
 

Številka: 321-84/2012-3                                                                                        K 19. točki 

Datum:   12. 4. 2012                                                                                              15. seje MS  

 

 

MOL 

Mestni svet 

Mestni trg 1 

1000  Ljubljana 

 

 

 

Zadeva: Pripombe Svetniškega kluba N.Si k osnutku odloka iz 19. Točke dnevnega reda z  

               naslovom »Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih  

              obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost«  

 

 

Spoštovani! 

 

K osnutku Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in 

kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, uvrščenemu na dnevni red 15. seje Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 23. 4. 2012, vlagamo naslednje pripombe: 

  

 

Pripomba k 4. členu: 

 

4. alineja se nadomesti z novo kot sledi: 

- gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni 

program od 2. do 5. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 1. ure; 
 

Pripomba k 5. členu: 

 

4. alineja drugega odstavka se nadomesti z novo kot sledi: 

- gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni 

program od 2. do 5. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 1. ure; 
 

Pripomba k 6. členu: 

 

3. alineja se nadomesti z novo kot sledi: 

- gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni 

program od 24. do 5. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 1. ure; 

 

4. alineja se nadomesti z novo kot sledi: 

- gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni 

program od 2. do 5. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 1. ure; 

 

Obrazložitev: 

Nevzdržno je, da lahko lokali z mehansko ali živo glasbo celo v stavbah s stanovanji 

obratujejo do 2., 3. ali celo do 5. ure zjutraj. Če je lokal v stavbi s stanovanji je jasno, da 

glasba prebivalce te stavbe moti. Zato menimo, da je obratovalni čas dopusten največ do 1. 

ure. Varovanje nočnega miru mora biti tako v mestnem središču kot v okolici glavno vodilo 
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pri določanju obratovalnega časa. Odlok mora prebivalcem omogočiti normalno bivanje in 

ustrezen čas za počitek. 

 

Pripomba k 10. členu: 

 

Prvi stavek se nadomesti z novim kot sledi: 

 

Ne glede na merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov iz 2. do 

7. člena tega odloka se lahko za restavracijo, gostilno, kavarno ali izletniško kmetijo na 

posebno vlogo gostinca izda do 12 soglasij v koledarskem letu za enodnevno podaljšanje 

obratovalnega časa do 5. Ure zjutraj ob prireditvah zaprtega tipa (rojstni dan, poroka, 

dekliščina, fantovščina, ipd.). 

 

Obrazložitev: 

Predlagatelj odloka predlaga 30 soglasij na leto, kar pomeni povprečno 2,5 soglasji na 

mesec, torej eno na vsakih 12 dni. Možnost podaljšanja iz 10. Člena razumemo kot izjemo 

od redne prakse in ne kot pravilo, ki se ponavlja (povprečno) vsakih 12 dni. Menimo, da je to 

absolutno preveč, če želimo prebivalcem v okolici omogočiti normalno življenje in nočni 

mir. 

 

                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                     Mojca Kucler Dolinar 

                                                                                                               Vodja Svetniškega kluba N.Si 

 

 

Poslano: 

- naslovniku po e-pošti 

 


