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 Gostinec mora poslovati v obratovalnem času (za

posamezen gostinski obrat se lahko določi drugačen

poslovni čas, pri čemer se upošteva tudi mnenje lokalne

skupnosti).

 Lokalna skupnost lahko sprejme akt, v katerem glede na

potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja v skladu s

predpisi določi podrobnejša merila za določitev

obratovalnega časa.

 Nadzor izvaja tržna inšpekcija, v primeru neupoštevanja

obratovalnega časa policija poda poročilo nadzornemu

organu.

I. Zakon o gostinstvu



 Gostinski lokali morajo obratovati v določenem obratovalnem

času, ki mora biti prijavljen za gostinstvo pristojnem organu

lokalne skupnosti, razpored obratovalnega časa pa mora biti

objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski lokal. Gostje

morajo lokal zapusti najkasneje v 30 minutah po končanem

obratovalnem času (lokal z hrano 45 minut).

 Glasba v gostinskih lokalih in na terasah mora biti naravnana

na takšno jakost, da ne moti drugih ljudi v okolju. Med 22.00

- 06.00 uro pa nastopi obdobje miru in počitka – predvsem

slednje velja za terase.



Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa 
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 
gostinska dejavnost določa, da gostinec oziroma kmet 
določi redni dnevni obratovalni čas glede na vrsto gostinskega 
obrata (kmetije), kot sledi:

- gostinski obrati, ki nudijo gostom nastanitev, in sestavne 
enote teh obratov (npr. hotelske restavracije) ter kmetije z 
nastanitvijo med 0. in 24. uro,
- restavracije, gostilne, kavarne in izletniške kmetije med 6. in 
2. uro naslednjega dne,
- slaščičarne, okrepčevalnice, bari, vinotoči in osmice med 6. 
in 24. uro,
- obrati za pripravo in dostavo jedi med 0. in 24. uro oziroma 
glede na naročila,
- gostinski obrati v sklopu igralnic in igralnih salonov med 0. 
in 24. uro oziroma v času njihovega obratovanja.



Nadalje določa, da ne glede na prejšnje določbe

smejo gostinski obrati, ki gostom nudijo le jedi in
pijače (restavracije, gostilne, kavarne, slaščičarne,
okrepčevalnice in bari), ki so v stavbah s stanovanji
ali v objektih na območju stanovanj, ki so
namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim, in
izletniške kmetije na teh območjih, obratovati le
med 6. in 22. uro. To velja tudi za tiste enote
nastanitvenih gostinskih obratov, ki svojo dejavnost
opravljajo zunaj zaprtih prostorov (gostinski vrtovi,
hotelske terase ipd.). Obratovanje izven tega časa
se šteje za podaljšani obratovalni čas.



OBRATOVANJE V PODALJŠANEM OBRATOVALNEM ČASU

Gostinec oziroma kmet lahko v primerih iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena in iz prejšnjega odstavka tega člena obratuje 
v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno 
soglasje za gostinstvo pristojnega organa občine, ki o tem 
odloča na podlagi meril, sprejetih na podlagi tretjega odstavka 
12. člena Zakona o gostinstvu.             

Izdajo soglasja lahko pristojni organ občine veže na vnaprej 
določeno časovno obdobje ali na predhodno izpolnitev 
določenih pogojev in ga ob neizpolnitvi teh pogojev tudi 
prekliče.



 Gostinske organizacije oziroma samostojni gostinci

morajo ukreniti vse potrebno za vzdrževanje

javnega reda in miru v svojih gostinskih lokalih in

policiji prijaviti vsako kršitev javnega reda in miru

(npr. pretepe in ostale kršitve). Globa od 208,65 €

do 417,29 €

II. Zakon o prekrških zoper

javni red in mir

Dolžnost prijave kršitve



8. člen
(povzročanje hrupa)

(1) Kdor na nedovoljen način med 22.00 in 6.00 uro moti mir ali 
počitek ljudi s hrupom in ne gre za nujne interventne-vzdrževalne 
posege, se kaznuje z globo od 83,46  do 208,65 evra.

(2) Kdor, z uporabo televizijskega ali radijskega sprejemnika, 
drugega akustičnega aparata ali akustične naprave ali glasbila moti 
mir ali počitek ljudi in to ni posledica dovoljene dejavnosti, se kaznuje 
z globo 104,32 evra.

(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali samostojna 
podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: samostojni podjetnik 
posameznik) ali posameznik ali posameznica, ki samostojno opravlja 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost), ki stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena, se kaznuje z globo od 417,29 evrov do 2.503, 76 evrov 

(4) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki zaposluje druge 
osebe, se za prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena 
kaznuje z globo 208,65 do 417,29 evrov.



21. člen

(javni red in mir v gostinskih obratih in na prireditvah in varstvo 
mladoletnikov)

(1) Odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega 
podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, v gostinskem obratu, ki takoj, ko je to 
mogoče, policiji ne naznani kršitve javnega reda in miru za 
prekrške iz drugega ali tretjega odstavka 6. člena tega zakona, 
se kaznuje z globo od 208,65 do 417,29 evrov.

(2) Osebam, mlajšim od 16 let, je med 24.00 in 5.00 uro 
zjutraj prepovedan vstop in zadrževanje brez spremstva 
staršev, rejnikov ali skrbnikov v gostinskih obratih in na 
prireditvah, kjer se toči alkoholne pijače.

(3) Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za gostinske 
obrate in prireditve, kjer se toči izključno brezalkoholne pijače. 



(4) Odgovorna oseba v gostinskem obratu ali na prireditvi sme 
od vsake osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje pogojev 
za vstop v gostinski obrat ali na prireditev, zahtevati, da izkaže 
svojo starost z javno listino, na podlagi katere se ugotavlja 
identiteta.
(5) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki osebam, 
mlajšim od 16 let, med 24.00 in 5.00 uro zjutraj omogoči vstop 
ali zadrževanje brez spremstva staršev, rejnikov ali skrbnikov v 
gostinskih obratih in na prireditvah, kjer se točijo alkoholne 
pijače, se kaznuje z globo od 834,59 do 4.172,93 evrov.                                  
(6) Odgovorna oseba pravne osebe ali podjetnika posameznika 
ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki zaposluje 
druge osebe, se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje z 
globo od 625,94 do 1.252,88 evrov. 
(7) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ponovno stori 
prekršek iz petega odstavka tega člena, se kaznuje z globo od 
2.086,46 do 4.172,93 evrov.



 S 6. januarjem 2003 je pričel veljati Zakon o
javnih zbiranjih (Ur.list RS,št.59/02 z
dopolnitvami), ki je nadomestil prejšnji Zakon o
javni shodih in prireditvah. S tem se je
spremenil način prijavljanja javnih shodov in
javnih prireditev. Potrebno pa je poudariti, da
je trenutno v veljavi dopolnitev slednjega
Zakon o javnih zbiranjih ZJZ-UPB5 (Zakon o
javnih zbiranjih – uradno prečiščeno besedilo
štev. 5)

III. Zakon o javnih zbiranjih



Prireditve, ki jih je potrebno 
prijaviti na policijski postaji

 Javne prireditve in javne shode, za katere ni potrebno

dovoljenje s strani Upravne enote je potrebno pravočasno

prijaviti na pristojni policijski postaji na območju katere se

prireditev ali shod odvija ( Policijska postaji Slovenj Gradec ali

v policijski pisarni v Mislinji v času uradnih ur).

ROKI ZA DOSTAVO PRIJAVE NA 

POLICIJSKO POSTAJO

 javni shod je potrebno prijaviti  najmanj 3 dni pred dnevom shoda, 

 javno prireditev najmanj  5 dni pred dnevom prireditve.

Prijava v 2 izvodih se pravočasno dostavi na policijsko postajo, brez 

priloge ali s prilogami – ni upravne takse. Policist pravilno izpolnjen obrazec 

potrdi s podpisom in pečatom  ter  en izvod vrne organizatorju.



Komu prireditev ni potrebno 
prijaviti na PP ali UE

Če to organizirajo:

 gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki
v okviru opravljanja svoje registrirane dejavnosti v
svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje
teh dejavnosti;

 državni organi, lokalne skupnosti, politične stranke,
sindikati, verske skupnosti, društva ter druge organizacije
v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v svojih
poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje teh
dejavnosti;

 študenti, dijaki in učenci v mejah hišnega reda v
šolskih prostorih.

 Organizator prireditve je dolžan zagotoviti vse ukrepe za vzdrževanje
reda na prireditvi, kot jih določata opisani zakon.



Varovanje na javnih prireditvah

Pomembno:

 Če je organizator gospodarska družba ali samostojni

podjetniki posameznik, ki organizirajo javno prireditev v

okviru opravljanja svoje registrirane dejavnosti v svojih

poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje teh

dejavnosti in organizirajo zabavno prireditev, morajo

zagotoviti varovanje prireditve tudi v skladu s predpisi, ki

urejajo zasebno varovanje. Z dopolnitvijo je obveznost

vseh gostincev (prireditve po 23.00 uri, živa ali mehanska

glasba za ples ali družabni program)

 Sicer pa je dolžan organizator zagotoviti vse ukrepe za

vzdrževanje reda na prireditvi.



Druge dolžnosti organizatorja 
javne prireditve

 Organizator mora shod oziroma prireditev organizirati
tako, da bo poskrbljeno za red, da ne bosta ogrožena
življenje in zdravje udeležencev ali drugih oseb
oziroma premoženje, da ne bo ogrožen javni promet
in da ne bo nedopustno obremenjeno okolje.

 Organizator mora določiti vodjo. Vodja je lahko
oseba, ki je stara najmanj 18 let in ima ustrezne
psihofizične sposobnosti za opravljanje nalog vodje.

 Glede na značaj shoda oziroma prireditve in
pričakovano število udeležencev mora organizator za
zagotavljanje reda na prireditvenem prostoru
zagotoviti rediteljsko službo.



Druge dolžnosti organizatorja 
javne prireditve

 Če poseben predpis za posamezne vrste prireditev

postavlja tudi druge zahteve (npr. zakon o cestah…,

zakon o varstvu pred utopitvami, prekomerni hrup –

dovoljenje, podaljšan obratovalni čas - dovoljenje…)

mora organizator izpolniti tudi te zahteve, kar mora

navesti v prijavi oziroma prošnji, prošnji za dovoljenje

pa priložiti morebitna dokazila.

 Če se shodu oziroma prireditvi opravljajo dejavnosti, ki

jih urejajo drugi predpisi, mora organizator izpolniti

tudi pogoje, ki jih za opravljanje dejavnosti določajo ti

predpisi.



Shodi in prireditve za katere je 
potrebno pridobiti dovoljenje UE

 shodi in prireditve , če je organizator tujec oz. tuja 
javna prireditev;

 shodi in prireditve na cesti;

 prireditev, kjer obstaja nevarnost utopitve;

 prireditev z zbiranjem živali;

 mednarodne športne prireditve;



Shodi in prireditve za katere je 
potrebno pridobiti dovoljenje UE

 članska tekmovanja v prvi državni ligi v kolektivnih 
športih;

 prireditve na katerih se uporablja odprt ogenj;

 prireditve na katerih se uporabljajo predmeti zaradi 
katerih je lahko ogroženo življenje in zdravje ljudi 
oziroma premoženja;

 prireditve na katerih se uporabljajo naprave zaradi 
katerih je lahko ogroženo življenje in zdravje ljudi 
oziroma premoženja;

 prireditve na katerih se pričakuje več kot 3000 
udeležencev.



22. člen
(odgovornost vodje)

Za pravilen potek shoda oziroma prireditve ter za red je 
odgovoren vodja.

Vodja skrbi, da poteka shod oziroma prireditev v skladu z 
napovedanim programom in da se izvajajo vsi ukrepi, 
navedeni v prijavi oziroma v izdanem dovoljenju.
Vodja je dolžan sodelovati s policijo in upoštevati morebitne 
predlagane ukrepe policije za zagotovitev reda na shodu 
oziroma prireditvi.

Vodja ima pravico shod oziroma prireditev prekiniti ali 
zaključiti in tudi pravico odločiti, da se prekinjeni shod 
oziroma prireditev nadaljuje, če je bil vzpostavljen red. Vodja 
ima pravico izključiti udeležence, ki motijo red. Izrekanje 
ukrepov mora biti v slovenskem jeziku, na območju, kjer 
živita narodni skupnosti, pa tudi v jeziku narodne skupnosti.

Kdor je izključen, se mora takoj odstraniti.



Roki za oddajo prošnje na UE

 Organizator mora prošnjo oddati pri Upravni enoti, na
območju katere se shod ali prireditev organizira (za
Mestno občino Slovenj Gradec in Občino Mislinja pri
Upravni enoti Slovenj Gradec) najmanj 7 dni pred
dnevom shoda oziroma 10 dni pred dnevom
prireditve.

 za izdajo dovoljenja za prireditev na cesti mora
organizator prošnjo podati najmanj 30 dni pred dnevom
prireditve pri pristojni Upravni enoti, oziroma pri
Ministrstvu za notranje zadeve, če prireditev poteka na
cesti z območja dveh ali več upravnih enot (na UE kjer
se prireditev prične).



Predpisane kazni - globe
Denarna kazen za kršitelje so predpisane v višini:

 od  250,00 € do 1. 500 € organizator, ki ne prijavi shoda ali

prireditve 

 od 420,00 do 2.100,00 € za posameznika, ki stori

prekršek v zvezi s  samostojnim opravljanjem dejavnosti

(SP, ki zaposluje tudi druge osebe);

 organizator – pravna oseba z globo od 500,00 do 8.000,00 €,

odgovorna oseba državnega organa, samoupravne lokalne

skupnosti ali druge pravne osebe pa z globo od 250,00 do

420,00 €.



• Policija;

• Zdravstveni inšpektorat;

• Tržni inšpektorat;

• Inšpektorat Republike Slovenije za delo;

• Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.

I. Zakon o omejevanju

porabe alkohola

Nadzor nad izvajanjem zakona



• Alkoholna pijača je po tem zakonu vsaka 

pijača, ki vsebuje več kot 1,2 volumenskih 

odstotkov alkohola, žgana pijača pa je tista 

alkoholna pijača, ki vsebuje več kot 15 

volumenskih odstotkov alkohola. 

Živila, ki vsebujejo alkohol, so tista živila, ki so 

v predpakirani obliki ponujena potrošniku in 

vsebujejo več kot 0,5 odstotkov alkohola na 

maso živila. 

Kaj je alkohol



Kaj obsega nadzor policije?

Prodajo in ponudbo alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne 

pijače, v gostinskih obratih osebam, mlajšim od 18 let (nadzor ima tudi 

tržni inšpektorat). 

Prodajo alkoholnih pijač v gostinskih obratih osebam, ki kažejo očitne 

znake  opitosti od alkohola (nadzor ima tudi tržni inšpektorat). 

KAZNI (globe)

Denarne kazni za kršitelje so predpisane v višini:

 od 2.086.46 € do 33.383,41 € za pravno osebo;

 od 1.043,23 € do 20.864,63 € za posameznika, ki stori prekršek v zvezi

s samostojnim opravljanjem dejavnosti (SP, ki zaposluje tudi druge osebe);

 od 417,29 € do 2.086,46 € odgovorna oseba pravne osebe.



Kaj obsega nadzor policije?

Prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v gostinskih obratih osebam, 

za katere se upravičeno domneva, da jih bodo posredovale osebam, 

mlajšim od 18 let.

Prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v gostinskih obratih osebam, 

za katere se upravičeno domneva, da jih bodo posredovale osebam, ki 

kažejo očitne znake opitosti od alkohola.

KAZNI (globe)

Denarne kazni za kršitelje so predpisane v višini:

 od 2.086.46 € do 33.383,41 € za pravno osebo;

 od 1.043,23 € do 20.864,63 € za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s

samostojnim opravljanjem dejavnosti (SP, ki zaposluje tudi druge osebe);

 od 417,29 € do 2.086,46 € odgovorna oseba pravne osebe.



Kaj obsega nadzor Zdravstvenega 
inšpektorata?

Označevanjem živil, ki vsebujejo alkohol.

Prodajo in ponudbo alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne 

pijače, v  gostinskih obratih osebam, mlajšim od 18 let.

Prodajo žganih pijač, ki vključuje tudi dodajanje žganih pijač brezalkoholnim  

pijačam in drugim napitkom, v gostinskih obratih od začetka dnevnega 

obratovalnega časa do 10. ure dopoldan.

Objavo prepovedi prodaje alkoholnih pijač in časovne omejitve prodaje 

alkoholnih  pijač v gostinskih obratih. 

Prepovedjo prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač v stavbah in na

pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje,

izobraževanja in zdravstvena dejavnost.

Ponudbo brezalkoholnih pijač v gostinskih obratih glede cene.

Prepovedana prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač med delovnim časom 

na delovnem mestu.



Predpisane kazni (globe)

Denarna kazni za kršitelje so predpisane v višini:

 od 2.086.46 € do 33.383,41 € za pravno osebo;

 od 1.043,23 € do 20.864,63 € za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s

samostojnim opravljanjem dejavnosti (SP, ki zaposluje tudi druge osebe);

 od 417,29 € do 2.086,46 € odgovorna oseba pravne osebe.



Kaj obsega nadzor tržnega 
inšpektorata?

Prodajo in ponudbo alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne

pijače, v prodajalnah osebam, mlajšim od 18 let (nadzor ima tudi policija).

Prodajo alkoholnih pijač v prodajalnah osebam, ki kažejo očitne znake

opitosti od  alkohola (nadzor ima tudi policija).

Prodajo alkoholnih pijač in pijač, ki so jim dodane alkoholne pijače, iz

avtomatskih samopostrežnih naprav (odvzem samopostrežne naprave).

Prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v prodajalnah osebam, za

katere   se   upravičeno domneva, da jih bodo posredovale osebam, mlajšim od 

18   let.

Prepovedjo prodaje alkoholnih pijač v prodajalnah med 21. uro in 7. uro

naslednjega  dne.

Objavo prepovedi prodaje alkoholnih pijač in časovne omejitve prodaje

alkoholnih   pijač v  prodajalnah. 



Predpisane kazni - globe

Denarna kazen za kršitelje so predpisane v višini:

 od 2.086.46 € do 33.383,41 € za pravno osebo;

 od 1.043,23 € do 20.864,63 € za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s

samostojnim opravljanjem dejavnosti (SP, ki zaposluje tudi druge osebe);

 od 417,29 € do 2.086,46 € odgovorna oseba pravne osebe.



Kaj obsega nadzor Inšpektorata 
Republike Slovenije  za delo?

Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja nadzor nad

prepovedjo prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač med

delovnim časom na delovnem mestu.

KAZNI (globe)

Denarne kazni za kršitelje so predpisane v višini:

 od 2.086.46 € do 33.383,41 € za pravno osebo;

 od 1.043,23 € do 20.864,63 € za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s

samostojnim opravljanjem dejavnosti (SP, ki zaposluje tudi druge osebe);

 od 1 417,29 € do 2.086,46 € odgovorna oseba pravne osebe.



Kaj obsega nadzor Inšpektorat 
Republike Slovenije  za šolstvo in 

šport?

Inšpektorat RS za šolstvo in šport opravlja nadzor nad prodajo

oziroma ponudbo alkoholnih pijač v športnih objektih, v katerih

poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom in med športno

prireditvijo.

KAZNI (globe)

Denarne kazni za kršitelje so predpisane v višini:

 od 2.086.46 € do 33.383,41 € za pravno osebo;

 od 1.043,23 € do 20.864,63 € za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s

samostojnim opravljanjem dejavnosti (SP, ki zaposluje tudi druge osebe);

 od 417,29 € do 2.086,46 € odgovorna oseba pravne osebe.



Pitje alkohola na javnem kraju

Kdor omogoči osebi, mlajši od 18 let, pitje alkoholne pijače

na javnem mestu ali ji ponudi alkohol na javnem mestu, da bi

ga pila, ali ji kako drugače omogoči, da pije alkoholno pijačo

na javnem mestu, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo

208.65 €.

Denarno kazen – globo izreče in izterja zdravstveni inšpektor

ali policist na kraju prekrška (4. odstavek 16. člena ZOPA).



• Voznik ne sme voziti vozila v cestnem prometu, niti 

ga začeti voziti, če je pod vplivom alkohola.

• Voznik je pod vplivom alkohola, če ima v organizmu

več alkohola, kot dovoljuje zakon in voznik, ki tudi

pri manjši koncentraciji alkohola kaže znake motenj

v vedenju, katerih posledica je lahko nezanesljivo

ravnanje v cestnem prometu.

V. Zakon o pravilih cestnega prometa



Spoštovanje predpisov

Menimo, da gostinski delavci s spoštovanjem

in izvajanjem predpisov, ki urejajo obveznosti

in dolžnosti gostincev, bistveno vplivate na

dobro počutje in varnost gostov v Vašem

lokalu in bližnjih stanovalcev in pripomorete,

da bo Vaš lokal v skupnosti dobro sprejet in

zaželen, prav tako pa bomo Vaš doprinos k

boljšim varnostnim razmeram na območju

lokalne skupnosti, znali ceniti tudi policisti.



Viri

• Zakon o omejevanju porabe alkohola,

• Zakon o javnih zbiranjih,

• Zakon o prekrških zoper javni red in mir,

• Zakon o gostinstvu,

• Zakon o pravilih cestnega prometa,

• Pravilnik o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih lokalov.


