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V skladu z 12. členom Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 1/95, 40/99 in 36/2000), 4. in 

11. členom Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega česa gostinskih obratov in kmetij, 

na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99 in 107/2000), ter na 

podlagi 7. in 16. člena Statuta občina Radlje ob Dravi (MUV, št. 23/99, 20/00 in 18/02) je 

Občinski svet občine Radlje ob Dravi na svoji 4. redni seji, dne 3. marca 2003, sprejel  

PRAVILNIK  

o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov na področju 

Občine Radlje ob Dravi  

1. člen  

S tem pravilnikom se določajo merila in pogoji, na podlagi katerih občinska uprava Občine 

Radlje ob Dravi izda gostinskim obratom in kmetijam, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati) soglasje za obratovanje v podaljšanem 

obratovalnem času.  

2. člen  

Gostinski obrati določijo obratovalni čas samostojno v skladu s svojimi poslovnimi interesi in 

upoštevanju določb tega pravilnika.  

3. člen  

Gostinski obrati (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne , okrepčevalnice in bari), ki se 

nahajajo na območju Občine Radlje ob Dravi in so v stanovanjskih objektih ali v objektih v 

strnjenih stanovanjskih naseljih lahko obratujejo med 6. in 22. uro.  

4. člen  

V podaljšanem obratovalnem času lahko poslujejo gostinski obrati iz prejšnjega člena tega 

Pravilnika, in sicer:  

1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije z nastanitvi jo največ do 02.00 ure 

naslednjega dne;  

2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari vinotoči in osmice najdalje do 01.00 ure naslednjega 

dne;  

3. nočni bari in diskoteke največ do 03.00 ure naslednjega dne,  

4. hotelske terase in gostinski vrtovi v okviru nastanitvenih gostinskih obratov (hoteli) do 

24. ure,  

5. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih) v skladu 

z veljavnim hišnim redom, vendar največ do 24. ure,  

6. gostinski obrati, ki imajo organizirane prireditve v skladu s prijavljenim programom 

prireditev.  

Gostinski obrati, navedeni v 1. odstavku tega člena, lahko pričnejo z obratovanjem ob 06.00 

uri.  



Gostinec prijavi obratovalni čas 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 in 107/2000).  

5. člen  

Gostinski obrat ali kmetija lahko zaprosi, ne glede na že izdano soglasje o podaljšanem 

obratovalnem času, za enkratno dovoljenje za obratovanje v dodatnem podaljšanem času. 

Dovoljenje je možno pridobiti, kadar se v gostinskem lokalu odvijajo prireditve zaprtega tipa 

(poroke, proslave, srečanja in drugo) ali izven njega prireditve širšega pomena (lokalni 

prazniki, proslave ipd.).  

6. člen  

Če je bilo dovoljenje izdano zaradi dogodka v lokalu, je gostinec dolžan poskrbeti, da v 

dodatnem podaljšanem času v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.  

7. člen  

Dovoljenja so vezana na točno določene datume in ne veljajo za ostale dni.  

8. člen  

Gostinec mora vlogi za podaljšani obratovalni čas priložiti soglasje lastnika objekta, v 

katerem se lokal nahaja, v kolikor gostinec ni lastnik lokala. Soglasje lastnika objekta je 

veljavno, če ni starejše od 30 dni.  

9. člen  

Občinska uprava Občine Radlje ob Dravi mora pri izdaji soglasja za podaljšani obratovalni 

čas gostinskih obratov iz 4. člena tega pravilnika upoštevati potrebe gostov in značilnosti 

območja, kjer je gostinski obrat, pri tem pa zlasti upošteva naslednja merila in okoliščine:  

 potrebe po razvoju turizma v Občini, zlasti vključevanje gostinskih obratov v dodatno 

ponudbo (kulturni in zabavni program, prireditve), gostinskih obratov, ki so 

dopolnilna ponudba drugim aktivnostim in programom,  

 potrebe klubske dejavnosti, kulturnih, športnih in turističnih društev z gostinskimi 

obrati zaprtega tipa za uporabnike, ki so člani teh klubov,  

 vrsto in lokacijo gostinskega obrata.  

10. člen  

Soglasje za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času iz 4. člena tega pravilnika se 

gostincu lahko med letom odvzame in skrajša na 22. uro v primeru:  

 utemeljenih pritožb občanov oziroma bližnjih stanovalcev in na podlagi zapisnikov 

ustreznih inšpekcijskih služb,  

 da v roku dveh mesecev policija posreduje več kot trikrat, o čemer je sestavljeno 

poročilo oziroma predlog inšpekcijskim oz. drugim pristojnim službam,  

 ogrožanje prometne varnosti in drugi utemeljeni vzroki.  



V primeru odvzema soglasja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena je gostincu lahko 

odvzeta možnost pridobitve tudi za šest mesecev vnaprej.  

11. člen  

Uresničevanje določb tega pravilnika nadzorujejo pristojne tržne inšpekcije.  

12. člen  

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.  

Župan Občine Radlje ob Dravi  

Alan Bukovnik, dipl. upr. org., s. r.  

Številka: 306-2/03-06 

Datum: 3. marec 2003  

 




