
 
 

OBČINA VOJNIK 
Keršova ulica 8 

3212 Vojnik 
Tel.: 03 78 00 647/640; fax: 03 78 00 637 

 
»Spodaj podpisani/-a izrecno dovoljujem Občini Vojnik, Keršova ulica 8, 3212 Vojnik, matična št. 5880386, da vpisane 
osebne podatke uporabi in obdeluje za namene, navedene v vlogi. Seznanjen/-a sem s pravico do dostopa do osebnih 
podatkov ter pravicami do popravka, izbrisa, omejitve obdelave, ugovora ter prenosljivosti podatkov, kakor jih to 
urejata evropska in nacionalna zakonodaja o varstvu osebnih podatkov.« 
 
 

PRIJAVA OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE) 
 
VLAGATELJ: (ime, priimek, naslov)  
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
Tel.:  _________________________________ 
Datum: _______________________________ 

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 časa 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 __________________ 



 
 Opomba: Redni obratovalni čas je od 6.00 do 22.00 ure. 

 
 
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):  
 
______________________________________________________ 

                  
 

           Podpis: 
 

                   _________________________________ 
 

 
 

III. IZPOLNI ZA GOSTINSTVO PRISTOJNI ORGAN LOKALNE SKUPNOSTI 

 
 

 
 
Potrjujemo redni obratovalni čas 

 
Soglašamo s podaljšanim obratovalnim 

časom za obdobje 
 

od____________ do____________ 
 

 
Podpis pooblaščene osebe 
 
 

 
Podpis pooblaščene osebe 
 
 
 

Datum: Datum: 

 


