Predlog

Na podlagi 167. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 9/95 in 37/97)

RAZGLAŠAM
ODLOK
O POSLOVNEM ČASU TRGOVIN IN GOSTINSKIH OBRATOV TER MERIL ZA
OBLIKOVANJE PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA

Št.: K306-192/00
Koper, 14. julija 2000

ŽUPAN
Dino Pucer univ. dipl. oec.

Na podlagi 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), 4. člena Pravilnika
o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS št. 79/97, 36/00) in 27.člena statuta Mestne
občine Koper (Uradne objave, št. 9/95 in 37/97) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji
dne 13. julija 2000 sprejel

ODLOK
O POSLOVNEM ČASU TRGOVIN IN GOSTINSKIH OBRATOV TER MERIL ZA
OBLIKOVANJE PODALJŠANEGA OBRATOVALNEGA ČASA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določijo okviri in postopki za določanje rednega obratovalnega časa
gostinskih obratov in trgovin ter merila in pogoji za obratovanje v podaljšanem obratovalnem
času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem
besedilu gostinski obrati) ter dežurnih trgovin.
2. člen
Obratovalni čas si gostinec oziroma trgovec določi samostojno v skladu s svojimi poslovnimi
interesi in ob upoštevanju veljavnih zakonskih predpisov ter Pravilnika o določitvi
obratovalnega časa gostinskih obratov in prodajaln.
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II. POSEBNE DOLOČBE ZA GOSTINSTVO
3. člen
Gostinec oziroma kmet (v nadaljnjem besedilu gostinec) določi redni obratovalni čas
gostinskega obrata, kot sledi:
- hoteli in vsi drugi gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev med 0. in 24. uro,
- restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 01. 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,
- gostinski obrati v večnamenskih objektih in trgovsko poslovnih centrih v skladu z veljavnim
hišnim redom.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena smejo gostinski obrati, ki so v stanovanjskih
objektih ali objektih v stanovanjskih naseljih ter izletniške kmetije, ki so v stanovanjskih naseljih
obratovati le med 6. in 22. uro.
4. člen
Gostinec lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje
oziroma odločbo pristojnega organa občinske uprave. Soglasje praviloma velja za obdobje enega
leta. V izjemnih primerih lahko organ občinske uprave določi krajši rok trajanja soglasja, pri
čemer upošteva določila tega odloka.
5. člen
Soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskega obrata temelji na naslednjih izhodiščih:
- vrsta gostinskega obrata,
- lokacija gostinskega obrata,
- vključenost gostinskega obrata v kulturno –zabavno ponudbo kraja oziroma turizma.
6. člen
Gostincu se lahko določi podaljšan obratovalni čas glede na izhodišča določena v predhodnem
členu in sicer:
- bari, ki nudijo gostom pretežno pijačo (kava bar, vinotoči, slaščičarne) največ do 24. ure,
- restavracije, gostilne, kavarne, okrepčevalnice, izletniške kmetije, osmice največ do 02. ure,
- gostinski obrati v večnamenskih oziroma trgovsko poslovnih objektih v skladu z veljavnim
hišnim redom, vendar največ do 03. ure,
- gostinski lokali z dodatno ponudbo (glasba, zabavni program, igre na srečo) največ do 04.
ure.
Podaljšanje obratovalnega časa se lahko določi za obdobje do enega leta oziroma v času trajanja
turistične sezone in sicer od 1. junija do 30. septembra.
7. člen
Gostinec lahko brez dovoljenja za gostinstvo pristojnega organa občinske uprave obratuje dlje,
kot traja obratovalni čas na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ob občinskem prazniku
ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat). Za večkratno obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času pa je tudi ob teh priložnostih potrebno zaprositi za dovoljenje. Ob drugih
priložnostih pa le po odločitvi pristojnega organa občinske uprave. Brez soglasja pristojnega
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organa občinske uprave lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času gostinski obrati ob
avtocestah in na območju mednarodnih mejnih prehodov.
8. člen
Gostinski obrati lahko v izjemnih primerih (kulturne , športne in zabavne prireditve, prireditve
širšega promocijskega pomena) obratujejo v podaljšanem obratovalnem času na podlagi
odločbe organa občinske uprave pristojnega za gostinstvo. Odločba se izda na podlagi vloge,
ki mora biti vložena najmanj pet dni pred pričetkom prireditve.
V primeru, da za podaljšanje obratovalnega časa zaprosi organizator prireditve, se odločba izda
organizatorju na podlagi vloge s seznamom gostinskih obratov, ki mora biti vložena najmanj pet
dni pred pričetkom prireditve ter potrdila o priglasitvi prireditve.
9. člen
Gostinec prijavi redni in podaljšani obratovalni čas za gostinstvo pristojnemu organu občinske
uprave na obrazcu, ki je objavljen skupaj s pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št.
78/99) 15 dni pred:
- začetkom obratovanja,
- spremembo obratovalnega časa,
- potekom veljavnega soglasja oziroma odločbe o podaljšanju obratovalnega časa.
Prijavi mora priložiti:
- fotokopijo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti,
- mnenje krajevne skupnosti na katerem območju, se gostinski obrat nahaja v primerih, ko se
gostinski lokal nahaja v stanovanjskih objektih, stanovanjsko-poslovnih objektih ter
stanovanjskih naseljih,
- mnenje upravljalca objekta v skladu s hišnim redom, v primeru, ko se gostinski obrat nahaja
v večnamenskih oziroma trgovsko poslovnih objektih.
10. člen
Krajevna skupnost pri oblikovanju mnenja upošteva predvsem naslednja izhodišča:
- potrebe razvoja turizma (vključevanje gostinskih obratov z dodatno ponudbo),
- potrebe specifičnih območij (neposredna bližina avtobusne in železniške postaje, kamionski
terminal, poslovna središča, kulturne ustanove),
- zagotavljanje parkiranja in skrb za nemoteč odhod gostov,
- javni red in mir, imisijo hrupa,
- zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti skladno s predpisi.
11. člen
Podaljšanje obratovalnega časa se potrdi, v kolikor je vloga za podaljšanje obratovalnega časa
popolna in so upoštevane vse določbe pravilnika oziroma odloka. V nasprotnem primeru
pristojni organ občinske uprave z odločbo deloma ali v celoti zavrne prijavljeni obratovalni čas.
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12. člen
Za gostinstvo pristojni organ občinske uprave lahko prekliče soglasje za obratovanje v
podaljšanem obratovalnem času v primeru:
- zahteve sveta krajevne skupnosti oblikovane na podlagi pisnih pritožb občanov in bližnjih
stanovalcev,
- če se večkrat pojavljajo kršitve javnega reda in miru in druge kršitve v lokalu o čemer je
sestavljeno poročilo oziroma predlog inšpekcijskim oziroma drugim pristojnim službam,
- neizpolnjevanja določil tega odloka.
13. člen
Gostinec mora začasno zaprtje gostinskega obrata zaradi dogodkov, na katere ne more vplivati,
ali zaradi predvidenega prenehanja opravljanja dejavnosti prijaviti pristojnemu organu občinske
uprave takoj po njihovem nastanku oziroma najkasneje v petih dneh.
Gostinski obrat je lahko zaradi letnega čiščenja, obnove in izvedbe manjših vzdrževalnih del ter
drugih razlogov zaprt največ 30 dni v koledarskem letu, kar je potrebno prijaviti najmanj
petnajst dni pred zaprtjem.

III. POSEBNE DOLOČBE ZA TRGOVINO
14. člen
Obratovalni čas si trgovec določi samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi ob
upoštevanju veljavnih predpisov s področja trgovine.
Redni obratovalni čas prodajaln je od ponedeljka do sobote od 7. do 21. ure. Prodajalne, ki
obratujejo izven zgoraj določenega časa ter ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih so
dežurne prodajalne.
15. člen
Pri določanju dežurstev se upošteva naslednje značilnosti:
- potrebe turizma (nemotena oskrba v času turistične sezone),
- potrebe specifičnih območij ( poslovna središča, staro mestno jedro, oskrba podeželja,
mednarodni mejni prehodi, bencinski servisi),upoštevanje običaje ob praznikih in dela
prostih dnevih,
- zagotavljanje parkiranja in skrb za nemoteč odhod,
- javni red in mir,
- zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti skladno s predpisi.
16. člen
Trgovec mora urnik rednega obratovalnega časa in dežurstva, prijaviti pristojnemu organu
občinske uprave, v skladu s Pravilnikom o obratovalnem času prodajaln najmanj petnajst dni
pred:
- začetkom poslovanja,
- spremembo urnika prodajalne,
- začetkom novega koledarskega leta.
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Prijavi mora priložiti:
- odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno,
- mnenje krajevne skupnosti na katerem območju se trgovina nahaja za primere dežurstev po
21.00 uri za prodajalne, ki poslujejo v stanovanjskih naseljih.
- mnenje upravljalca objekta, v kolikor se trgovina nahaja v poslovno trgovskih centrih ter
avtocestah.

17. člen
Trgovec mora začasno spremembo urnika oziroma zaprtje prodajalne prijaviti petnajst dni pred
spremembo urnika. Zaprtje prodajalne zaradi dogodkov, na katere ne more vplivati, pa v roku
petih dni od dneva zaprtja.
Trgovina je lahko v koledarskem letu zaradi vzdrževalnih del in čiščenja zaprta največ šestdeset
dni.
18. člen
Pristojni organ občinske uprave lahko urnik v celoti oziroma deloma potrdi. V primeru, da urnik
ni v skladu z določbami pravilnika oziroma določbami tega odloka, pristojni organ z odločbo v
celoti oziroma delno zavrne prijavljeni urnik.

IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne službe v skladu z Zakonom o gostinstvu
in trgovini ter občinski organ pristojen za nadzor.

20. člen
Z denarno kaznijo 300.000,00 SIT, ki se izterja takoj na kraju prekrška, se za prekršek kaznuje
pravna oseba, če:
- ne posluje v skladu s soglasjem oziroma odločbo pristojnega organa občinske uprave,
- ne izobesi določenega obratovalnega časa v skladu z veljavnimi predpisi,
- začasno preneha poslovanje brez dovoljenja pristojnega organa občinske uprave.
Z denarno kaznijo 60.000,00 SIT, ki se izreče takoj na kraju prekrška, se kaznuje tudi odgovorna
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Oseba, ki samostojno opravlja dejavnost gostinstva oziroma trgovine, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena, se kaznuje z denarno kaznijo 200.000,00 SIT, ki se izterja takoj na kraju
prekrška.
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V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Z dnem , ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o poslovnem času (Uradne objave,
št. 29/92).
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnih objavah.

Št.: K306-192/00
Koper, 13. julija 2000

ŽUPAN
Dino Pucer univ. dipl. oec.
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