
 
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 4/06 – UPB1), 4. člena 
Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih 
se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06), 15. člena Statuta 
Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07) je Občinski svet 
Občine Šentjur na 5. redni seji, dne 25. aprila 2007 sprejel 
 
 

ODLOK 
 o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in po gojih za odlo čanje o 

podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se 
opravlja gostinska dejavnost, na obmo čju Občine Šentjur pri Celju 

 
 

1. člen 
 
Odlok o merilih in pogojih za odločanje o podaljšanem obratovalnem času gostinskih obratov 
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, na območju Občine Šentjur pri Celju 
(Uradni list RS, št. 62/00, 38/01) se spremeni tako, da se v naslovu odloka in nadaljnjem 
besedilu, kjer se uporabi naziv »Občina Šentjur pri Celju« v vseh sklonih črtata besedi »pri 
Celju«. 
 

2. člen 
 
V 1. členu se na koncu stavka za številko Uradnega lista »78/99« dodata številki »107/00 in 
30/06«. 
 

3. člen 
 
V prvem odstavku 2. člena se beseda »evidentira« nadomesti z besedo »prijavi«. 
 

4. člen 
 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»3. člen 
Na stanovanjskih območjih, ki so v Odloku o prostorsko ureditvenih pogojih Občine Šentjur 
(Uradni list RS, št. 78/03) opredeljena v območju stanovanj (S), območju javne infrastrukture 
(DI, DS, DZ, DV in DC), mešanem območju (MS in MP), območju zelenih površin (Z), lahko v 
podaljšanem obratovalnem času, ki se prične ob 22. uri, poslujejo gostinski obrati in kmetije, 
kot sledi: 
1. restavracije, gostilne, kavarne in  izletniške kmetije največ do 2. ure naslednjega dne; 
2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari in vinotoči največ do 1. ure naslednjega dne; 
3. gostinski obrati in izletniške kmetije, ki nudijo gostom glasbo za ples, največ do 4. ure 
naslednjega dne; 
4. gostinski obrati, ki so v večnamenskih objektih (npr. v trgovsko - poslovnih centrih, 
kulturnih ustanovah) v skladu z veljavnim hišnim redom, upoštevaje točke 1 – 3 tega 
odstavka glede na vrsto gostinskega obrata. 
 
Gostinski obrati in kmetije v območjih, ki niso opredeljena v prejšnjem odstavku, obratujejo v 
rednem obratovalnem času, kot ga določa 3. člen Pravilnika o merilih za določitev 
obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 
(Uradni list RS, št. 78/99, 107/00 in 30/06) in se lahko podaljša do 6. ure naslednjega dne.« 
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5. člen 
 
Drugi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»Vlogi za podaljšani obratovalni čas je potrebno priložiti soglasje lastnika objekta, kjer se 
lokal nahaja, če gostinec ni lastnik lokala. Za gostinstvo pristojen organ lokalne skupnosti 
mora pred izdajo soglasja pridobiti mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se 
gostinski obrat ali kmetija nahaja, razen v primeru iz 4. člena tega odloka, ko mnenje ni 
potrebno.« 
 
V tretjem odstavku 5. člena se za besedo »soglasje« črtata besedi »in mnenje«. 
 

6. člen 
 
V 6. členu se spremeni besedilo 3. točke, tako da se glasi: 
»3. pisne pritožbe bližnjih občanov,«.  
 

7. člen 
 
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.                                                                                                       
  
 
Številka: 007 - 4/2007 (2512) 
Šentjur, 25. april 2007 
 
                                                                                                          Župan: 
                                                                                               mag. Štefan TISEL 
 


