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OBRAZEC ZA PRIJAVO OBRATOVALNEGA ČASA
GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE)
I.

OSNOVNI PODATKI O GOSTINSKEM OBRATU (KMETIJI), KI PRIJAVLJA
OBRATOVALNI ČAS

Vrsta in naziv gostinskega obrata (kmetije):
_________________________________________________________________________

Naslov (poštna številka, naselje, ulica, hišna številka):

_________________________________________________________________________

Naziv in sedež matične ﬁrme (ustanovitelja) gostinskega obrata:

II.

II. PRIJAVA RAZPOREDA
OBRATA (KMETIJE)
1.

OBRATOVALNEGA

ČASA

GOSTINSKEGA

Prijava rednega obratovalnega časa:

Skladno z določbami 11. in 12. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega
časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost
prijavljam naslednji redni obratovalni čas gostinskega obrata oziroma kmetije:
Obratovalni čas velja enako za notranje in zunanje prostore.
Ponedeljek

od

do

Torek

od

do

Sreda

od

do

Četrtek

od

do

Petek

od

do

Sobota

od

do

Nedelja

od

do

2.

Vloga za izdajo soglasja
obratovalnem času:

za

obratovanje

v

podaljšanem

Skladno z določbami 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, prosimo za
izdajo soglasja za obratovanje v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:

Ponedeljek

od

do

Torek

od

do

Sreda

od

do

Četrtek

od

do

Petek

od

do

Sobota

od

do

Nedelja

od

do

Izjava o varstvu osebnih podatkov
Občina bo osebne podatke obdelovala za namen izvedbe postopka izdaje potrdila oziroma odločbe za obratovalni
čas gostinskega obrata na podlagi Zakona o gostinstvu in Pravilniku o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.
Občina bo hranila in varovala osebne podatke za skladno z roki določenimi v klasifikacijskem načrtu občine in na
primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam.
Občina bo omogočila obdelavo oziroma posredovanje osebnih podatkov izključno naslednjim pooblaščenim
uporabnikom (pooblaščeni zaposleni občine, pooblaščene osebe, ki obdelujejo osebne podatke pri pogodbenem
obdelovalcu občine, osebe, ki izkažejo pooblastilo za dostop do osebnih podatkov v okviru zakona oziroma
podzakonskih predpisov). Občina ne uporablja avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem
profilov.
Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico seznanitve, dopolnitve, popravka,
omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico do pritožbe pri Informacijskem
pooblaščencu in sodnim varstvom pravic). Podrobnejše informacije o tem, kako občina ravna z osebnimi podatki, so
na voljo na preko kontaktnih podatkov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: e-pošta: dpo@virtuo.si

Odgovorna oseba prijavitelja: Ime, priimek (tiskano):
Lastnoročni podpis
_____________________________

Telefonska številka:
E-mail:
Datum:

IZPOLNI ZA GOSTINSTVO PRISTOJNI ORGAN LOKALNE SKUPNOSTI
Potrjujemo redni obratovalni čas

Soglašamo s podaljšanim obratovalnim časom
za obdobje
od
do

Podpis pooblaščene osebe

Podpis pooblaščene osebe

Datum:

Datum:

Plačilo upravne takse:
Upravna taksa po tarifi 1., 3 Zakona o upravnih taksah (Ur. l. RS, št.
106/2010 – UPB5, 14/2015 – ZUUJFO, 32/2016), v višini 4,50 ali 22,60
EUR.
Upravno takso je mogoče poravnati ali v gotovini na vložišču Občine Hrastnik
ali na podračun odprt pri Banki Slovenije, št. (IBAN) SI56 0123 4434 0309
198, Občinske upravne takse BIC banke BSLJSI2X, referenca SI11 sklic
75337-7111002-9198LLLL, pri čemer pomeni LLLL - tekoče leto (letnica), s
predložitvijo potrdila o plačilu
Potrjen obrazec/izdaja odločbe in upravna taksa:
1. Potrjen obrazec
1.1 Vsi gostinski obrati na območju Hrastnika
- redni obratovalni čas 6.00 - 22.00 ure): 4,50 €
- zaprto določene dneve:
4,50 €
- spremenjeno med letom zaradi dopustov (v času od 6.00 – 22.00 ure): 4,50 €
- redni in podaljšan obratovalni čas (1 uro dlje po Pravilniku: 15.6-30.6, 1.7.31.8., 15.12.-31.12.): 4,50 €
1.2. Gostinski obrati, ki delujejo v stanovanjskem naselju ali v poslovno
stanovanjskem objektu
Redni obratovalni čas (6.00-22.00 ure)+podaljšan obratovalni čas (5.30-6.00
ure), (22.00–23.00 ure ob petkih, sobotah): 4,50 €

-

Redni obratovalni čas (6.00-22.00)+ podaljšan obratovalni čas (5.30 -6.00)
oz. (22.00 – 24.00 ob petkih, sobotah za gostilne, restavracije, izletniške in
turistične kmetije): 4,50 €

1.3. Gostinski obrati, ki obratujejo v poslovnih, obrtnih, industrijskih conah ali
izven stanovanjskega naselja
Redni obratovalni čas (6.00-22.00)+ podaljšan obratovalni čas (5.30-6.00) oz.
(22.00 – 23.00 ob nedeljah, ponedeljkih, torkih, sredah, četrtkih) oz. (23.00 4.00 ure ob sobotah, nedeljah): 4,50 €
1.4.Gostinski obrati, ki obratujejo v posebnih dnevih v večnamenskih objektih,
športnih objektih, poslovno-trgovskih centrih
Obratovalni čas namenskega objekta: 4,50 €
2. Izdaja odločbe
1.4.Gostinski obrati, ki obratujejo v posebnih dnevih za izvajanje javne
prireditve – stanovanjska naselja, poslovnostanovanjski objekti, obrtne in
industrijske cone
- Redni obratovalni čas (6.00-22.00)+ podaljšan obratovalni čas (5.30-6.00) oz.
(22.00 – 4,00 naslednjega dne): 22,60 € za izdajo odločbe
- Če se priključujete k javni prireditvi, je potrebno oddati soglasje organizatorja
prireditve z navedbo terminov izvajanja dogodkov (datum in ure).
3. Dan pred državnim praznikom – spremembo obratovalnega časa gostinskega
obrata ni potrebno prijaviti

