
Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje 
gostinskega obrata v podaljšanem času ob raznih 
priložnostih  
 
Namen 

Pridobitev dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata (kmetije) v podaljšanem času - tj. enkratno podaljšanje 
obratovalnega časa ob raznih priložnostih, kot so: koncerti, plesi, revije, veselice, zabave zaprtega tipa (poroke, 
rojstnodnevne zabave, prednovoletne zabave), in podobno.  

Osebni podatki, ki se zbirajo na vlogi 

Podatki o odgovorni osebi gostinskega obrata (kmetije): ime in priimek, telefonska številka. 

Rok hrambe 

Skladno s klasifikacijskim načrtom občine. 

Opis postopka 
 

Gostinec (kmet) lahko občasno obratuje tudi dlje od potrjenega obratovalnega časa, in sicer: brez soglasja 
pristojnega organa lokalne skupnosti ali s soglasjem pristojnega organa lokalne skupnosti; brez soglasja lahko 
obratuje dlje na dan pred prazniki, določenimi z zakonom ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po 
enkrat), ob drugih priložnostih pa le ob soglasju pristojnega organa lokalne skupnosti. 

Poleg izpolnjenega pogoja, da ima gostinec veljavno soglasje tukajšnjega upravnega organa za obratovanje v 
rednem ali podaljšanem obratovalnem času,  je za izdajo dovoljenja za enkratno podaljšanje obratovalnega 
časa ob raznih priložnostih pogoj tudi ta, da v zadnjih 24 mesecih ni bilo kršitev obratovalnega časa ali JRM, 
ugotovljenih s strani policije, pristojnih inšpekcijskih služb oz. pristojnih organov te v koliko s strani občanov 
niso bile v zadnjih 24 mesecih posredovane utemeljene pritožbe  prekomernem hrupu oz. o kršitvi JRM. 
Utemeljenost pritožb presoja upravni organ.  

Enkratno podaljšanje obratovalnega časa se dovoli: 

 Za restavracije, gostilne in kmetije do 6.00 ure naslednjega dne, razen na območju Mlak ali na območju 
ulice Peste in Špruha v OIC Trzin, kjer se enkratno podaljšanje ne dovoli; 

 Za slaščičarne, kavarne okrepčevalnice, bare, bistroje, vinotoče do 03.00 ure naslednjega dne, razen na 
območju Mlak ali na območju ulice Peste in Špruha v OIC Trzin, kjer se enkratno podaljšanje ne dovoli; 

 Za gostinske obrate, ki so v stanovanjskih in večstanovanjskih objektih se enkratno podaljšanje dovoli 
do 24.00 ure. 

Pristojni organ lokalne skupnosti lahko posameznemu gostinskemu obratu (kmetiji) izda do 10 soglasij za 
enkratno podaljšanje obratovalnega časa v enem letu. V kolikor prosilec zaprosi za soglasje, ki se nanaša na več 
priložnosti hkrati (s točno navedbo datuma in vsebinske opredelitve prireditve), se vsaka posamezna prireditev 
upošteva v kvoto desetih izdanih soglasij letno. Soglasje, ki se nanaša na več priložnosti hkrati ne sme vsebovati 
več kot štiri (4) prireditve v enem mesecu oziroma v roku 30 dni. 

Gostinec mora za pridobitev dovoljenja tega člena vložiti pisno vlogo najmanj 5 delovnih dni pred načrtovano 
prireditvijo.  

 



Pristojni, dodatne informacije 

Za upravne postopke v zvezi z obratovalnimi časi gostinskih obratov (kmetij) in posredovanje dodatnih 
informacij je pristojna Bojana LENARŠIČ, višja svetovalka župana za finance in proračun (tel. 01 2350-554, 
E_naslov: bojana.lenarsic@trzin.si). 

 
Višina upravne takse in način plačila 

Po tarifni številki 1 Zakona o upravnih taksah se zaračuna upravna taksa  po tarifni številki 1 in 3 Zakona o 
upravnih taksah v znesku 22,60 €.  

Taksa se nakaže na podračun Občine Trzin, odprt pri UJP, št. 01386 5860309113 sklic 11 76848-7111002, plača 
v gotovini na vložišču Občine Trzin ali preko POS terminala s plačilnimi karticami  

 in drugo kartico, ki vsebuje logotip . 

V kolikor vlagatelj ni taksni zavezanec, oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži 
ustrezna dokazila.  

 

 

 


