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          Hitri postopek 
Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 
in Uradni list RS, št. 31/05, 24/06) in tretjega odstavka 12. člena Zakona o gostinstvu 
(Uradni list RS, št. 93/07, UPB-2) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 
_______sprejel   
 
 
 

O D L O K 
 

o spremembi Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa 
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 

 
1. člen 

 
V Odloku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 93/07 in 35/08) se 
zadnji stavek drugega odstavka 13. člena spremeni tako, da se besedilo »Mnenje mora 
biti obrazloženo ter utemeljeno« dopolni z besedilom »in potrjeno s strani sveta krajevne 
skupnosti«  
 

2. člen 
 
Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se besedilo »Pristojni organ odloči brez 
mnenja krajevne skupnosti, v kolikor ga le-ta ne izda v roku iz prejšnjega odstavka tega 
člena« nadomesti z besedilom »V kolikor krajevna skupnost ne ravna v skladu z 
zahtevami iz prejšnjega odstavka, je pristojni organ z namenom razjasnitve stvari, dolžan 
sklicati ustno obravnavo, na katero se vabi tudi predstavnika krajevne skupnosti.» 
 

3. člen 
 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Številka: 007-4/2007-20 
Nova Gorica, 
                Matej Arčon 
          ŽUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 

1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po spremembi Odloka  o spremembi Odloka o 
merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in 
kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost ( v nadaljevanju: odlok ): 

Razlog, ki utemeljuje potrebo po sprejetju predlaganega odloka je uveljavitev   
sprememb, ki so se v času izvajanja odloka izkazale za smotrne.  
 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom predlaganih sprememb odloka: 

- Lažje izvajanje odloka 
      - Izvajanje odloka v skladu z njegovimi načeli in namenom  
 
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 
      Pravne podlage: 

- Zakon o gostinstvu ( Uradni list RS, št. 4/2006- uradno prečiščeno besedilo, v 
nadaljevanju: zakon); 

- Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 
93/07 v nadaljevanju:  pravilnik).  

4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganih sprememb 
odloka: 
V odloku sta predlagani dve spremembi. V 1. členu je bolj jasno opredeljeno, da mora 
o podaljšanem obratovalnem času odločati svet krajevne skupnosti. 
Glede na to, da se je v času izvajanja odloka izkazalo, da vse krajevne skupnosti, ne 
upoštevajo določil odloka in ne pošiljajo mnenj o podaljšanem obratovalnem času, bo 
pristojni organ v primeru, da krajevna skupnost mnenja ne poda, sklical ustno 
obravnavo.   

       
5.   Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 
      Ob sprejetju predlaganih sprememb ne bodo  za MONG nastale nikakršne  
      materialne  obveznosti. 
 
       
 
  Pripravili:                                                                             Matej  Arčon 
  Tatjana Gregorčič                                                                    ŽUPAN 
  Načelnica Oddelka za gospodarstvo 
 
  Nelka Peloz 
  Svetovalka za trgovino in gostinstvo 
 
 Tanja Žgur 

 



 Svetovalka za gospodarske analize in planiranje 
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