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OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA 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 – 1. OBRAVNAVA

1. UVOD

Zakon o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/2007 – UPB, 26/2014 – ZKme-1B in 52/2016) v 12.
členu določa, da lahko samoupravna lokalna skupnost sprejme akt, v katerem glede na potrebe
gostov in značilnosti ter potrebe kraja v skladu s predpisom pristojnega ministra, ki določa merila
za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost, določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa.
Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/1999, 107/2000, 30/2006 in 93/2007, v
nadaljevanju Pravilnik) določa merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov,
postopek prijave obratovalnega časa in izjeme. Za postopke prijave rednega obratovalnega časa
in izdaje soglasij za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času (v nadaljevanju soglasja) je
predvideno, da se vodijo kot skrajšani upravni postopki.
V Mestni občini Novo mesto je trenutno v veljavi Odlok o merilih za izdajo soglasij za obratovanje
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v podaljšanem
obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/2009, v nadaljevanju
veljavni odlok), ki določa podrobnejša merila za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov
podaljšanem obratovalnem času.
Postopke prijave rednega obratovalnega časa in izdaje soglasij za obratovanje gostinskih obratov
v podaljšanem obratovalnem času vodi občinska uprava, ki praviloma vodi skrajšane upravne
postopke, kot je predvideno z veljavno zakonodajo, v posameznih primerih pa vodi redne upravne
postopke, ki lahko trajajo tudi do pol leta in več. V teh primerih občinska uprava ne more slediti
predpisanemu roku za odločitev, ki je 15 dni od vložitve vloge. Namreč prvi odstavek 11. člena
Pravilnika določa, da mora gostinec prijaviti razpored obratovalnega časa 15 dni pred začetkom
novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto, začetkom obratovanja ali spremembo
obratovalnega časa.
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2.

RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA

Veljavna zakonodaja sicer določa, da sme samoupravna lokalna skupnost sprejeti akt, v katerem
določi merila za določitev obratovalnega časa, vendar iz podrobnejše analize določb izhaja, da
lahko določi merila le za izdajo soglasij za podaljšan obratovalni čas, rednega pa določi gostinec
oziroma kmet, ki na svoji kmetiji opravlja gostinsko dejavnost, samostojno in skladno s svojimi
poslovnimi interesi in upoštevajoč določila Pravilnika.
Pri vodenju upravnih postopkov se občinska uprava srečuje s težavami, saj v veljavnem odloku
navedena merila za izdajo soglasij niso dovolj natančno opredeljena oziroma določena, zato je
nujen sprejem novega odloka, ki bo odpravil pomanjkljivosti veljavnega odloka.
3. OCENA STANJA IN SPREMEMBE
Veljavni odlok določa več meril za izdajo soglasja, ki so taksativno našteti:
1. območje, kjer se gostinski obrat nahaja:
a) mestno jedro Novega mesta,
b) stanovanjski objekti ali objekti v stanovanjskih naseljih,
c) obrtne cone, večnamenski objekti,
2. vrsta gostinskega obrata:
a) nastanitveni gostinski obrati (hoteli, moteli, penzioni, prenočišča, hotelska naselja,
počitniške hiše in apartmaji, planinski in drugi domovi, kampi),
b) prehrambeni gostinski obrati (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne, okrepčevalnice,
bari ter obrati za pripravo in dostavo jedi),
3. vključenost gostinskega obrata v turistično ponudbo, kulturno – zgodovinsko, zabavno in
športno – rekreacijsko ponudbo,
4. varstvo pred hrupom,
5. interesi gostincev in kmetov,
6. ko je izkazan javni interes.
Dejansko opredeljeni sta le dve merili, in sicer območje, kjer se nahaja gostinski obrat in vrsta
gostinskega obrata, ki je povzeta po 4. členu Zakona o gostinstvu. Preostala merila niso bila
natančno določena in zato jih v praksi ni mogoče uporabiti. Veljavni odlok določa tudi razloge za
preklic soglasja, in sicer se ga med letom lahko prekliče v naslednjih ponavljajočih se primerih:
- kršitev javnega reda in miru v gostinskem obratu,
- zaradi prekoračitve dovoljenega podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata
oziroma kmetije, ugotovljenega z zapisnikom policije oziroma pristojnega inšpekcijskega
organa,
- zaradi neizpolnitve drugih pogojev, določenih s strani pristojnega občinskega organa Mestne
občine Novo mesto v izdanem soglasju,
- v drugih utemeljenih primerih v javnem interesu,
- zaradi pogostih (več kot trikrat v šestih mesecih) objektivno utemeljenih pisnih pritožb
lastnikov oziroma najemnikov mejnih stavb oziroma stanovanj.
Poudariti moramo, da nadzor javnega reda in miru izvaja policija, nadzor kršitev obratovalnega
časa izvaja tržni inšpektorat, nadzor obremenitve okolja s hrupom pa izvaja inšpektorat, pristojen
za varstvo okolja na podlagi Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS,
št. 43/2018 in 59/2019). Skladno z določilom 7. člena Zakona o prekrških (29/11 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/2013, 111/2013, 74/2014 – odl. US, 92/2014 – odl. US, 32/2016, 15/2017
– odl. US in 73/2019 – odl. US) velja za nedolžnega, kdor je obdolžen prekrška, dokler njegova
odgovornost ni ugotovljena s pravnomočno odločbo. Upoštevajoč navedeno zgolj zapisnik o
opravljenem nadzoru ali izdana odločba o prekršku ne moreta zadostovati za preklic soglasja, saj
s tem kršimo zakonsko določilo o domnevi nedolžnosti. Soglasje se praviloma izda na
pripravljenem obrazcu, ki je priloga Pravilnika, zato se praviloma na njem ne piše drugih pogojev,
ki bi jih določil pristojni upravni organ. Poleg navedenega bi morali tovrstni pogoji biti navedeni v
veljavnem odloku in znani vnaprej, saj bi sicer lahko prišlo do neenake obravnave posameznih
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gostincev in kmetov. Tudi preostali razlogi bi morali biti natančno določeni v veljavnem odloku,
pa niso, s tem pa se je ustvarila pravna praznina.
Z novim odlokom sledimo potrebam gostincem na območju Mestne občine Novo mesto in ciljem,
ki jih zasleduje Mestna občina Novo mesto pri spodbujanju gospodarskih dejavnosti.
Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 –
UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121, 140, 143, 47/13 –
UZ148, 47/13 – UZ90, 97, 99 in 75/16 – UZ70a, v nadaljevanju: Ustava RS) v 74. členu določa,
da je gospodarska pobuda svobodna, gospodarska dejavnost pa se ne sme izvajati v nasprotju
z javno koristjo. Skladno z 72. členom Ustave RS vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega
življenjskega okolja in v ta namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in
drugih dejavnosti. Občinski svet Mestne občine Novo mesto je od leta 2015 dalje sprejel več
strateških dokumentov, med katerimi so Strategija razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto
2020 (16. redna seja z dne, 14. 7. 2016), Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto do leta
2030 (30. redna seja z dne, 31. 5. 2018) in Trajnostna urbana strategija Novo mesto 2030 (12.
redna seja z dne, 28. 1. 2016). Namen občinskih strateških dokumentov je uresničitev potencialov
za razvoj, kar je temeljna pravica lokalnega prebivalstva. Z nalogami, določenimi v teh
dokumentih, se stremi k trajnostnemu, gospodarskemu, socialnemu in okoljskemu razvoju in
posledično k zmanjševanju socialno – ekonomskih razlik in kakovostnemu bivalnemu okolju.
Strategija razvoja Mestne občine Novo mesto je temeljni dokument, ki je povzel raznolike interese
tako, da s poudarjanjem javnega interesa in javne etike daje prednost javnim pred zasebnimi
interesi. Skupni cilj vseh dokumentov je ustvariti ugodno okolje za razvoj in pospeševanje
gospodarstva ter ustvarjanje novih delovnih mest, ki posledično vodijo do izboljšanja ekonomske
in socialne situacije, kar pa ugodno vpliva na demografsko stanje in omogoča v prihodnosti
socialno vzdržno družbo. Turistična dejavnost je ena izmed gospodarskih dejavnosti (pa tudi ena
izmed družbenih dejavnosti), saj ustvarja nova delovna mesta, ki s svojo dodano vrednostjo sledi
ciljem strateških dokumentov in omogoča nadaljnjo rast in razvoj ne samo Mestne občine Novo
občine ampak tudi celotne regije. Gre za dejavnost, ki utrjuje prepoznavnost mesta in krepi
njegovo identiteto v širši regiji, zato nam je v interesu, da gostincem in kmetom, ki na svojih
kmetijah opravljajo gostinsko dejavnost, omogočimo čim lažje izvajanje svoje dejavnosti, hkrati
pa jim v primeru pravnomočno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru oziroma obratovalnega
časa odvzamemo pridobljene pravice, to je da jim prekličemo že izdano soglasje, ali pa jim
zavrnemo izdajo soglasja.
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev smo v novem odloku zmanjšali število meril, in sicer so
merila naslednja:
1. območje, kjer se gostinski obrat nahaja, določeno glede na namensko rabo,
2. vrsta gostinskega obrata,
3. gostinski obrat v večnamenskih objektih,
4. predhodne pravnomočno ugotovljene kršitve s področja javnega reda in miru, če gre za isti
gostinski obrat in istega gostinca ali kmeta.
Ne glede na območje, v katerem se nahaja gostinski obrat, in vrsto gostinskega obrata se
gostinskemu vrtu ali terasi v sklopu tega obrata z novim odlokom omeji čas obratovanja in omeji
predvajanje žive ali mehanske glasbe (po 22. uri), s čimer želimo preprečiti negativne vplive
obratovanja gostinskih obratov na bližnjo okolico in občanom zagotoviti, da bodo spoštovane
njihove z ustavo in zakonom zagotovljene pravice.
Z odlokom ravno tako podrobneje določamo, kdaj se lahko izda soglasje v primeru enkratnih
dogodkov, ki so vezani na točno določen datum. Novi odlok ne pozna več številčne omejitve pri
izdaji teh soglasij, saj Pravilnik ne dovoljuje samoupravnim lokalnim skupnostim omejitev števila
izdanih soglasij.
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3. CILJI IN NAČELA ODLOKA
Cilj predlaganega odloka je, da se poenostavi izdaja soglasij, odpravi nejasnosti glede uporabe
določil in uskladi določila z veljavno zakonodajo.
4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
Sprejem odloka ne bo imel vpliva na proračun.

Pripravili:

Pia Grahek
Mojca Kužnik

Stanislava Bjelajac
vodja Oddelka za premoženjske zadeve
dr. Iztok Kovačič
vodja Urada za prostor in razvoj

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave
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PREDLOG
Na podlagi tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/2007 – uradno
prečiščeno besedilo, 26/2014 – ZKme-1B in 52/2016) in 15. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Dolenjski uradni list, št. 14/2019, UPB) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na
________seji dne__________ sprejel
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
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se določajo merila 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 nadaljevanju gostinski obrat), razloge
za zavrnitev izdaje soglasja in preklic izdanega soglasja ter pogoje za izdajo soglasja za
enkratno (enodnevno) obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen z zakonom, ki
ureja gostinstvo, in na njegovi podlagi sprejetimi podzakonskimi predpisi.
II. MERILA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM
ČASU
3. člen
(1) Merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskega obrata so:
5. območje, kjer se gostinski obrat nahaja, določeno glede na namensko rabo,
6. vrsta gostinskega obrata,
7. gostinski obrat v večnamenskih objektih,
8. predhodne pravnomočno ugotovljene kršitve s področja javnega reda in miru, če gre za
isti gostinski obrat in istega gostinca ali kmeta.
(2) Če v okviru gostinskega obrata deluje več enot, ki samostojno opravljajo dejavnost, je
dolžan gostinec ali kmet vložiti vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času tudi za vsako tako enoto posebej.
4. člen
(1) Gostinskim obratom, ki opravljajo gostinsko dejavnost v stavbah s stanovanji ali v objektih na
območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim (območja
podrobnejše namenske rabe SS, SB, SK, SP), katerih redni obratovalni čas je določen med
6. in 22.uro, se lahko izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, in sicer:
1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije ter letni vrtovi in terase v sklopu le teh:
a) od nedelje do četrtka od 5. ure do 6. ure in od 22. ure do 24. ure,
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b) v petek in soboto od 5. ure do 6. ure in od 22. ure do 1. ure naslednjega dne;
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči ter gostinski vrtovi in terase v sklopu le teh:
a) od nedelje do četrtka od 5. ure do 6. ure in od 22. ure do 24. ure,
b) v petek in soboto od 5. ure do 6. ure in od 22. ure do 2. ure naslednjega dne.
(2) Gostinski vrtovi in terase, ki so povezani z gostinskimi obrati iz prejšnjega odstavka, lahko
obratujejo v podaljšanem obratovalnem času največ do 23. ure, v obdobju od 1. 4. do 30. 9.
pa do 24. ure, pri čemer na njih po 22. uri ni dovoljeno predvajati žive ali kakršnekoli mehanske
glasbe, razen v primeru, da gostinec ali kmet razpolaga z dokončnim dovoljenjem za začasno
čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
5. člen
(1) Gostinskim obratom, ki obratujejo izven območij, navedenih v prejšnjem členu, in katerih redni
obratovalni čas je med 6. in 2. uro naslednjega dne oziroma med 6. in 24. uro, se lahko odobri
podaljšanje obratovalnega časa, in sicer za:
1. restavracije, gostilne, kavarne, izletniške kmetije od ponedeljka do nedelje od 5. ure do 6.
ure in od 2. ure do 3. ure naslednjega dne;
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči od ponedeljka do nedelje od 5. ure do 6. ure
in od 0. ure do 3. ure naslednjega dne.
(2) Gostinski vrtovi in terase, ki obratujejo v okviru gostinskih obratov iz prejšnjega odstavka,
smejo obratovati le v rednem obratovalnem času.
(3) Ne glede na določbe 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena smejo gostinski vrtovi in terase,
ki obratujejo v gostinskih obratih na območju ožjega mestnega jedra, to je na enotah urejanja
prostora NM/14-a in NM/14-e, ter za gostinske obrate na območju Kandijske ceste 5, 9, 11 in
13, obratovati do največ 1. ure naslednjega dne, bodisi v rednem obratovalnem času oziroma
v podaljšanem obratovalnem času.
(4) Ne glede na določbe 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena se lahko odobri podaljšanje
obratovalnega časa gostinskim obratom, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples (kot na
primer nočni bari, nočni klubi ali diskoteke) oziroma nudijo družabni program, od ponedeljka
do nedelje do 5 ure naslednjega dne, in sicer le za obratovanje v zaprtih prostorih..
(5) Na gostinskih vrtovih in terasah , ki so povezani z gostinskimi obrati iz prvega odstavka tega
člena, navedenih v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena po 22. uri ni dovoljeno
predvajati žive ali kakršnekoli mehanske glasbe, razen v primeru, da gostinec ali kmet
razpolaga z dokončnim dovoljenjem za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom.
6. člen
(1) Gostinski obrat, ki opravlja gostinsko dejavnost v okviru bencinskega servisa ne glede na
območje, na katerem se slednji nahaja, lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času od
22. ure oziroma 0. ure do 6. ure naslednjega dne, če bencinski servis obratuje od 0. ure do
24. ure. V kolikor ima bencinski servis krajši delovni čas od 24 ur dnevno, se lahko
gostinskemu obratu izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času le za čas
obratovanja bencinskega servisa.
7. člen
(1) Ne glede na določila 4. in 5. člena tega odloka obratovalni čas gostinskega obrata v
večnamenskem objektu (trgovsko poslovni centri, kulturne ustanove, športne dvorane ipd.)
ne sme biti določen v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta.
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8. člen
(1) Upravni organ izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem
času v skladu z določili tega odloka, če:
- je obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje gostinskega obrata v
podaljšanem obratovalnem času skladen z merili iz 4. do 7. člena tega odloka,
- v preteklem koledarskem letu, šteto od dneva vložitve vloge, pri poslovanju gostinskega
obrata pristojni prekrškovni organi niso pravnomočno ugotovili tri ali več kršitev iz naslova
prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu ali
gostinskem vrtu ali terasi, ki obratuje v okviru gostinskega obrata.
(2) V primeru, da se v gostinskem obratu zamenja izvajalec gostinske dejavnosti (zaradi
sprememba lastništva podjetja, v kolikor lastnik sam opravlja gostinsko dejavnost, ali menjava
najemnika), se pri izdaji soglasja ne upošteva druga alineja prejšnjega odstavka. Če gostinec
ustanovi novo podjetje, ki opravlja gostinsko dejavnost v istem gostinskem obratu, se za
potrebe postopka izdaje soglasja šteje, da gre za istega gostinca, zato se pri izdaji soglasja
upoštevata obe alineji prejšnjega odstavka.
(3) Če upravni organ ugotovi, da gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka tega
člena, vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času z odločbo
zavrne.
9. člen
(1) Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času se izda za obdobje do konca
tekočega koledarskega leta.
(2) Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prejšnjega odstavka gostinski obrat izgubi pravico do
obratovanja v podaljšanem obratovalnem času.
III. ENKRATNO (ENODNEVNO) PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS
10. člen
(1) Gostinskim obratom se lahko izda soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
v posameznih primerih, ko gre za:
- 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.
(2) Upravni organ izda
točno določen datum.
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11. člen
(1) Gostinec mora vložiti vlogo za izdajo soglasja za namen iz 10. člena tega odloka s posebno
vlogo 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.
(2) Upravni organ z odločbo zavrne izdajo soglasja, če:
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obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja ni določen skladno z merili iz prvega odstavka
10. člena tega 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.

(3) Soglasje po 10. členu tega odloka se izda gostinskim obratom, ki imajo prijavljen redni
obratovalni čas oziroma izdano soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.

IV. PREKLIC SOGLASJA
12. člen
(1) Upravni organ lahko soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, ki je bilo
izdano gostinskemu obratu, z odločbo prekliče, če je v obdobju veljavnosti soglasja pristojni
prekrškovni organ pravnomočno ugotovil tri ali več kršitev obratovalnega časa ali motenja
javnega reda in miru v gostinskem obratu oziroma njegovi neposredni okolici, če gre za
kršitve, ki so bile storjene v obdobju enega leta pred dnevom izdaje soglasja oziroma v času
veljavnosti soglasja.
(2) V primeru izdaje odločbe o preklicu iz prejšnjega odstavka tega člena lahko gostinec po
preteku enega leta od njene dokončnosti ponovno zaprosi za izdajo soglasja za obratovanje
v podaljšanem obratovalnem času, skladno z določili tega odloka.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
13. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za izdajo soglasij za
obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v
podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 57/2009).
(3) Izdana soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, izdana do uveljavitve tega
odloka, veljajo do izteka veljavnosti.
(4) Postopki začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se zaključijo skladno z določili Odloka o merilih
za izdajo soglasij za obratovanje gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska
dejavnost v podaljšanem obratovalnem času v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št.
57/2009).
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