Mnenje krajevne skupnosti o obratovanju gostinskega lokala/kmetije v
podaljšanem obratovalnem času
Krajevna skupnost: _______________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________
Gostinski obrat: __________________________________________________________
Naslov: _________________________________________________________________
Tip gostinskega obrata (restavracija, gostilna, kavarna, izletniška kmetija (osmica, vinotoč, kmečki
turizem), slaščičarna, okrepčevalnica, bar): ___________________________________________

Letni vrt ali terasa (označite):

DA

NE

Predlagani obratovalni čas gostinskega obrata:
Dan

Obratovalni čas med letom ure

Ponedeljek

od

do

Obratovalni čas v turistični
sezoni, od 20. aprila do
vključno 30. septembra
od
do

Torek

od

do

od

do

Sreda

od

do

od

do

Četrtek

od

do

od

do

Petek

od

do

od

do

Sobota

od

do

od

do

Nedelja

od

do

od

do

OPOMBE

S predlaganim obratovalni časom (ustrezno označite):
se strinjamo

se ne strinjamo

Utemeljitev (obvezno ustrezno označite):
Vrsta utemeljitve
DA
Doslej niso bile ugotovljene kršitve iz naslova
prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda
in miru pri dosedanjem poslovanju gostinskega obrata.
Gostinski obrat zagotavlja za okolico nemoteč odhod in
prihod gostov v in iz obrata ter parkirišča.
Gostinski obrat zadovoljivo skrbi za urejenost in čistost okolice.

NE

Emisija hrupa v gostinskem obratu in njegovi okolici ne presega
mejnih emisijskih vrednosti, določenih z veljavnimi predpisi.
Gostinski obrat nudi možnosti za spodbujanje razvoja turizma
v občini Ajdovščina.
Drugo:

V skladu s Pravilnikom o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju
občine Ajdovščina, je določen redni obratovalni čas med 6.00 in 22.00 za gostinske
obrate, ki se nahajajo na območju stanovanj. Gostinski obrat lahko zaprosi za
podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata kot sledi:
A. restavracija, gostilna, kavarna, izletniška kmetija, slaščičarna, okrepčevalnica in
bar ter letni vrtovi in terase v sklopu omenjenih gostinskih obratov v jutranjem
času med 5.00 in 6.00 in v nočnem času od nedelje do četrtka med 22.00 in
24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 1.00 naslednjega dne;
B. gostinski obrati, ki nudijo mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni
program, od nedelje do četrtka med 22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med
22.00 in 5.00 naslednjega dne;
C. gostinskih obrati v sklopu objektov, ki nudijo gostom nastanitev (hotel, motel,
penzion, gostišče, prenočišče, planinski in drugi domovi), kmetije z nastanitvijo ter
gostinski obrati za pripravo in dostavo jedi med 22.00 in 6.00 naslednjega dne.
Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni center
in podobno) mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v
nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta.
Gostinski obrati, našteti pod točko A., lahko zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa
v času turistične sezone od 20. aprila do vključno 30. septembra, od nedelje do četrtka
do 24.00, ob petkih in sobotah pa do 2.00 naslednjega dne.
Gostinski obrati, našteti pod točko A., ki se nahajajo izven območja stanovanj, lahko
zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa v jutranjem času med 5.00 in 6.00 in v
nočnem času od nedelje do četrtka med 22.00 in 1.00 naslednjega dne, ob petkih
in sobotah med 22.00 in 2.00 naslednjega dne.
Šteje se, da se gostinski obrat nahaja v objektu izven območja stanovanj, če je najmanj
100 m oddaljen od prvega stanovanjskega objekta.
Kraj in datum: ___________________

Podpis predsednika KS:

