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Občina Dobrepolje 

Občinski svet 

Svetniška skupina Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov 

 

Župan Občine Dobrepolje 

g. Igor Ahačevčič 

 

Datum: 18.9.2019 

 

ZADEVA: PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBI PRAVILNIKA O MERILIH ZA DOLOČITEV 

PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE 

OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST NA OBMOČJU OBČINE DOBREPOLJE 

Spoštovani, 

podpisani občinski svetniki, člani svetniške skupine Lista Janeza Pavlina in samostojnih krajanov, na 

podlagi prve alinee tretjega odstavka 14. člena ter smiselno v povezavi s 76., 77. in 86. členom 

Poslovnika Občinskega sveta Občine Dobrepolje predlagamo svetu v sprejem Pravilnik o spremembi 

pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 

katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Dobrepolje.  

Obrazložitev in besedilo predlaganega akta sta priložena. Zaradi enostavnosti akta oz. vsebine, ki jo 

ureja akt (gre za manj zahtevno spremembo obstoječega predpisa), predlagamo, da Občinski svet o 

njem odloča po skrajšanem (enostopenjskem) postopku s smiselno uporabo 86. člena Poslovnika.  

Predstavnik predlagatelja je vodja svetniške skupine Jernej Stare. 

 

V pričakovanju konstruktivne in ugodne rešitve vas lepo pozdravljamo. 

 

 člani svetniške skupine LJP SK: 

 Jernej Stare 

 Nada Pavšer 

 Janko Nose 

 Alenka Levstik 
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Razlogi za sprejem akta, ocena stanja, cilji in načela ter ocena finančnih in drugih posledic: ob že tako 

pičli in usihajoči gostinski dejavnosti v občini Dobrepolje – obrate, ki nudijo jedi in pijače, je mogoče 

prešteti na prste ene roke – se nam zdi popolnoma neprimerno in nesmiselno omejevati gostinsko 

ponudbo na način, ki temelji na razlikovanju glede kompleksnosti ponujenih jedi, kot je to opredeljeno 

v trenutno veljavnem pravilniku.  

Predlagana sprememba ne posega bistveno v veljavna pravila glede obratovalnega časa, hkrati pa 

izenačuje vse obrate, ki nudijo jedi in pijače, v pravici do podaljšanega obratovalnega časa. Lokalom, 

ki so zaradi bolj omejenega obratovalnega časa v slabšem položaju napram drugim lokalom, predlagani 

ukrep omogoča boljše poslovanje, saj gostje ob izteku obratovalnega časa ne bodo zahajali drugam. 

Menimo, da bo predlagana sprememba pozitivno vplivala na gostinsko ponudbo v občini in jo bo delno 

zavarovala pred dodatnim osipom. Pričakujemo, da sprejetje predlaganega akta ne bo imelo večjih 

finančnih posledic. Lokali, ki bodo izkoristili možnost eno uro daljšega obratovalnega časa, bodo morda 

imeli nekoliko več strank in nekoliko večji promet.  

Poudarjamo, da vsi ukrepi, ki varujejo pred neželenimi in protipravnimi dejanji (npr. kršitve javnega 

reda in miru), ostajajo v veljavi enako za vse obrate; to regulativo imamo za ustrezno. 

Predlagano spremembo pravilnika smo pripravili neposredno na podlagi komunikacije z lastnikom 

enega od lokalov, ki jih zadeva ta pravilnik, s čemer uresničujemo našo zavezo, da bomo pri oblikovanju 

občinske politike prisluhnili predlogom krajanov.  

Zaradi enostavnosti predlagamo, da Občinski svet sprejme predlagani pravilnik po skrajšanjem 

(enostopenjskem) postopku. Pristojni delovni telesi Občinskega sveta sta Odbor za gospodarstvo in 

komunalno infrastrukturo ter Statutarno pravna komisija. 
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PREDLOG 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O MERILIH ZA DOLOČITEV PODALJŠANEGA 

OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA 

DEJAVNOST NA OBMOČJU OBČINE DOBREPOLJE 

 

1. člen 

V Pravilniku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 

katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 76/2010, 

8/2011, 45/2012) se spremeni besedilo drugega odstavka 5. člena na naslednji način: 

(1) Prva alinea se spremeni tako, da se po novem glasi: »gostinski obrati, ki gostom nudijo jedi in pijače 

(gostilne, restavracije, izletniške kmetije, slaščičarne, okrepčevalnice, bari) od petka do nedelje najdlje 

do 1.00 ure naslednjega dne,«. 

(2) Druga alinea se črta. 

2. člen 

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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MNENJE OBČINSKE UPRAVE 

1. Pravni temelj 
V Zakonu o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 26/14 – ZKme-1B in 
52/16) (v nadaljevanju Zakon) je v 12. členu zapisano: 

»Merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost, predpiše minister, pristojen za gostinstvo. 

Gostinec oziroma kmet določi svoj obratovalni čas v skladu s predpisom iz prejšnjega odstavka 
in ga prijavi za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti. 

Samoupravna lokalna skupnost lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in 
značilnosti ter potrebe kraja v skladu s predpisom iz prvega odstavka tega člena določi 
podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa. 

Gostinec oziroma kmet mora poslovati v obratovalnem času, določenem v skladu z drugim 
oziroma s tretjim odstavkom tega člena. 

Gostinec oziroma kmet mora obvestilo o razporedu obratovalnega časa objaviti na vidnem 
mestu ob vhodu v gostinski obrat oziroma kmetijo. 

Pritožba zoper odločbo iz četrtega odstavka tega člena ne zadrži izvršitve.« 

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) (v nadaljevanju 
Pravilnik) je v 3. členu zapisano: 

»Gostinec oziroma kmet določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata 
(kmetije), kot sledi: 
– gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske 
restavracije) ter kmetije z nastanitvijo med 0. in 24. uro, 
– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 1. uro naslednjega dne,  
– slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. in 23. uro,  
– obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,  
– gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovskoposlovnih centrih, kulturnih 
ustanovah ipd.) v skladu z veljavnim hišnim redom oziroma programom prireditev.  
Če gostinski obrat oziroma kmetija opravlja gostinsko dejavnost izven časa, določenega v 
prejšnjem odstavku, se šteje, da obratuje v podaljšanem obratovalnem času.« 

 

V nadaljevanju Pravilnika je napisano (11., 12. in 13. člen), da gostinci podaljšani obratovalni čas 

prijavljajo lokalni skupnosti, katera nato odobri ali zavrne predlog gostinca. 

V naši Občini imamo na podlagi Zakona in Pravilnika sprejet akt, ki določa podrobnejša merila za 

določitev obratovalnega časa - Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa 

gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje 

(Uradni list RS, št. 76/10, 8/11, 45/12). 

2. Mnenje Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo 
Ob prejetem predlogu je občinska uprava stopila v stik z Ministrstvom za gospodarski razvoj in 

tehnologijo, oddelek turizma, kjer smo zaprosili za dodatno mnenje o predlogu spremembe. 

Na Ministrstvu so nam pojasnili, da je trenutno v razpravi in usklajevanju predlog novega Pravilnika o 

določitvi obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, 

v prihodnjem letu pa načrtujejo tudi spremembo Zakona o gostinstvu. Pojasnjujejo, da se obeta kar 

nekaj sprememb. Tudi predlog novega Zakona ne bo več tako podrobno razlikoval med posameznimi 

vrstami obratov (npr. slaščičarna, kavarna, okrepčevalnica itd.), saj so meje med njimi zabrisane. 

Posledično tudi Pravilnik ne bo več določal razlikovanja na temelju vrste obrata. 
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Pojasnili so nam, da ima lokalna skupnost proste roke (znotraj zakonskih okvirjev), pri določanju 

podrobnejših meril obratovalnega časa gostinskih obratov. 

3. Ocena posledice spremembe akta 
Občinska uprava ocenjuje, da je predlog svetniške skupine Liste Janeza Pavlina in samostojnih krajanov 
utemeljen, zato bo župan predlog o spremembi uvrstil na dnevni red seje Občinskega sveta. 
Ocenjujemo, da bo predlagana sprememba pozitivno vplivala na gostinsko ponudbo v naši občini. Od 
vsakega gostinca pa je odvisno ali se bo odločil za spremembo, pri prijavi njihovega obratovalnega časa 
ali ne. 
Občinska uprava predlaga, da se spremeni besedilo naslova tako, da se glasi: Spremembe in dopolnitve 
Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Dobrepolje. 
Glede na to, da je napovedana temeljita prenova zakonodaja na področju gostinstva, se bodo tem 
spremembam v prihodnje morale prilagoditi tudi lokalne skupnosti.  
 
 
Videm, 24. 10. 2019  
 

Župan 
Občine Dobrepolje 
Igor Ahačevčič l.r. 

 


