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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI
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
Občinski svet Mestne občine Novo mesto je na 12. seji 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 (v nadaljevanju Odlok), ki
je bil objavljen v Dolenjskem uradnem listu št. 11/2020. Odlok je bil sprejet na podlagi Zakona o
gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/2007 – UPB, 26/2014 – ZKme-1B in 52/2016), ki 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.
V Uradnem listu Republike Slovenije 16/2021 je bil objavljen Pravilnik dopolnitvi in spremembah
Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (SD Pravilnika), s katerim je bila samoupravnim lokalnim skupnostim
dana možnost, da same določijo redni obratovalni čas gostinskih obratov v skladu s prvim
odstavkom 3. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Pravilnik).
SD Pravilnika z dopolnitvijo 4. člena omogoča občini, da v primerih revitalizacije mestnih jeder,
izboljšanja privlačnosti naravnih in kulturnih znamenitosti ali spodbujanja gospodarskega razvoja
določenega območja za gostinske obrate, navedene v prvem odstavku tega člena določi redni
obratovalni čas v skladu s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika. Navedeno določilo določa
naslednji redni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega obrata oziroma kmetije:
- gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne enote teh obratov (npr. hotelske
restavracije) ter kmetije z nastanitvijo ga lahko določijo med 0. in 24. uro,
- restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije ga lahko določijo med 6. in 2. uro
naslednjega dne,
- slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice ga lahko določijo med 6. in 24. uro,
- obrati za pripravo in dostavo jedi ga lahko določijo med 0. in 24. uro oziroma glede na naročila,
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-

gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov ga lahko določijo med 0. in 24. uro oziroma
v času njihovega obratovanja.

Občina mora pri določitvi rednega obratovalnega časa upoštevati bistvene okoliščine določenega
območja, kot so na primer: namenska raba določenega območja, vrsta gostinskega obrata, zaprti
ali odprti tip gostinskega obrata. Obratovanje izven tega časa se šteje za podaljšani obratovalni
čas.
2.

RAZLOGI ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITEV ODLOKA

Obravnavamo območje se po namenski rabi nahaja v območju stavbnih zemljišč, pretežna
podrobnejša namenska raba centralne dejavnosti, v manjšem delu površine cest in zelene
površine. Gre za enote urejanja NM/14-a, NM/14-e in NM14/g ter območje ob Kandijski cesti
hišna št. 5 do hišne št. 13.
NM/14-a

NM/14-e

NM/14-g

Kandijska cesta od hišne št. 5 do hišne št. 13

Navedeno območje predstavlja historično mestno jedro Novega mesta in vplivno območje
mestnega jedra (Kandijska cesta). Prenova Glavnega trga, ki se nadaljuje s prenovo Rozmanove
ulice, je zajela ureditev urbane opreme, površin za pešce in kolesarski promet, dostavnih in
interventnih površin za gostinske, tržne, izobraževalne, kulturne in druge prireditvene dejavnosti.
S tem se je ustvaril kakovosten bivanjski prostor v mestnem jedru, privlačno okolje za opravljanje
dejavnosti in prostor za izvajanje najrazličnejših vsebin in aktivnosti, ki bodo privabljale
obiskovalce (občane in turiste) k rednemu prihodu v mestno jedro in jih aktivno vključile v
oživljanje mesta. Naš cilj je, da mestno jedro kot prostor živahne družbene dejavnosti in raznolike
ponudbe storitev in produktov postane gospodarsko privlačno okolje, turistično, kulturno in
športno središče ter osrednje zbirališče prebivalcev in obiskovalcev, ki bodo med druženjem v
mestu doživljali urbane občutke.
Ena izmed dejavnosti, ki pozitivno vpliva na število obiskovalcev, je tudi gostinska ponudba.
Trenutna zakonodaja je za gostince precej omejujoča, predvsem kar se tiče prijave obratovalnega
časa. V primerjavi s trgovci, ki prosto določajo svoj obratovalni čas in so ga dolžni le objaviti na
vidnem mestu ob vhodu v prodajalno, so gostinci dolžni prijaviti redni obratovalni čas pri
pristojnem občinskem organu, za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem
času pa morajo pridobiti njegovo soglasje.
Redni obratovalni čas določi gostinec oziroma kmet, ki na svoji kmetiji opravlja gostinsko
dejavnost, samostojno in skladno s svojimi poslovnimi interesi in upoštevajoč določila Pravilnika.
Tako določen obratovalni čas se zgolj prijavi pri pristojnem občinskem organu. Za izdajo soglasja
za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času vodi občinska uprava
zahtevne upravne postopke, ki so po izkušnjah v nekaterih primerih dolgotrajni. Soglasje je
časovno omejeno na obdobje do konca tekočega koledarskega leta in ga mora gostinec pridobiti
vsako leto posebej. Pridobitev soglasja je povezana s stroški (upravna taksa) in v primeru
zavlačevanja postopka lahko pride do situacije, ko gostinec v koledarskem letu sploh ne more
priti do njega, ker udeleženci postopke na različne načine zavlačujejo.
Na podlagi navedenega menimo, da je ena izmed spodbud gostincem, da pripomorejo k oživitvi
mestnega jedra ter sodelujejo tudi v kulturnih in izobraževalnih dejavnostih, tudi ta, da jim
omogočimo obratovanje v daljšem rednem obratovalnem času.
3.

OCENA STANJA IN SPREMEMBE

Veljavni odlok že sedaj omogoča gostincem na območju mestnega jedra daljši redni obratovalni
čas, vendar želimo mestnemu jedru z dopolnitvijo odloka dati poseben poudarek in mu vrniti
status povezovalnega središča.

Za dosego tega namena se v 5. členu odloka črta tretji odstavek, ki se je nanašal na mestno
jedro, dosedanji peti odstavek pa se spremeni, in sicer se podaljša čas, ko je na gostinskih vrtovih
in terasah dovoljeno predvajati živo ali mehansko glasbo iz 22. ure na 24. uro. Glasnost glasbe
ne sme presegati mejnih vrednosti, kot jih določa uredba, ki ureja način uporabe zvočnih naprav,
ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup, razen v primeru, ko gostinec ali kmet razpolaga z
dokončnim dovoljenjem za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Viri hrupa (zvočne
naprave) morajo biti usmerjeni proti gostinskemu obratu.
Za 5. členom se doda novi 6. člen, s katerim za območje mestnega jedra določamo redni
obratovalni čas gostinskih obratov, in sicer ga gostinci lahko določijo skladno s 3. členom
Pravilnika. Gostinski obrati, katerih redni delovni čas je dovoljen med 6. in 24. uro, lahko
obratujejo v podaljšanem obratovalnem času do 2. ure naslednjega dne, če zanj dobijo soglasje
pristojnega občinskega organa. Gostinski vrtovi in terase, ki obratujejo v okviru gostinskih obratov
na tem območju, smejo obratovati le do 24. ure, po tej uri pa jih morajo gostje zapustiti. Na njih je
izrecno dovoljeno predvajanje mehanske ali žive glasbe, pri čemer glasnost te ne sme presegati
mejnih vrednosti, kot jih določa uredba, ki ureja način uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in
prireditvah povzročajo hrup, razen v primeru, ko gostinec ali kmet razpolaga z dokončnim
dovoljenjem za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Viri hrupa (zvočne naprave)
morajo biti usmerjeni proti gostinskemu obratu.
4.

CILJI IN NAČELA ODLOKA

Cilj predlaganega odloka je, da se z namenom revitalizacije območja mestnega jedra in povečanja
ponudbe obiskovalcem, debirokratizira postopke prijave obratovalnega časa gostinskih obratov
in da območje postane privlačnejše za ponudnike različnih gostinskih storitev.
5.

OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC

Sprejem odloka ne bo imel vpliva na proračun.

Pripravila:

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

dr. Vida Čadonič Špelič
direktorica občinske uprave

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 spremembah in dopolnitvah 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. člen
(1) V Odloku 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 se v 5. členu črta tretji odstavek.
(2) Dosedanji četrti odstavek se preštevilči v tretji odstavek.
(3) Dosedanji peti odstavek, ki postane nov četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
» (4) Na gostinskih vrtovih in terasah, ki so povezani z gostinskimi obrati iz prvega odstavka
tega člena, je v rednem obratovalnem času do 24. ure dovoljeno predvajanje žive ali
kakršnekoli druge mehanske glasbe, pri čemer glasnost te ne sme presegati mejnih vrednosti,
kot jih določa uredba, ki ureja način uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup, razen v primeru, ko gostinec ali kmet razpolaga z dokončnim dovoljenjem
za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v rednem ali podaljšanem obratovalnem
času. Viri hrupa (zvočne naprave) morajo biti usmerjeni proti gostinskemu obratu.«.
2. člen
(1) Za 5. členom se doda nov 6. člen, ki se glasi:
»
(1) Gostinski obrati, ki obratujejo na območju ožjega mestnega jedra, to je na enotah urejanja
prostora NM/14-a, NM/14-e in NM/14-g, ter na območju Kandijske ceste 5, 9, 11 in 13, določijo
redni obratovalni čas v skladu s prvim odstavkom 3. člena Pravilnika 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, 93/2007 in 16/2021).
(2) Gostinskim obratom iz prejšnjega odstavka, katerih redni obratovalni čas je določen med 6.
in 24. uro (slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči), se lahko odobri podaljšanje
obratovalnega časa, in sicer od petka do sobote od 0. ure do 2. ure naslednjega dne.
(3) Gostinski vrtovi in terase, ki obratujejo v okviru gostinskih obratov iz prvega in drugega
odstavka tega člena, smejo obratovati le do 24. ure. Na njih je dovoljeno predvajanje žive ali
kakršnekoli mehanske glasbe, pri čemer glasnost te ne sme presegati mejnih vrednosti, kot
jih določa uredba, ki ureja način uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup, razen v primeru, ko gostinec ali kmet razpolaga z dokončnim dovoljenjem
za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Viri hrupa (zvočne naprave) morajo biti
usmerjeni proti gostinskemu obratu.«
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3. člen
(1) Dosedanji 6. do 14. člen se ustrezno preštevilčijo v člene 7 do 15.
4. člen
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Dolenjskem uradnem listu.
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