
OBRAZEC ZA PRIJAVO OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA 
OBRATA (KMETIJE) 

 
I. OSNOVNI PODATKI O GOSTINSKEM OBRATU (KMETIJI), KI PRIJAVLJA 

OBRATOVALNI ČAS 
 
1. Vrsta in naziv gostinskega obrata (kmetije): 
 

 
2. Naslov (poštna številka, naselje, ulica, hišna številka): 
 
     

 
3. Naziv in sedež matične firme (ustanovitelja) gostinskega obrata:  
 
 

 
II. PRIJAVA RAZPOREDA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA 

(KMETIJE)   
 
1. Prijava rednega obratovalnega časa: 
 
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 oziroma kmetije:  
 

Ponedeljek od ……………… do ……………… 
Torek od ……………… do ……………… 

Sreda od ……………… do ……………… 
Četrtek od ……………… do ……………… 

Petek  od ……………… do ……………… 
Sobota  od ……………… do ……………… 

Nedelja od ……………… do ……………… 
 
 
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 ……………… 



Odgovorna oseba prijavitelja: Ime, priimek (tiskano): ……………………………… 

Lastnoročni podpis 

Telefonska številka (neobvezen podatek): …………………………. 

e-mail(neobvezen podatek): ……………………………………….. 

Datum: ………………………………………. 

III. IZPOLNI ZA GOSTINSTVO PRISTOJNI ORGAN LOKALNE SKUPNOSTI

Potrjujemo redni obratovalni čas Soglašamo s podaljšanim obratovalnim časom 
za obdobje od                  do 

Podpis pooblaščene osebe 

Datum: 

Podpis pooblaščene osebe 

Datum: 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov: 

S podpisom te vloge soglašate z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov. Vaše podatke 
zbiramo le zaradi obdelave vaše vloge in vodenja postopka v tej zvezi. V primeru oddaje vloge so 
osebni podatki, obvezni in brez le-teh vloga ne bo popolna, zato je ne bo mogoče oddati. Za vsako 
nadaljnjo obdelavo podatkov, ki ni združljiva s tukaj navedenimi nameni, vas bomo prosili za dodatno 
privolitev. 

Osebni podatki označeni z “neobvezen podatek” niso obvezni. Če označenega osebnega podatka, ne 
posredujete, to ne bo vplivalo na obravnavo vaše vloge. Kontaktni podatek o telefonski številki 
oziroma elektronski pošti  in podobno, bomo uporabili za namen lažje komunikacije glede te vloge. 

S podpisom vloge potrjujete, da ste seznanjeni, da imate glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na 
vas, pravico do seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora. 

Vaše osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. 
Več informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v 
Politiki varstva osebnih podatkov, objavljeni na naši spletni strani: 
https://www.prebold.si/index.php/uprava/varstvo-osebnih-podatkov . 
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