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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. in 6. člena
Pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97, 78/98, 36/00 in 19/01) in
27.člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01), je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 25. aprila 2002 sprejel
ODLOK
o spremembah in dopolnitvah odloka o poslovnem času trgovin in gostinskih obratov ter
merilih za oblikovanje podaljšanega obratovalnega časa
1. člen
V Odloku o poslovnem času trgovin in gostinskih obratov ter meril za oblikovanje podaljšanega
obratovalnega časa (Uradne objave, št. 34/00) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»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 nadaljevanju
gostinski obrat).«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Obratovalni čas si gostinec oziroma trgovec določi samostojno v skladu s svojimi poslovnimi
interesi in ob upoštevanju veljavnih zakonskih predpisov.«
3. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Gostinski obrat lahko v izjemnih primerih (kulturne, športne in zabavne prireditve, prireditve
širšega promocijskega pomena) ter v primeru ko se v gostinskem obratu odvijajo prireditve
zaprtega tipa ( poroke, proslave, prireditve, obletnice, srečanja in drugo) obratuje v podaljšanem
obratovalnem času na podlagi odločbe organa občinske uprave pristojnega za gostinstvo.
Odločba se izda na podlagi vloge, ki mora biti v vložena najmanj osem dni pred pričetkom
prireditve ter predložitvi dovoljenja o izvedbi prireditve v primerih, ko je potrebno posamezno
prireditev v skladu z veljavnimi predpisi priglasiti. Posameznemu gostinskemu obratu se v
tekočem letu lahko izda več soglasij za enkratno podaljšanje obratovalnega časa.
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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
osem dni pred pričetkom prireditve ter potrdila o priglasitvi prireditve.«
4. člen
V 10. členu se doda nov drugi odstavek:
»Rok za izdajo mnenja krajevne skupnosti je 30 dni od prejema zahtevka pristojnega občinskega
organa. V kolikor krajevna skupnost v zahtevanem roku ne posreduje svojega mnenja se šteje,
da soglaša s prijavljenim obratovalnim časom.«
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»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 večjih vzdrževalnih del, preureditev in daljše odsotnosti zaradi
bolezni zaprt največ 6 mesecev, v primeru izvedbe manjših vzdrževalnih del, letnega čiščenja ter
drugih razlogov pa največ 30 dni v koledarskem letu, kar je potrebno prijaviti najmanj petnajst
dni pred zaprtjem. »
6. člen
V 14. členu se črta drugi odstavek.
7. člen
15. člen se črta.
8. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Trgovec mora urnik rednega obratovalnega časa in dežurstva, prijaviti pristojnemu organu
občinske uprave, v skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
obratovalnem času prodajaln in sicer:
- pred začetkom poslovanja
- spremembo urnika prodajalne.«
9. člen
18. člen se črta.
10. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
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»Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne službe v skladu z Zakonom o gostinstvu
in trgovini ter občinski inšpektorat v okviru svojih pristojnosti.«
11.člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
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