadar PMP Kranjska Gora beleži kršitve javnega reda in miru,
 negativno (utemeljeno) mnenje Krajevne skupnosti.
VII.

KONČNA DOLOČBA

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske.

Št.: 002/2-1/00-VČ
Datum: 28.02.2000

Župan
Občine Kranjska Gora
Jože KOTNIK

Pravilnik o merilih za podaljšani obratovalni čas (UVG 6-00)
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