OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKA UPRAVA
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
tel.: 02 564 38 38, faks: 02 564 38 14
https://www.gor-radgona.si
e-pošta: obcina@gor-radgona.si

OBRAZEC ZA PRIJAVO OBRATOVALNEGA ČASA
GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE)
Osnovni podatki o gostinskem obratu oz. kmetiji, ki prijavlja obratovalni čas
Vrsta in naziv gostinskega obrata oz.
kmetije:

Naslov:

Naziv in sedež matične firme
(ustanovitelja):
Odgovorna oseba prijavitelja:
Telefonska številka:
E-pošta:
1. Prijava rednega obratovalnega časa gostinskega obrata oz. kmetije
Skladno z določbami 11. in 12. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih
obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, prijavljam naslednji redni obratovalni čas
gostinskega obrata oz. kmetije:

Ponedeljek

od

do

Torek

od

do

Sreda

od

do

Četrtek

od

do

Petek

od

do

Sobota

od

do

Nedelja

od

do

Kraj in datum: ______________________

Podpis in žig vlagatelja: _____________

Občina Gornja Radgona, Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

2. Vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času
Skladno z določbami 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov
in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost, prosim za izdajo soglasja za obratovanje v
naslednjem podaljšanem obratovalnem času:

Ponedeljek

od

do

Torek

od

do

Sreda

od

do

Četrtek

od

do

Petek

od

do

Sobota

od

do

Nedelja

od

do

Kraj in datum:

Podpis in žig vlagatelja:

Gostinski obrati v stavbah s stanovanji ali v objektih na območju stanovanj, morajo obratovati skladno s 4. členom
Pravilnika o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij na katerih se opravlja
gostinska dejavnost v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št.
47/2008, v nadaljevanju pravilnik), in si morajo skladno s 5. členom pravilnika za obratovanje v podaljšanem
obratovalnem času pridobiti pisno soglasje stanovalcev, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (v
oddaljenosti do 50 m).

SOGLASJE (ime in priimek, tiskan naslov in podpis):
1…………………………………………………………………………………………………
2…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………
Priloge k vlogi:
-

Sklep o vpisu poslovnega subjekta v poslovni oz. sodni register – ob prvi prijavi obratovalnega časa
upravna taksa: po Zakona o upravnih taksah (ZUT) (Uradni list RS, št. 106/10–UPB5, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 –
ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) je za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času potrebno plačati
upravno takso po tarifni št. 1 in 3 – v znesku 22,60 EUR.

POTRDILO
Potrjujemo redni obratovalni čas.

Soglašamo s podaljšanim obratovalnim
časom za obdobje:
od ___________ do ___________.

Datum:

Datum:

Podpis pooblaščene osebe:

Podpis pooblaščene osebe:

Občina Gornja Radgona, Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)

