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10) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

Osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih in 
pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost 

 
Kot predstavnik predlagatelja bo na seji sodeloval direktor občinske uprave Matjaž 
Berčon. 

 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. 
 
Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, v skladu s 73. členom 
Poslovnika Občinskega sveta  Občine Bled (Ur.l. RS, št.67/09 –UPB in 78/09), 
obravnava in sprejme po skrajšanem postopku. 
  
Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih 
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost.   

 
 

 

       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

          prof. geografije 
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Na podlagi 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. št. 93/07-UPB2) in 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), ter 
16. člena Statuta Občine Bled - UPB (Uradni list RS, št. 67/09) je Občinski svet Občine Bled 
na____ redni seji, dne______ 2011, sprejel 
 
 
 

ODLOK  
o spremembah in dopolnitvah Odloka 

o merilih in pogojih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov 
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost  

 
 

1. Člen 
 

S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odlok o merilih in pogojih za določitev 
podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost na območju Občine Bled (v nadaljnjem besedilu: odlok). 
 

2. člen 
 
V naslovu odloka se črta naslednje besedilo: »na območju občine Bled«. 
 
 

3. člen 
 
Besedilo 4. člena odloka se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:« 
 

4. člen 
(zagotavljanje javnega reda in miru) 

 
Za izvajanje zunanjega fizičnega varovanja v nočnem času občina izbere izvajalca na 
podlagi postopka javnega naročanja.  
 
Obseg varovanja določi občina v postopku javnega naročanja na podlagi predhodnega 
mnenja sosveta za varnost. 
 
Občina primarno zagotavlja zunanje fizično varovanje v nočnem času na javnih površinah, 
kombinira pa se lahko tudi z drugimi oblikami varovanja skladno z ostalimi določili tega 
odloka.« 
 
 

4. člen 
 
Za 4. členom odloka se doda novi 5. člen, ki se glasi:« 
 
 
 
 
 

5. člen 
(merila za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času) 

 
(1) Občinska uprava lahko izda soglasje za podaljšani obratovalni čas glede na vrsto in 

lokacijo gostinskega obrata:  
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1. restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije do 2. ure naslednjega dne, 
gostinski vrtovi do 24.00 ure, glasba zunaj gostinskega obrata do 23.00 ure, 

2. slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči do 24.00 ure, ob petkih, sobotah in 
praznikih do 1.00 ure, gostinski vrtovi do 22.00 ure, 

3. gostinski obrati, ki gostom nudijo tudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma 
družabni program in jo izvajajo v zaprtih prostorih s protihrupno zaščito, lahko 
obratujejo do 3. ure naslednjega dne, ob petkih in sobotah do 4. ure 
naslednjega dne. 

4. gostinski obrati v stanovanjskih objektih lahko obratujejo do 23. ure pod 

pogojem, da s tem pisno soglašata vsaj 2/3 vseh lastnikov oziroma najemnikov 
stanovanj. 

 
(2) Gostinskim obratom, ki so v večnamenskih objektih (trgovsko- poslovnih centrih, kulturnih 
ustanovah idr.) se podaljšani obratovalni čas določi skladno z veljavnim hišnim redom 
oziroma obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega 
soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov. Gostinskim obratom v 
večnamenskih objektih, gostinskim obratom neposredno ob večnamenskih objektih in 
gostinskim obratom ob Cesti svobode se v zaprtih prostorih gostinskega obrata lahko 
podaljša obratovalni čas do 1. ure naslednjega dne, ob petkih, sobotah in praznikih do 3.00 
ure naslednjega dne, gostinski vrtovi do 1.00 ure, glasba zunaj gostinskega obrata do 
23.00 ure.  

 
(3) Gostinskim obratom se v obdobju od 1. 6. do 30. 9. lahko podaljša obratovalni čas do 
3.00 ure naslednjega dne, na gostinskem vrtu do 1.00 ure in glasbo zunaj gostinskega 
obrata do 23.00 ure.   
 
(4) Podaljšanje obratovalnega časa po tem členu se gostinskim obratom dovoli pod pogojem, 
da ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 4. člena tega odloka.« 
 
 

5. člen 
 
Dosedanji 5. člen postane 6. člen, ki se mu doda nov 3. odstavek, ki se glasi:  
 
»(3) Podaljšanje obratovalnega časa po tem členu se gostinskim obratom dovoli pod 
pogojem, da ima gostinski obrat sklenjeno pogodbo z varnostno službo iz 4. člena tega 
odloka.« 
 
 

6. člen 
 
Dosedanji 6. člen in dalje se ustrezno preštevilčijo. 
 
 
 

7. člen 
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
 
Številka:  
Bled,  
  
         Župan Občine Bled 

      Janez Fajfar 
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Ocena stanja in razlogi za sprejem: 

Iz poročil policijske postaje Bled in medobčinskega redarstva je razvidno, da se je varnost na 
območjih, kjer obratujejo gostinski lokali s podaljšanim obratovalnim časom poslabšala, da 
se pojavlja tako več kršitev javnega reda in miru, kot tudi kaznivih dejanj. K poslabšanju 
varnosti naj bi prispevalo tudi podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov.  
Ker občina Bled ocenjuje, da bi z izboljšano kvaliteto in tudi samim povečanjem varovanega 
območja lahko izničila ta negativen stranski učinek podaljšanega obratovalnega časa, se je 
odločila predlagati določbo, ki bi preprečila izdajo dovoljenja na podlagi priložene pogodbe o 
izvajanju varovanja, ki pa dejansko ne omogoča oziroma zagotavlja varovanja zunanjega 
območja gostinskih obratov, zaradi česar po mnenje občine tudi prihaja do vandalizma in 
kršitev javnega reda in miru.  
Občina Bled bo tako na podlagi pravil javnega naročanja izbrala službo varovanja, ki bo 
imela vse zakonsko predpisane licence ter ustrezne reference. Gostinski obrati pa bodo 
morali tako k vlogi za podaljšanje obratovalnega časa priložiti pogodbo o zunanjem 
varovanju z izbrano službo varovanja.  
 
Cilji in načela odloka: 
S sprejetjem odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka se bomo izognili stanju, ko so 
gostinski obrati k vlogam prilagali pogodbe o varovanju, iz katerih je bilo jasno razvidno, da 
so bile pogodbe sklenjene samo zaradi formalnih zadostitev, dejansko pa zunanje varovanje 
ni bilo moč izvajati kvalitetno, kar se je odražalo tudi v vandalizmu oziroma kršitvah javnega 
reda in miru.  
Občina bo s predlaganimi spremembami uvedla centralizacijo in nadzor nad izvajanjem 
storitev varovanja na javnih površinah.   
Varovano območje in predvsem kvaliteta varovanja na Bledu se bosta zaradi predvidenih 
sinergij povečali in s tem prispevali k varnemu in mirnejšemu bivanju v kraju samem. 
 
 
 
 
 
Ocena finančnih posledic: 

Finančne posledice bodo za občinski proračuna na ravni prejšnjih obdobjih, saj bodo 
variabilni del iz naslova povečanega obsega varovanja pokrivali lastniki lokalov. 

 
 

Obrazložitev členov odloka:  
 
k 2. členu 

Črtano besedilo je povsem odveč, saj je občinski svet pristojen za sprejemanje odlokov, ki se 
nanašajo samo na občino Bled, zato je jasno, da odlok velja na območju občine Bled. 
 
k 3. členu 

Občina je na podlagi zakona o javnem redu in miru, zakona o lokalni samoupravi 
pooblaščena za izvajanje nadzora nad javnim redom in mirom. Ustreznega izvajalca za 
zagotavljanje storitev varovanja na javnih površinah bo zato občina izbrala v skladu z pravili 
javnega naročanja.  
Obseg varovanja pa bo občina določila v postopku javnega naročanja in sicer na podlagi 
predhodnega mnenja sosveta za varnost.  
 
k 4. členu 

Veljavni četrti člen odloka je gostinskim obratom podaljšanje obratovalnega časa pogojeval s 
sklenitvijo pogodbe o dodatnem zunanjem varovanju.  
Odlok po novem zavezuje gostinske obrate, da k vlogi za podaljašanje predloži tudi 
sklenjeno pogodbo z izvajalcem, ki je s strani občine izbran v skladu s pravili javnega 
naročanja za izvajanje zunanjega fizičnega varovanja na javnih površinah. Črtala se je tudi 
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določba, po kateri se morajo gostinci dogovoriti o sorazmernem kritju stroškov varovanja, 
glede na čas obratovanja, saj je to v domeni vsakega posameznega gostinskega obrata.  
 
k 5. členu 

Odlok za podaljšanje obratovalnega časa gostinskih obratov na tem področju prav tako 
predvideva kot pogoj za podaljšanje sklenjeno pogodbo z varnostno službo izbrano na 
podlagi 4. člena tega odloka.  
 
k 6. členu 

Zaradi dodatnega člena odloka, ki je potrebno ustrezno preštevilčenje dosedanjih členov. 
 
k 7. členu 

Določi se veljavnost tega odloka in sicer prične veljati naslednji dan po objavi v uradnem 
listu.  
 
 
Pripravila: 
Andrej Eržen, višji svetovalec za pravne zadeve 
Matjaž Berčon, direktor občinske uprave 
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