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PREDLOG  

 

Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno 

besedilo), 4. in 11. 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, 

30/06 in 93/07) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 

prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ..... seji ...... sprejel 

 

 

ODLOK 

o dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 

obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 

 

 

1. člen 

 

V Odloku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, 

na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 77/12) se dodata besedi 

»naslednjega dne«: 

- v 4. členu pred podpičjem na koncu prve, druge, tretje, četrte in šeste alineje; 

- v drugem odstavku 5. člena pred podpičjem na koncu druge in četrte alineje; 

- v 6. členu v prvem odstavku pred podpičjem na koncu druge alineje in v drugem odstavku za 

besedilom »1. ure« in besedilom »5. »ure«. 

 

 

2. člen 

 

V  4.  členu se pika na koncu nadomesti s podpičjem in doda nova zadnja alineja, ki se glasi: 

 

»- gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov ter samostojni gostinski vrtovi v času prireditev, 

pomembnih za Mestno občino Ljubljana, od 6. do 5. ure naslednjega dne.«. 

 

 

3. člen 

 

V 5. členu se v prvem odstavku: 

- v napovednem stavku za besedama »prometnih površin« doda besedilo »ter posebnih 

območij«; 

- v četrti alineji za besedama »prometnih površin« doda besedilo »ter posebnih območij«. 

 

 

4. člen 

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

Številka:  

Ljubljana,                                                   

                     

 

 Ţupan 

                                                                        Mestne občine Ljubljana 

                                                                        Zoran Janković 
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OBRAZLOŢITEV 

predloga Odloka o dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega 

časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 

 

I. Pravni temelj 

 

Pravne osnove predloga odloka so: 

- 12. člen Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), ki 

določa, da samoupravna lokalna skupnost lahko sprejme akt, v katerem glede na 

potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja v skladu z merili za določitev 

obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost, ki jih predpiše minister za gostinstvo, določi podrobnejša merila za določitev 

obratovalnega časa; 

- 4. in 11. 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, 

30/06 in 93/07), ki določata, da za gostinstvo pristojni organ občine izda soglasje o 

podaljšanem obratovalnem času gostinskega obrata na podlagi meril, ki jih sprejme 

občina; 

- 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in 15/12), ki določa, da mestni svet sprejema odloke. 

 

II. Ocena stanja na področju, ki ga ureja, ter razlogi in cilji, zaradi katerih je potrebno 

sprejeti odlok 

 

V veljavnem Odloku o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov 

in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 77/12; v nadaljnjem 

besedilu: odlok) je določeno, da lahko gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov v oţjem 

mestnem središču naselja Ljubljana obratujejo od 6. do 24. ure in samostojni gostinski vrtovi od 

6. do 1. ure. V času pomembnih prireditev, kot so mednarodne športne prireditve (Evropsko 

prvenstvo v košarki ipd.),  je zaradi popestritve ponudbe  v interesu Mestne občine Ljubljana, da 

se gostincem v oţjem mestnem središču naselja Ljubljana omogoči daljše obratovanje na 

gostinskih vrtovih in terasah gostinskih obratov ter na samostojnih gostinskih vrtovih, in sicer 

od 6. ure zjutraj do 5. ure zjutraj naslednjega dne. Glede na sedanjo ureditev to pomeni moţnost 

podaljšanja obratovanja gostinskih vrtov in teras gostinskih obratov za pet ur, od 24. ure do 5. 

ure zjutraj in samostojnih gostinskih vrtov za  štiri ure, od 1. ure do 5. ure zjutraj.  

 

V odloku je gostincem omogočeno, da v naselju Ljubljana izven oţjega mestnega središča na 

območjih proizvodnih dejavnosti in prometnih površin lahko obratujejo neprekinjeno 24 ur, 

gostinski vrtovi pa od 6. do 24. ure. Na posebnih območjih, kamor spadajo površine za turizem, 

površine drugih območij in športni centri to ni bilo moţno, zato je smotrno uveljaviti isto rešitev 

kot za območja proizvodnih dejavnosti in prometnih površin, saj na teh območjih ni stanovanj. 

 

Zaradi jasnosti odloka se redakcijsko dopolnjuje besedilo odloka v primerih, ko gre za 

dopustitev podaljšanja obratovanja gostinskih obratov oziroma gostinskih vrtov in teras iz enega 

v drugi dan, z besedama »naslednjega dne«. V  veljavnem odloku je bilo določeno npr., 

»Gostinski obrati z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program v stavbah s 

stanovanji lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od 22. do 1. ure,« z redakcijsko 

dopolnitvijo pa je predlagano besedilo odloka v tem delu »Gostinski obrati z mehansko ali ţivo 

glasbo za ples oziroma druţabni program v stavbah s stanovanji lahko obratujejo v podaljšanem 

obratovalnem času od 22. do 1. ure naslednjega dne,«. Dodani besedi »naslednjega dne«, 

nedvoumno določata moţnost podaljšanja obratovalnega časa od 22. ure zvečer do 1. ure 

zjutraj, naslednjega dne. 
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77 Uradni list RS, št. 77/2012  
z dne 12. 10. 2012 

Natisni 

3018. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska dejavnost, Stran 7731. 

 
Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo), 4. in 

11. 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, 30/06 in 93/07) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na 18. seji dne 24. septembra 2012 sprejel 

O D L O K 

o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in 

kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 

1. člen 

Ta odlok določa merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na 
katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati) na območju Mestne občine 
Ljubljana. 

2. člen 

Merila za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov so: 

– območje, kjer se gostinski obrat nahaja; 

– vrsta gostinskega obrata; 

– gostinski obrati v večnamenskih objektih. 

3. člen 

V naselju Ljubljana se podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata določa za oţje mestno središče in 
za ostali del naselja Ljubljana izven oţjega mestnega središča. 

Oţje mestno središče omejujejo naslednje ulice: Tivolska cesta, Trg OF, Masarykova cesta do kriţišča 
z Njegošovo cesto, Njegoševa cesta, Lipičeva ulica, Roška cesta, Karlovška cesta, Zoisova cesta, 
Aškerčeva cesta in Trg mladinskih delovnih brigad, obsega pa tudi: Grudnovo nabreţje, Krakovski nasip in 
Eipprovo ulico. 

V oţjem mestnem središču se podaljšani obratovalni čas določa glede na vrsto gostinskega obrata. 

Na glavni avtobusni in ţelezniški postaji lahko obratujejo gostinski obrati neprekinjeno 24 ur, gostinski 
vrtovi od 6. do 24. ure. 

Izven oţjega mestnega središča se podaljšani obratovalni čas določa: 

– glede na območje podrobnejše namenske rabe in stopnjo varstva pred hrupom v območjih 
podrobnejše namenske rabe stanovanj, centralnih dejavnosti, proizvodnih dejavnosti in prometnih površin; 

– glede na vrsto gostinskega obrata v drugih območjih podrobnejše namenske rabe. 

Območja podrobnejše namenske rabe in stopenj varstva pred hrupom so določena v prostorskih aktih 
Mestne občine Ljubljana. 

4. člen 

V oţjem mestnem središču naselja Ljubljana lahko gostinski obrati obratujejo v naslednjem 
podaljšanem obratovalnem času: 

http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201277#!/Uradni-list-RS-st-77-2012-z-dne-12-10-2012
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=201277#!/Uradni-list-RS-st-77-2012-z-dne-12-10-2012
javascript:window.print()
http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ur/u2012077.pdf
http://www.uradni-list.si/_pdf/2012/Ra/r2012077.pdf
javascript:window.print()
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– restavracije, gostilne in kavarne od 5. do 6. ure in od 2. do 3. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 3. 
ure; 

– slaščičarne, okrepčevalnice in bari od 5. do 6. ure in od 24. do 1. ure, v stavbah s stanovanji od 22. 
do 1. ure; 

– okrepčevalnice in bari z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program od 24. do 5. ure, 
v stavbah s stanovanji od 22. do 1. ure; 

– gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program od 2. 
do 5. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 1. ure; 

– gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov od 6. do 24. ure; 

– samostojni gostinski vrtovi od 6. do 1. ure. 

5. člen 

V naselju Ljubljana izven oţjega mestnega središča lahko gostinski obrati na območjih podrobne 
namenske rabe stanovanj, centralnih in proizvodnih dejavnosti ter prometnih površin obratujejo v 
naslednjem podaljšanem obratovalnem času: 

– na območjih stanovanj, ki leţijo v območjih III. stopnje varstva pred hrupom, od 22. do 23. ure, 
gostinski vrtovi do 22. ure; 

– na območjih centralnih dejavnosti, ki leţijo v območjih II. in III. stopnje varstva pred hrupom, od 5. do 
6. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 23. ure, gostinski vrtovi do 22. ure; 

– na območjih centralnih dejavnosti, ki leţijo v območjih IV. stopnje varstva pred hrupom, neprek injeno 
24 ur, gostinski vrtovi od 6. do 24. ure; 

– na območjih proizvodnih dejavnosti in prometnih površin neprekinjeno 24 ur, gostinski vrtovi od 6. do 
24. ure. 

Na območjih podrobne namenske rabe, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, lahko gostinski obrati 
obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času: 

– slaščičarne, okrepčevalnice in bari od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 24. ure; 

– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 2. 
ure; 

– okrepčevalnice in bari z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program od 24. do 5. ure, 
v stavbah s stanovanji od 22. do 24. ure; 

– gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program od 2. 
do 5. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 1. ure; 

– gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov od 6. do 23. ure. 

6. člen 

V naseljih Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Črna vas, Dolgo Brdo, Dvor, Gabrje pri Jančah, 
Janče, Javor, Lipe, Mali Lipoglav, Mali vrh pri Preţganju, Malo Trebeljevo, Medno, Pance, Podgrad, 
Podlipoglav, Podmolnik, Preţganje, Rašica, Ravno Brdo, Repče, Sadinja vas, Selo pri Pancah, Spodnje 
Gameljne, Srednje Gameljne, Staneţiče, Šentpavel, Toško čelo, Tuji grm, Veliki Lipoglav, Veliko 
Trebeljevo, Vnajnarje, Volavlje, Zagradišče, Zgornja Besnica in Zgornje Gameljne lahko gostinski obrati 
obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času: 

– slaščičarne, okrepčevalnice in bari od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 5. do 6. ure in od 22. do 
24. ure; 

– restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 5. do 6. 
ure in od 22. do 2. ure; 

– okrepčevalnice in bari z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program od 24. do 5. ure; 
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– gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program od 2. 
do 5. ure; 

– gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov od 6. do 23. ure. 

Gostinski obrati z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program v stavbah s stanovanji 
lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od 22. do 1. ure, v stavbi s stanovanjem, kjer je poleg 
gostinskega obrata le stanovanje, v katerem ţivi lastnik ali najemnik gostinskega obrata, pa od 22. do 5. 
ure. 

7. člen 

Gostinski obrati in njihovi gostinski vrtovi in terase v večnamenskih objektih (trgovsko poslovnih centrih 
ipd.) lahko obratujejo v okviru podaljšanega obratovalnega časa, ki ga ta odlok določa za posamezno vrsto 
gostinskega obrata in območje, v katerem se nahajajo. 

8. člen 

Organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za gostinstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni 
organ), izda soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času v skladu z 
določili tega odloka, če v zadnjem letu pred prijavo podaljšanega obratovalnega časa ni bilo kršitev 
javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa, uradno ugotovljenih s strani pristojnega organa 
nadzora. 

9. člen 

Soglasje za podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata se izda za koledarsko leto. 

Soglasje iz prejšnjega odstavka se lahko prekliče ali skrajša v primeru pisnih pritoţb svetov četrtnih 
skupnosti ali občanov zaradi uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega 
časa. 

Če gostinec na podlagi uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa 
predlaga skrajšanje obratovalnega časa, lahko soglasje za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem 
obratovalnem času ponovno pridobi po preteku štirih mesecev od skrajšanja obratovalnega časa, če v tem 
času ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa. 

V primeru izdaje odločbe o preklicu soglasja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem 
obratovalnem času, se to lahko ponovno pridobi po preteku enega leta od dokončnosti odločbe pod 
pogojem, da v tem času ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega 
časa. 

10. člen 

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 15 soglasij v koledarskem letu za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa do 5. ure zjutraj ob 
prireditvah zaprtega tipa (rojstni dan, poroka, dekliščina, fantovščina ipd.). Za okrepčevalnico ali bar se 
lahko izda do 10 soglasij v koledarskem letu za enodnevno podaljšanje obratovalnega časa do 5. ure 
zjutraj. 

Soglasje iz prejšnjega odstavka se lahko izda za gostinske obrate, ki imajo prijavljen obratovalni čas in 
pri katerih ni bilo uradno ugotovljenih kršitev javnega reda in miru ali kršitev obratovalnega časa. 

11. člen 

Gostinec mora uskladiti podaljšani obratovalni čas gostinskega obrata z določili tega odloka ob prvi 
prijavi podaljšanega obratovalnega časa za naslednje leto. 

12. člen 

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odredba o merilih za določanje podaljšanega 
obratovalnega časa gostinskih obratov (Uradni list RS, št. 1/00). 

13. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Št. 321-84/2012-8 

Ljubljana, dne 24. septembra 2012 

Ţupan 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković l.r. 
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ČLENI ODLOKA, KI SE SPREMENIJO  

 

 

4. člen 

 

V oţjem mestnem središču naselja Ljubljana lahko gostinski obrati obratujejo v naslednjem 

podaljšanem obratovalnem času: 

- restavracije, gostilne in kavarne od 5. do 6. ure in od 2. do 3. ure, v stavbah s stanovanji od 22. 

do 3. ure naslednjega dne; 

- slaščičarne, okrepčevalnice in bari od 5. do 6. ure in od 24. do 1. ure, v stavbah s stanovanji od 

22. do 1. ure naslednjega dne;    

- okrepčevalnice in bari z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program od 24. do 

5. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 1. ure naslednjega dne; 

- gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program 

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

- gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov od 6. do 24. ure; 

- samostojni gostinski vrtovi od 6. do 1. ure naslednjega dne; 

- gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov ter samostojni gostinski vrtovi v času 

prireditev, pomembnih za Mestno občino Ljubljana, od 6. do 5. ure naslednjega dne. 

 

 

5. člen 

 

V naselju Ljubljana izven oţjega mestnega središča lahko gostinski obrati na območjih 

podrobne namenske rabe stanovanj, centralnih,  proizvodnih dejavnosti in prometnih površin 

ter posebnih območij obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:  

- na območjih stanovanj, ki leţijo v območjih III. stopnje varstva pred hrupom, od 22. do 23. 

ure, gostinski vrtovi do 22. ure; 

- na območjih centralnih dejavnosti, ki leţijo v območjih II. in III. stopnje varstva pred hrupom, 

od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 23. ure, gostinski vrtovi do 22. ure; 

- na območjih centralnih dejavnosti, ki leţijo v območjih IV. stopnje varstva pred hrupom, 

neprekinjeno 24 ur, gostinski vrtovi od 6. do 24. ure;  

- na območjih proizvodnih dejavnosti in prometnih površin ter posebnih območij neprekinjeno 

24 ur, gostinski vrtovi od 6. do 24. ure. 

 

Na območjih podrobne namenske rabe, ki niso navedena v prejšnjem odstavku, lahko gostinski 

obrati obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem času:  

- slaščičarne, okrepčevalnice in bari od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 22. do 24. ure;  

- restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 

22. do 2. ure naslednjega dne; 

 - okrepčevalnice in bari z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program od 24. 

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

- gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program 

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

- gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov od 6. do 23. ure. 

 

 

6. člen 

 

V naseljih Besnica, Brezje pri Lipoglavu, Češnjica, Črna vas, Dolgo Brdo, Dvor, Gabrje pri 

Jančah, Janče, Javor, Lipe, Mali Lipoglav, Mali vrh pri Preţganju, Malo Trebeljevo, Medno, 

Pance, Podgrad, Podlipoglav, Podmolnik, Preţganje, Rašica, Ravno Brdo, Repče, Sadinja vas, 

Selo pri Pancah, Spodnje Gameljne, Srednje Gameljne, Staneţiče, Šentpavel, Toško čelo, Tuji 

grm, Veliki Lipoglav, Veliko Trebeljevo, Vnajnarje, Volavlje, Zagradišče,  Zgornja Besnica in 
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Zgornje Gameljne lahko gostinski obrati obratujejo v naslednjem podaljšanem obratovalnem 

času:   

- slaščičarne, okrepčevalnice in bari od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 5. do 6. ure in od 

22. do 24. ure;  

- restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije od 5. do 6. ure, v stavbah s stanovanji od 5. 

do 6. ure in od 22. do 2. ure naslednjega dne; 

 - okrepčevalnice in bari z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program od 24. 

do 5.ure;   

- gostilne, restavracije in kavarne z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program 

od 2. do 5. ure;   

- gostinski vrtovi in terase gostinskih obratov od 6. do 23. ure. 

 

Gostinski obrati z mehansko ali ţivo glasbo za ples oziroma druţabni program v stavbah s 

stanovanji lahko obratujejo v podaljšanem obratovalnem času od 22. do 1. ure naslednjega dne,  

v stavbi s stanovanjem, kjer je poleg gostinskega obrata le stanovanje, v katerem ţivi lastnik ali 

najemnik gostinskega obrata, pa od 22. do 5. ure naslednjega dne.     

 

 

 

 

 

 


