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XXXIX

OBCINA BOVEC
Na podlagi 4. dlena Pravilnika o merilih
za doloditev obratovalnega dasa gostinskih

in kmetij, v katerih se opravlja
gostinska dejavnost (Uradni list RS, St.
78199 in 107/00), v skladu z 12. (lenom
Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, 5t.
1195. 40199\ in 16. dlenom Statuta Obdine
Bovec (Uradno glasilo, st.6/99)je Obdinski
svet Obdine Bovec na svoji 22. rednt sejr
dne 19.5.2005 sprejel
obratov

PRAVILNIK
O MERILIH ZA PODALJSIT.UN
OBRATOVALNEGA dESl COSUNqKTH
OBRATOV IN KMETU, KI OPRAVLJAJO
GOSTINSKO DEJAVNOST NA OBMOEJU
OBEINE BOVEC

3. dlen

Gostinec oziroma kmet mora razpored
obratovalnega Casa za svoj gostinski obrat
oziroma kmetijo prijaviti obdinski upravi v
skladu z 11. in 12. dlenom Pravilnika o
merilih za doloditev obratovalnega dasa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se
opravlja gostinska dejavnost (Uradni list
RS. sr. 78/99 in 107i00)

Gostinec prijavi obratovalni das na
obrazcu in na nadin, ki ga doloda Pravilnik o

merilih za doloditev obratovalnega

dasa

gostinskih obratov in kmetij, na katerih

se

opravlja gostinska dej avnost.

II. PRIDOBITEV SOGLASJA K
POD-ALJSANEMU

OBRATOVALNEMU

E.q.SU

I. SPLOSNE DOLOdBE
4. dlen

f. ilen
Ta pravilnik doloda merila in pogoje, na
podlagi katerih obdinska uprava Obdine
Bovec (v nadaljevanju: obdinska uprava)
izda ali preklide soglasje k podalj5anju
obratovalnega dasa gostinskih obratov in

kmetij, na katerih se opravlja gostinska

PodaljSan obratovalni das je obratovanje

gostinskega obrata izven rednega obratovalnega dasa, ki ga dolodata 3. in 4. dlen
Pravilnika o merilih za doloditev obratovalnega dasa gostinskih obratov in kmetij,
na katerih se opravlja gostinska dejavnost.

dejavnost, na obmodju obdine Bovec.
2.

(len

Gostinec oziroma kmet dolodi podaljiani
obratovalni das gostinskega obrata samostojno, v skladu s svojimi poslovnimi interesi

in ob

upoStevanju dolodb tega pravilnika.

ee v okviru gostinskega obrata obratuje
ved enot, ki samostojno opravljajo gostinsko
dejavnost, je dolZan gostinec prijaviti
podalj5an obratovalni (as za vsako enoto
posebej.

5. dlen

Obdinska uprava izda soglasje

za

podalj5an obratovalni das za obdobje enega
koledarskega leta. Po preteku obdobja mora
gostinec oziroma kmet vlogo obnoviti, sicer
mu pravica do podaljSanega obratovalnega
dasa preneha.
6. dlen

Kot merila za doloditev obratovalnega
iasa gostinskih obratov in kmetij v
podaljSanem obratovalnem dasu se upo5teva
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naslednje znadilnosti obmodja obdine Bovec:
- moZnosti, ki jih gostinski obrat nudi za

v obdini
in
prireditve
(kulturne, Sportne, turistidne
prireditve)'
programi ter druge zabavne
spodbujanje razvoja turizma

-

potrebe gostov in znadilnosti obmodja'
kjer se nahaja gostinski lokal ali kmetija'

- interesi gostincev in kmetov,
- krajevni obidaji ob praznikih

in

dela

prostih dnevih,
- vrsto in lokacijo gostinskega obrata,
- Stevilo pritoZb oziroma krSitev javnega

reda

in miru, posredovanje policije in

in5pekcijskih sluZb in
- mnenje krajevne skuPnosti.

St. + - N. Gorica, 10.

junij 2005

ki prebivajo v neposredni bliZini gostinskega
obrata (stanovanjski objekti ob lokalu in dez
cesto).
9. dlen

dasu vedjih prireditev, za katere je
potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega

V

po Zakonu o javnih zbiranjih
(Uradni list RS, St. 59102),lahko gostinski
obrati in kmetije v kraju prireditve

organa

obratujejo najdlje do 4. ure naslednjega dne,

oziroma do ure,

ki je

dolodena

kot

das

trajanja prireditve v dovoljenju.
Prireditve, zakatere je potrebna prijava

pristojnemu organu po Zakonu o javnih
zbiranjih. lahko trajajo najdlje do 4' ure
naslednjega dne.

7. dlen

V podaljSanem obratovalnem

poslujejo gostinski obrati

in

dasu lahko

10. dlen

kmetije v

Obdinska uprava lahko posameznemu
gostincu izda odlodbo za enodnevno iz-

naslednj em obratovalnem dasu :
- restavracije, gostilne, kavarne in izletniSke

jemno podaljSanje obratovalnega

dasa

v

gostinskega lokala v primeru, kadar se v go-

sobotah najdlje do 2. ure naslednjega dne,
- slaSdidarne, okrepdevalnice, bari in vinoteke od ponedeljka do detrtka in v nedeljo
najdlje do 24. ure, ob petkih in sobotah
najdlje do 2. ure naslednjega dne,

stinskem obratu odvijajo razlidne prireditve
zaprtega tipa (poroke, proslave, razli1ta
sredanja, degustacije in podobno). Gostinec
si mora za izjemno podalj5anje obratovalnega dasa pridobiti predhodno soglasje
obcinske uprave. za katero zaprosi najmanj

do detrtka in

kmetije od ponedeljka
nedeljo najdlje do 24. ure, ob petkih in

- nodni

bari in diskoteke ob petkih in

sobotah najdlje do 4. ure naslednjega dne,

- izven strnjenega stanovanjskega naselja
brez omejitev,
- gostinske terase

in letni vrtovi
v

petek in

soboto najved do 24. ure,
- gostinski obrati, ki so v vednamenskih

objektih (trgovsko-poslovni objekti, kulturne ustanove, Sportni objekti) obratujejo
v skladu z veljavnim hi5nim redom oziroma programom prireditev oziroma ne
dlje, kot to dolodajo zgornje alinee.
8.

ilen

ki je v

strnjenem
obratovanje
stanovanjskem naselju, se dovoli
dlje kotje to dolodeno v 7. dlenu, de pridobi
soglasje stanovalcev s stalnim prebivali5dem'

Gostinskemu obratu,

Soglasja so vezana na todno dolodene
datume in ne veljajo za druge dni.

smejo

obratovati od ponedeljka do detrtka in v

nedeljo najvee do 23' ure.

3 dni pred nameravano prireditvijo.

1

f. ilen

Gostinski obrat oziroma kmetija lahko
brez soglasja obdinske uprave obratuje dlje,
kot traja njihov obratovalni das na dan pred

prazniki. dolocenimi z zakonom. ter ob
pustovanju in martinovanju (vsakid po
enkrat).

Gostinec mora obdinski upravi predhodno pisno sporociti datum pustovanja oziroma martinovanja, kadar bo izkoristil moLnost iz prvega odstavka tega dlena.
12. dlen

Ne glede na

Preostale dolodbe tega
pravilnika lahko obdinska uprava izdajo
soglasja k podaljSanemu obratovalnemu

St. 4 - N. Gorica, 10.

junij
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dasu gostinskega obrata oziroma kmetije
ve\e na zagotovitev pogojev (parkiriSde,
postavitev zunanjih ludi (reflektorjev), ki ne
motijo stanovalcev, protihrupna zal(ita,
prometna varnost, nemoten odhod gostov iz
gostinskega lokala in podobno).
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16. clen

Ta pravilnik zadne veljati 15 dni po
objavi v Uradnem glasilu.
St.: 306-01/2005
Bovec, dne 19. 5.2005

Ztpan Obdine Bovec:
Danijel Krivec, u.d.i.e., l.r.

Dokler ti pogoji niso izpolnjeni, se soglasje
k podalj5anemu obratovalnemu dasu ne izda.

III. PREKLIC SOGLASJA

O

OBRATOVANJU V
PODALJSANEM
OBRATOVALNEM CNSU
ilen
Obdinska uprava lahko v roku 15 dni od
dneva, koje od organov nadzoraizvedelaza
13.

neizpolnjevanje pogojev, z odlodbo preklide
Le izdano soglasje k podaljSanemu obratovalnemu dasu zaradi:
- vedkratne prekoraditve dovoljenega podaljSanja obratovalnega dasa,
- vedkratnega posredovanja s strani policije

oziroma in5pekcijskih organov

v

dasu

podalj Sanega obratovalnega dasa,

- utemeljenih pritozb obdanov, ki jih zbere
krajevna skupnost in posreduje obdini,
- neizpolnjevanja drugih pogojev, dolodenih s
strani obdinske uprave.

V primeru odvzema soglasja na podlagi
prej5njega odstavka tega dlena je gostincu

Na podlagi Zakona o urejanju prostora
(Uradni list RS St. Il0l02, 8/03) in v
povezavi s prvo alineo 56. dlena Zakona o

stavbnih zemlji5dih (Uradni list RS 5t.
44191), s 25. dlenom Zakona o prekr5kih
(uradni list SRS, 5{25/83,36183, 42185,
2186,41181 ,5/90 in Uradni list RS 5t. 10i91,

r1/9r. t3t93, 66/93, 3q/90, 39196, 61196,
35t91, 45t91, 73t97, 81/91, 13t98, 3l/00,
33/00 in 24101), 218.a, 218.b, 218.c, 218.(
in 218.d (lenaZakona o graditvi objektov
(Uradni list RS St. 110/02 in 47/04) in na
podlagi 16. dlena Statuta Obdine Bovec
(Uradno glasilo sr. 6/99),je Obdinski svet
obdine Bovec na 22. redni seii dne 19. 05.
2005 sprejel naslednji

odvzeta moZnost pridobitve soglasja za

ODLOK

najmanj 6 mesecev vnaprej.

IV. PREHODNA IN KONENI

DOLOEBI

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ODLOKA O NADOMESTILU ZA.

UPORABO STAVBNEGA ZEMLJISEA V

OBEINI BOVEC

ilen
Gostinec mora uskladiti obratovalni das
gostinskega obrata oziroma kmetije, ki v
dasu uveljavitve tega pravilnika obratuje v
podaljSanem obratovalnem dasu, s tem
14.

pravilnikom

v roku 30 dni od zadetka

f. ilen

V

5. dlenu Odloka o NUSZ v Obdini

Bovec (Uradno glasilo St.6/03) se besedilo
4. odstavka spremeni tako, da se glasi:

"Osnova

njegove veljavnosti.

za izrad;tn nadomestila

za

uporabo nezazidanega stavbnega zemlj iSda

15. ilen
Uresnidevanje dolodb tega pravilnika
nadzoruje pristojna trZna in5pekcija, policija
in obdinska redarska sluZba.

je

povr5ina parcele,

ki je zazidlliva za

gradnjo stanovanjskih in poslovnih stavb, ki
se uporabljajo za doloden namen opredeljen
s tem odlokom.

