Pregledna tabela: OBRATOVALNI ČAS gostinskih lokalov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnosti
NOV »občinski« Pravilnik
za podaljšani obrat. čas - 2017

¨ državni¨ Pravilnik za redni obrat. čas
(Ur. l. RS, št. 78/99, 30/06, 93/07 )

VRSTA GOST. OBRATA

1. Gostinski obrati, ki nudijo
gostom nastanitev in
enote teh obratov

med 0. in 24. uro

2. restavracije, gostilne,
kavarne in izletniške
kmetije

med 06. in 02. uro
naslednjega dne

3.a slaščičarne,
okrepčevalnice




Redni dnevni
obratovalni čas (3.
člen) – izven stan.
naselja

med 06. in 24. uro

Redni dnevni
obratovalni čas (4.
člen) – v stan.
naselju ali stan.
objektu

Podaljšan obratovalni
čas (2. člen) – izven
stan. naselja

/

med 06. in 22. uro

med 06. in 22. uro

Podaljšan obratovalni
čas (2. člen) – v stan.
naselju ali stan. objektu

/




med 5. in 6. uro
do 02. ure nasl. dne





med 5. in 6. uro
do 24. ure
vikend do 01. ure
nasl. dne
med 5. in 6. uro
do 24. ure
vikend do 01. ure
nasl. dne





/










med 5. in 6. uro
do 24. ure
vikend. do 01. ure
nasl. dne
med 5. in 6. uro
do 24. ure
vikend do 01. ure
nasl. dne
med 5. in 6. uro
do 24. ure
vikend do 01. ure
nasl. dne

3.b bari, vinotoči,
osmice

med 06. in 24. uro

4. obrati za pripravo in
dostavo jedi

med 0. in 24. uro
(glede na naročila)

/

/

/

5. igralnice

med 0. in 24.

/

/

/

6. Nočni bari, storitve nočnih
klubov, ki nudijo mehansko
ali živo glasbo

/

7. Terase

/

med 06. in 22. uro

/

med 06. in 22. uro





med 5. in 6. uro
do 02. ure
vikend do 04. ure
nasl. dne







med 5. in 6. uro
do 01. ure
vikend do 03. ure
nasl. dne
do 22. ure
vikend do 24. ure

Obratovalni čas se lahko za mesece maj, junij, julij, avgust, september in december podaljša še za eno uro.
Stanovanjska območja so območja, ki so v OPN Občine Krško opredeljena kot območja stanovanj, območja centralnih dejavnosti,
območja športa in rekreacije oziroma območja, kjer je dovoljeno bivanje.






17. člen državnega Pravilnika o obrat. časih (Ur. l. RS, št. 78/99, 30/06, 93/07) določa, da lahko gostinec obratuje brez dovoljenja
pristojnega organa lokalne skupnosti, dlje kot traja obrat. čas na dan pred prazniki (določenimi z zakonom) ter ob pustovanju in
martinovanju (vsakič po enkrat). Prazniki določeni z zakonom pred katerimi soglasje za podaljšanje DČ NI potrebno so naslednji:
1. in 2. januar, novo leto
8. februar, Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
27. april, dan upora proti okupatorju
1. in 2. maj, praznik dela
8. junij, dan Primoža Trubarja
25. junij, dan državnosti
17. avgust, združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
15. september, vrnitev Primorske k matični domovini
25. oktober – dan suverenosti
1. november, dan spomina na mrtve
23. november, dan Rudolfa Maistra
26. december, dan samostojnosti in enotnosti.
Izredno podaljšanje: prireditve in dogodki odprtega tipa – do 4. ure naslednjega dne, prireditve in dogodki zaprtega tipa – do 5. ure
naslednjega dne
Za vikend se šteje: petek in sobota

