VLOGA ZA ENKRATNO (IZJEMNO) PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKEGA
OBRATA (KMETIJE)
1. OSNOVNI PODATKI O GOSTINSKEM OBRATU (KMETIJI)
vrsta in naziv gostinskega obrata (kmetije)
naslov gostinskega obrata (ulica, hišna številka, številka in ime pošte)
naziv in sedež matične firme (lastnika, najemnika) gostinskega obrata (kmetije)
telefonska številka in/ali elektronski naslov
2. DATUM ENKRATNEGA PODALJŠANJA GOSTINSKEGA OBRATA (KMETIJE)
V skladu z 11. in 12. členom Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa
gostinskih obratov na območju občine Kočevje (Uradni list RS, št. 59/17) zaprošamo za enkratno
podaljšanje obratovalnega časa gostinskega obrata:
DATUM
od
od
od
od
od
od

do
do
do
do
do
do

ure
ure
ure
ure
ure
ure

Opomba: Na eni vlogi je možno zaprositi za največ 6 enkratnih podaljšanj obratovalnega časa.
3. OBRAZLOŽITEV VLOGE (RAZLOGI ZA PODALJŠANI OBRATOVALNI ČAS)

Datum

Podpis vlagatelja
Žig
(velja za pravne osebe)
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4. OBVEZNE PRILOGE
-

-

-

Pisno soglasje lastnika ali upravljavca objekta, če se gostinski obrat nahaja v
večnamenskem objektu in če vlagatelj ni lastnik objekta (soglasje se lahko glasi za določen
namen ali za neomejen čas do preklica).
Najemna pogodba za najem gostinskega obrata in zunanjih površin, če vlagatelj ni lastnik
objekta (velja za gostinske obrate, ki nimajo potrjenega veljavnega podaljšanega
obratovalnega časa).
Po potrebi druga dokazila, kot npr. pisno soglasje stanovalcev, če se gostinski obrat nahaja
v objektu, v katerem so stanovanja.

5. PLAČILO UPRAVNE TAKSE
Plačilo upravne takse za vlogo in soglasje:

-

tar. št. 1 ZUT (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5 in 32/16) v znesku 4,50 EUR
tar. št. 3 ZUT (Uradni list RS, št. 106/10-UPB5 in 32/16) v znesku 18,10 EUR

Plačilo upravne takse, ki v skupnem znesku znaša 22,60 EUR, v gotovini sprejema občinska blagajna
Občine Kočevje, oz. se lahko nakaže na TRR št. SI56 0124 8448 0309 194, obvezen sklic: SI11 754777111002-_ _ _ _ (zadnje 4 mestno število predstavlja tekoče leto, v katerem se vrši nakazilo).
Namen nakazila: plačilo upravne takse.
Za e-vlogo se plača le upravna taksa po tar. št. 3 ZUT (Uradni list RS, št. 106/2010-UPB5 in 32/2016)
v znesku 18,10 EUR.
Brezplačno ob predložitvi ustreznega potrdila o oprostitvi upravne takse, skladno z ZUT.
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