VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA ENKRATNO (ENODNEVNO)
PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA/KMETIJE
I.

OSNOVNI PODATKI O GOSTINSKEM OBRATU/KMETIJI

1. Vrsta in naziv gostinskega obrata/kmetije

2. Naslov gostinskega obrata/kmetije

3. Naziv in sedež matične firme (ustanovitelja) gostinskega obrata/kmetije

II.

PODATKI O ENKRATNIH DOGODKIH, ZA KATERO JE POTREBNO SOGLASJE

1.
Datum:

Priložnost:
(javna prireditev(koncert, festival ipd.), rojstni dan,
dekliščina, fantovščina, poroka ipd)

od

do

1.

ure

2.

ure

3.

ure

4.

ure

5.

ure

Odgovorna oseba prijavitelja:
(ime in priimek– TISKANO, telefonska številka, e-naslov)

Datum:

Žig
(za pravne osebe)

(podpis vlagatelja)

OPOZORILA:
Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času gostinskim obratom
in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Mestne občine Novo mesto v 10.
členu določa, da se gostinskim obratom, ki imajo prijavljen redni obratovalni čas ali jim je izdano soglasje
za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, lahko izda soglasje za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času v posameznih primerih, ko gre za:
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javne prireditve širšega pomena (koncerti, festivali, občinski praznik, veselice, športni dogodki in
podobno) do v dovoljenju za izvedbo prireditve navedenem času, če čas ni naveden, pa do 3. ure
naslednjega dne;
- dogodke zaprtega tipa (praznovanja, poroke, proslave, obletnice, degustacije, srečanja,
silvestrovanja in podobno) do 6. ure naslednjega dne.
Upravni organ izda soglasje v primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, za točno določen datum.
-

11. člen odloka določa, da mora gostinec vložiti vlogo za izdajo soglasja za namen iz 10. člena odloka
vsaj 5 dni pred dogodkom. V primeru, da je gostinec hkrati tudi organizator javne prireditve
širšega pomena, mora vlogo vložiti najmanj 30 dni pred dogodkom. Ena vloga lahko zajema do
največ 5 enkratnih podaljšanj obratovalnega časa na točno določen datum. Število vlog v posameznem
koledarskem letu ni omejeno.
Upravni organ z odločbo zavrne izdajo soglasja, če:
- obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja ni določen skladno z merili iz prvega odstavka 10. člena
odloka,
- so pristojni prekrškovni organi pri obratovanju gostinskega obrata v obratovalnem času v preteklem
enem letu, šteto od dneva vložitve vloge, pravnomočno ugotovili tri ali več kršitev iz naslova
prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi
neposredni okolici obratu ali gostinskem vrtu ali terasi, ki obratuje v okviru gostinskega obrata,
- če je upravni organ gostinskemu obratu preklical soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času do
vložitve vloge po tem členu.

UPRAVNA TAKSA:
Upravna taksa po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS št. 106/2010 – UPB5,
14/2015 – ZUUJFO, 84/2015 – ZZeIP-J, 32/2016, 30/2018 – ZKZaš in 189/20 - ZFRO) znaša 22,60 EUR.
III.

IZPOLNI ZA GOSTINSTVO PRISTOJNI ORGAN LOKALNE SKUPNOSTI

Soglašamo z enodnevnim podaljšanjem delovnega časa ob naslednjih dnevih in za naslednje
priložnosti:

Datum:

Priložnost:
(javna prireditev(koncert, festival ipd.), rojstni dan,
dekliščina, fantovščina, poroka ipd)

od

do

1.

ure

2.

ure

3.

ure

4.

ure

5.

ure

Podpis pooblaščene osebe

Številka:
Datum:
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