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OBRAZLOŽITEV: 

Obstoječe stanje na področju urejanja obratovalnega časa gostinskih obratov v občini 
Tolmin  

Veljavni Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Tolmin (Primorske novice Uradne objave, št. 
22/2006; v nadaljnjem besedilu: veljavni odlok) je Občinski svet Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: 
občinski svet) sprejel 13. junija 2006.  

Sprejemu veljavnega odloka je tedaj botrovala predvsem potreba po nadgradnji dotedanje občinske 
pravne podlage za urejanje obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrat), tako z vsebinskega kot postopkovnega 
vidika. Pripravi veljavnega odloka so kot normativni izhodiščni okvir služile do vključno leta 2006 sprejete 
novele krovnih pravnih aktov, Zakona o gostinstvu, in podzakonskega Pravilnika o merilih za 

določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).  

Veljavni odlok torej že v celoti upošteva smernice in omejitve, kot jih normativno določajo veljavni 

prepisi s področja gostinstva, z izjemo kasneje, leta 2007, sprejete novele Zakona o gostinstvu in 

novele pravilnika, kar konkretno pomeni, da veljavni odlok že ureja: 
- možnost obratovanja gostinskih obratov v podaljšanem času po posameznih vrstah gostinskih 

obratov, skladno s razvrščanjem in časovnim omejevanjem (redni in podaljšani urnik 
obratovanja) po posameznih vrstah gostinskih obratov kot ga pozna področna zakonodaja;  

- možnost podaljšanja obratovalnega časa za posamezne vrste gostinskih obratov z upoštevanjem 
lokacije le-teh (na stanovanjskem območju, na strnjenem stanovanjskem območju, izven 
stanovanjskega območja, v večstanovanjskih stavbah…) ter drugih specifičnosti (lokali v 
večnamenskih objektih, kulturnih ustanovah…);  

- pravico gostinca in kmeta do pridobitve enkratnega soglasja za izredne prekoračitve 
obratovalnega časa (bodisi rednega bodisi podaljšanega), za izdajo katerega 17. člen pravilnika 
pooblašča občino;  

- postopek za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, tako s časovnega vidika (določa, 
v katerih primerih je potrebno soglasje pridobiti oziroma ga obnoviti, rok za vložitev vloge…), kot 
tudi postopkovnega (merila, na katera občinska uprava veže odločitev glede izdaje soglasja, 
obliko vloge in dokumentacijo, ki jo mora vlagatelj priložiti vlogi, pogoje, ki morajo biti izpolnjeni 
za pridobitev soglasja…), zaradi česar so postopki postali bolj transparentni in pregledni, še zlasti 
pa bolj »prijazni« do strank v postopku (pravice in obveznosti gostincev in kmetov, ki gostinsko 
dejavnost opravljajo tudi v podaljšanem obratovalnem času, so vnaprej natančno opredeljene) in 
do pooblaščenih za vodenje s tem povezanih upravnih postopkov (natančno predpisana merila, 
pogoji in ravnanje v postopku, kar omejuje možnost anomalij in neenakopravnih obravnav). 

Razlogi za nadgradnjo veljavne ureditve ter predlagane rešitve: 

Na podlagi dosedanjega sedemletnega izvrševanja veljavnega odloka ugotavljamo, da ta predstavlja 
zadovoljivo materialno podlago za reševanje konkretnih primerov v praksi. Osnovni razlog, da smo kljub 
temu pristopili k pripravi novele odloka - prvotno sicer načrtovane zgolj v obliki sprememb in dopolnitev 
veljavnega odloka, ki pa se je kasneje kot primernejša izkazala v obliki povsem novega odloka - izhaja 
skoraj izključno iz potreb s terena, ali konkretno, iz ugotovljenih ravnanj posameznih gostincev, ki so sicer 
s podjetniškega vidika razumljiva, pa vendarle v nasprotju z veljavno dopustnim formalnim okvirom. 

Na podlagi prejetih pritožb občanov Tolmina, da nekateri gostinski obrati v centru mesta z dovoljenim 
obratovalnim časom od 6.00 dalje vrata svojih lokalov gostom odpirajo že pred omenjeno uro, je bil 
namreč v mesecu decembru 2012 opravljen jutranji ogled posameznih lokalov. Sum na kršenje jutranjega 
odpiralnega časa se je kot upravičen potrdil v primeru treh gostinskih obratov. V zagovor tovrstnemu 
ravnanju smo decembra 2012 s strani Območne obrtno-podjetniške zbornice Tolmin prejeli pisno 

pobudo, da se jutranji odpiralni čas gostinskih obratov formalno podaljša za pol ure, torej od 5.30 
dalje. Ker obratovanje pred 6.00 šteje kot podaljšani obratovalni čas, katerega urejanje je v pristojnosti 
občine, se obstoječe ravnanje gostincev lahko legalizira le z ustrezno novelo občinskega odloka. OOPZ 
Tolmin ravnanje gostincev utemeljuje z naslednjo obrazložitvijo: »Vzrok je poleg gospodarske krize tudi 
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interes gostov, ki pričenjajo z delom ob 6.00. Ob jutranji kavici so ti lokali tudi zbirališča za skupne prevoze 

(odhod na delo, odhod na teren).« 

Predlog novega, istoimenskega Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa 

gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju občine Tolmin 
(v nadaljnjem besedilu: novi odlok), ki ga občinskemu svetu predlagamo v obravnavo in sprejem, zato - po 
predhodni odobritvi pristojnega Odbora za kmetijstvo, turizem in razvoj podeželja - posameznim vrstam 
gostinskih obratov (restavracija, gostilna, kavarna, izletniška kmetija, slaščičarna, okrepčevalnica in bar) 
prinaša možnost, da jutranji odpiralni čas podaljšajo za pol ure, in sicer je ta možnost odprta vsem 
navedenim vrstam gostinskih obratov, ne glede na lokacijo. Pri tem novi odlok predvideva, da ostaja 
odločanje o izdaji soglasja za obratovanje v podaljšanem jutranjem času oprto na enakih izhodiščih in 
predpostavkah, kot jih pozna veljavni odlok v zvezi s podaljševanjem obratovanja gostinskih obratov v 
nočnem času (vpliv javnosti prek mnenja pristojne krajevne skupnosti, soglasje (so)lastnikov in 
uporabnikov, če je gostinski obrat v večstanovanjski stavbi, soglasje upravljavca, če je obrat v 
večnamenskem objektu…). Zaradi zagotavljanja javnega reda in miru v neposredni okolici gostinskega 
obrata v zgodnjem jutranjem času se z novim odlokom odpiralni čas za zunanje dele gostinskih obratov 
(gostinski vrtovi, hotelske terase in podobno) glede na veljavno ureditev izjemoma ne spreminja in ostaja 
pri sedanjem 6.00. 

Novi odlok, razen predstavljenega, v sam dovoljeni časovni razpon obratovanja gostinskih obratov 

sicer ne posega, ga torej ne razširja in ne krči. Ugotavljamo namreč, da z veljavnim odlokom postavljene 
omejitve glede poslovanja lokalov v nočnem času v celoti ustrezajo poslovnim interesom gostincev in 
potrebam njihovih gostov. 

Predhodno utemeljeno pobudo za novelacijo odloka pa smo istočasno izkoristili tudi kot 

priložnost za: 

1. Prilagoditev oblike in strukture odloka nomotehničnim pravilom, skladno s katerimi se (postopno) 

tipizirajo pravni akti Občine Tolmin. 

Ažuriranje v skladu z nomotehničnimi smernicami ter potrebni tehnični in pravopisni popravki so terjali 
preoblikovanje veljavnega odloka v dokaj širokem obsegu, zato se je novela zgolj v obliki sprememb in 
dopolnitev obstoječega besedila izkazala kot manj primerna rešitev. Predlagan »čistopis« v obliki povsem 
novega odloka je torej nastal izključno iz razloga zagotoviti enostavno in pregledno uporabo akta v praksi. 

2. Uskladitev z v-letu-2007-sprejetimi spremembami in dopolnitvami pravilnika, ki jih veljavni odlok 
še ne upošteva. 

Omenjena novela državnega pravilnika je povzročila nekatera formalna neskladja s hierarhično 
podrejenim občinskim odlokom. S predlogom novega odloka le-te v celoti odpravljamo, kar se odraža kot: 

- terminološka uskladitev (»stanovanjsko območje« se nadomesti z »območje stanovanj, ki so 
namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim«); 

- odprava zahteve, da občina pri potrditvi urnika preverja podatke iz vloge s podatki iz odločbe o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti. Spričo v letu 2007 sprejete novele 
Zakona o gostinstvu, katere cilj je bil tudi odprava administrativnih ovir na področju gostinske 
dejavnosti, se je močno  poenostavil tudi postopek registracije gostinske dejavnosti, kar 
konkretno pomeni, da gostincu pred začetkom opravljanja gostinske dejavnosti pri pristojni 
upravni enoti ni več potrebno pridobiti odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske 
dejavnosti v gostinskem obratu. Slednja te niti ne izdaja, kar je posledično zahtevalo, da se prva 
alineja prvega odstavka 14. člena, ki gostincu nalaga, da vlogi za pridobitev soglasja k 
podaljšanemu obratovalnemu času priloži tudi kopijo omenjene odločbe, iz veljavnega odloka 
odpravi; 

- skladno z veljavnim pravilnikom se v 12. členu odloka, ki obsega določbe glede enkratnega 
soglasja za prekoračitev obratovalnega časa, doda določilo, da se omenjeno soglasje lahko nanaša 
tudi na več priložnosti hkrati. Navedeno soglasje torej lahko občinska uprava veže tudi na več 
različnih prireditvenih dogodkov. 
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3. Uskladitev z v-letu-2007-sprejetimi spremembami in dopolnitvami Zakona o gostinstvu, ki jih 
veljavni odlok še ne upošteva. 

V letu 2007 uveljavljena novela Zakona o gostinstvu je s ciljem odprave administrativnih ovir opustila tudi 
obvezo gostincev za pridobitev odločb pred začetkom opravljanja gostinske dejavnosti zunaj gostinskega 
obrata pri pristojni upravni enoti. S tem se pogoji za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskih 
obratov, enako velja tudi za gostinske obrate, seveda niso spremenili, njihovo izpolnjevanje pa nadzirajo 
pristojni inšpekcijski organi. Omenjena zakonska novela je tudi sicer uredila opravljanje gostinske 
dejavnosti zunaj gostinskih obratov, ki ima praviloma značaj začasne (sezonske) dejavnosti oziroma se 
najpogosteje izvaja v času trajanja prireditev ter med turistično sezono, zlasti v mestnih jedrih, na 
kopališčih, na smučiščih ter podobnih športno rekreacijskih, kulturnih in turističnih točkah (stojnice, 
kioski, prireditveni šotori in podobno). Predhodna zakonska ureditev »obratovalnega časa« pri 
opravljanju tovrstne gostinske dejavnosti ni urejala, omenjena novela pa je za odpravo stihije predvidela, 
da občina lahko sprejme akt, s katerim določi obdobje dneva, znotraj katerega smejo gostinci 
opravljati gostinsko dejavnost zunaj gostinskih obratov. V teh primerih gre namreč za dejavnost, ki je 
– še zlasti ponoči – lahko moteča za okoliško prebivalstvo in pomeni nelojalno konkurenco gostincem, ki 
gostinsko dejavnost opravljajo v gostinskem obratu in morajo spoštovati s strani občinske uprave potrjen 
obratovalni čas. Predlagani 18. člen novega odloka s tem v zvezi zato opredeljuje časovni okvir, znotraj 
katerega lahko gostinci v času turistične sezone (s soglasjem občinske uprave pa tudi izven 

turistične sezone) opravljajo gostinsko dejavnost zunaj gostinskih obratov na območju občine 
Tolmin. Predlagan časovni okvir je določen glede na lokacijo opravljanja tovrstne dejavnosti (na in izven 
območij stanovanj), pri čemer je zgornji časovni okvir po posameznih dnevih enak kot v primeru 
opravljanja redne gostinske dejavnosti v gostinskih obratih. Ta rešitev ne pomeni nobenih novih 
administrativnih obveznosti za gostince, saj se glede časovnega razporeda obratovanja ne zahteva 
pridobivanja kakršnegakoli dovoljenja ali soglasja (z izjemo soglasja občinske uprave, v kolikor 
gostinec želi gostinsko dejavnost zunaj obrata opravljati tudi izven turistične sezone), terja le spoštovanje 
in prilagoditev dnevnega obdobja opravljanja gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata časovnemu 
okviru iz predlaganega 18. člena občinskega odloka. Ta predlog pa se ne nanaša na opravljanje gostinske 
dejavnosti zunaj obrata na javnih prireditvah, saj je v teh primerih obdobje opravljanja take dejavnosti – 
že na podlagi zakonske določbe - vezano na čas izvajanja prireditve in ga zato ni potrebno posebej urejati.  

4. Nadgradnjo posameznih določb veljavnega odloka, ki so se kot potrebna oziroma priporočljiva 

izkazala tekom dosedanjega procesnega izvajanja odloka in katerih cilj je omejitev ali odprava 

(potencialnih) postopkovnih anomalij in nepravilnosti, višja stopnja preverljivosti nekaterih postopkovnih 

meril, pogojev in dejstev, ki so sedaj (morda) preohlapno in preveč splošno določena, kar občinski upravi v 

posameznih primerih otežuje sprejem najustreznejše odločitve. 

Novi odlok v zvezi s tem ponuja naslednje predloge: 
- skrajšuje rok, v katerem naj krajevna skupnost gostincu izda mnenje k prijavljenemu 

podaljšanemu obratovalnemu času iz 30 na 15 dni. V praksi se namreč srečujemo s problemi 
pri pridobivanju teh mnenj, predvsem z vidika dolgotrajnosti, kar posledično po nepotrebnem 
zavlačuje postopke odobritve soglasij k podaljšanemu obratovalnemu času s strani občinske 
uprave. Nemalokrat se krajevna skupnost odzove šele po večkratnem »interveniranju« s strani 
občinske uprave. S za-polovico krajšim časom za oblikovanje mnenja krajevne skupnosti želimo 
občinski upravi omogočiti hitrejšo odzivnost. Kot varovalko pa novi odlok tudi ohranja veljavno 
določbo, po kateri lahko – v kolikor gostinec občinski upravi predloži dokumentacijo, ki dokazuje 
neaktivnost krajevne skupnosti - po preteku 15-dnevnega roka občinska uprava soglasje k 
podaljšanemu obratovalnemu času izda tudi brez mnenja krajevne skupnosti;  

- natančneje opredeljuje merila in pogoje, na podlagi katerih lahko občinska uprava vlogo 
za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času deloma ali v celoti 

zavrne, pri čemer so ti določeni oziroma ovrednoteni na preverljiv in nedvoumen način (npr. 
predlog, da se občinska uprava pri tem med drugim opre tudi na število pravnomočno izdanih 
odločb v zvezi s kršitvami obratovalnega časa ter javnega reda in miru v gostinskem obratu in 
njegovi neposredni okolici v zadnjih 12 mesecih poslovanja obrata pred vložitvijo vloge je 
enostavno in hitro preverljiv podatek, za katerega občinska uprava zaprosi pri pristojnih 
prekrškovnih organih (tržna inšpekcija in policija)). V nasprotju s tem je dosedanje merilo – 
število »upravičenih pisnih pritožb sosedov zaradi motenja javnega reda in miru ali drugih 
kršitev« - v praksi povzročalo precej težav, saj veljavni odlok ne določa, kako oziroma kdaj 
pritožbo šteti za »upravičeno«, na kakšen način oziroma od koga se ta podatek pridobi in 
podobno; 



4 
 

- natančneje opredeljuje merilo, na podlagi katerega lahko občinska uprava že izdano 

soglasje k podaljšanemu času gostinskega obrata prekliče (najmanj dve pravnomočno izdani 
odločbi v zvezi s kršitvami obratovalnega časa ter javnega reda in miru v gostinskem obratu in 
njegovi neposredni okolici v tekočem koledarskem letu, praviloma torej v letu, za katerega je 
soglasje izdano). Do sicer v celoti obvladljivega odstopanja lahko v tem primeru pride le, če je 
vloga za izdajo soglasja vložena in soglasje k podaljšanju izdano in dokončno že tekom decembra 
tekočega leta za naslednje koledarsko leto. Ta primer bi od občinske uprave terjal preklic dveh 
soglasij, najprej takrat morebiti še veljavnega soglasja za tekoče koledarsko leto, s prehodom v 
naslednje koledarsko leto pa tudi že izdano soglasje k podaljšanemu obratovanju za naslednje 
koledarsko leto. Pri tem novi odlok ohranja veljavno določbo, da se v primeru preklica 
omenjenega soglasja gostinca še dodatno sankcionira z odvzemom možnosti obratovanja v 
podaljšanem obratovalnem času v naslednjem polletnem obdobju, pri čemer novi odlok 
natančneje definira začetek trajanja tega obdobja (teče od dneva dokončnosti odločbe o preklicu 
soglasja dalje), sankcijo gostinca pa razširja tudi na odvzem možnosti pridobitve enkratnih 
soglasij k izredni prekoračitvi obratovalnega časa (primeri prireditev) v enakem časovnem 
obdobju; 

- natančneje je formulirano obdobje trajanja soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, 
saj je veljavna določba, da se soglasje praviloma izda za obdobje enega koledarskega leta v 
primerih, ko je vloga za izdajo soglasja vložena po začetku tekočega koledarskega leta, 
neustrezna. Soglasje se namreč v praksi (praviloma) izdaja do izteka koledarskega leta, kar v 
nakazanem primeru predstavlja obdobje, ki je krajše od koledarskega leta; 

- že z veljavnim odlokom smo se, upoštevaje priporočilo direktorata za turizem takratnega 
gospodarskega ministrstva, izognili povzemanju nadzornih in kazenskih določb v zvezi s 
kršitvami obratovalnega časa gostinskih obratov, določenih že z Zakonom o gostinstvu in 
pravilnikom. Pristojna nadzorna organa (tržni inšpekcijski organ, ki ima v tem primeru tudi edini 
pristojnost ukrepanja, ter policija) sta nadzor dolžna opravljati že na podlagi zakona, zato je 
povzemanje pristojnosti teh (državnih) služb v občinskem odloku nesmiselno, lahko celo sporno. 
Isto velja za kazenske določbe, ki jih našteva že zakon sam. Veljavni odlok se je zato omejil na 

delegiranje nadzornih pooblastil pristojnemu medobčinskemu inšpekcijskemu organu 

oziroma redarstvu, kar pa je neskladno z zakonodajo. Zakon sam namreč medobčinski 
inšpekciji v zvezi z izvajanjem nadzora nad kršitvami obratovalnega časa gostinskih 

obratov ne priznava nobenih pristojnosti, zato tega ne more tudi občinski odlok. Dejstvo 
namreč je, da medobčinski inšpektor in redar s tem v zvezi nimata zakonskih pooblastil za 
izvajanje nadzornih nalog ali ukrepanje (izrekanje sankcij), prav tako tudi ne za ugotavljanje za-
izpeljavo-nadzora-potrebnih dejstev in okoliščin (izvajanje ugotovitvenega postopka). Za odpravo 
neusklajenosti s krovnimi področnimi predpisi se določba glede nadzornih pooblastil 
medobčinskega inšpekcijskega organa iz veljavnega prvega odstavka 18. člena z novim odlokom v 
celoti izloča. Posledično se, prilagojeno vsebini preostale določbe, (prej VI., sedaj predlagano VII.) 
poglavje preimenuje.  

Pogosti in upravičeni so očitki, da večina gostinskih obratov v občini Tolmin, še zlasti v samem mestu 
Tolmin, ob koncih tedna, celo tekom turistične sezone, ne obratuje. Žal s tem v zvezi tudi predlog novega 
odloka ne more ponuditi ustreznih rešitev ali spodbud. Odločitev o razporedu obratovalnega časa je 
namreč poslovna odločitev gostinca samega, ki je s strani občinske uprave sicer (običajno omejevalno, v 
okvirih zakona, državnega pravilnika in občinskega odloka) regulirana, ne more pa biti pogojevana ali celo 
vsiljena.  
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Finančne posledice: 

Predlog novega odloka ostaja brez vpliva na finančno obremenitev občinskega proračuna, saj občini 
ne nalaga nobenih finančnih obveznosti, samo izvrševanje nalog, ki jih odlok poverja občinski upravi, pa 
bo še naprej zagotavljal obstoječ kader znotraj oddelka za gospodarstvo, negospodarstvo in finance.  

Finančne posledice izvajanja odloka za prihodkovno stran občinskega proračuna ostajajo  vrednostno 
primerljive dosedanjim oziroma so te izven vpliva občine. Prihodek iz naslova pobrane upravne takse za 
izdana soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času in izdana enkratna soglasja k podaljšanju 
obratovalnega časa, ki se skladno z zakonom s področja upravnih taks strankam zaračunavajo v višini 
18,12 EUR/soglasje, je namreč v celoti odvisen od števila tovrstnih postopkov, izpeljanih izključno na 
podlagi zaprosila strank.  

Tolmin, 3. junija 2013 
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