Slovenskobistriške

obrtniške novice
IZMENE ZA LETOVANJE 2018
Banjole pri Puli:
7-dnevne izmene
1. izmena 24.6.
2. izmena 1.7.
3. izmena 8.7.
4. izmena 15.7.
5. izmena 22.7.
6. izmena 29.7.
7. izmena 5.8.
8. izmena 12.8.
9. izmena 19.8.
10. izmena 26.8.

do
do
do
do
do
do
do
do
do
do

Kranjska Gora, Rogla:
7-dnevne izmene
1. izmena 23.6. do
2. izmena 30.6. do
3. izmena 7.7. do
4. izmena 14.7. do
5. izmena 21.7. do
6. izmena 28.7. do
7. izmena 4.8. do
8. izmena 11.8. do
9. izmena 18.8. do
10. izmena 25.8. do
11. izmena 1.9. do
12. izmena 8.9. do
13. izmena 15.9. do

Mali Lošinj,
10-dnevne izmene
1. izmena 18.6.
2. izmena 28.6.
3. izmena 8. 7.
4. izmena 18.7.
5. izmena 28.7.
6. izmena 7.8.
7. izmena 17.8.
8. izmena 27.8.

1. 7.
8.7.
15.7.
22.7.
29.7.
5.8.
12.8.
19.8.
26.8.
2.9.
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do
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28.6.
8.7.
18.7.
28.7.
7.8.
17.8.
27.8.
6.9.

Čatež, Moravske toplice:
7-dnevne izmene
1. izmena 22.6. do 29.6.
2. izmena 29.6. do 6.7.
3. izmena 6.7. do 13.7.
4. izmena 13.7. do 20.7.
5. izmena 20.7. do 27.7.
6. izmena 27.7. do 3.8.
7. izmena 3.8. do 10.8.
8. izmena 10.8. do 17.8.
9. izmena 17.8. do 24.8.
10. izmena 24.8. do 31.8.
11. izmena 31.8. do 7.9.
12. izmena 7.9. do 14.9.
13. izmena 14.9. do 21.9.

30.6.
7.7.
14.7.
21.7.
28.7.
4.8.
11.8.
18.8.
25.8.
1.9.
8.9.
15.9.
22.9.

   

  

 

 

  

      
 

  

 


 














 

-garsonjera št. 3,4
(3-4 ležišča)

450,00 €

36,00 €

Banjole pri Pulju (7 dni)

cena za 7 dni v
cena na dan v
cena za 7 dni
sezoni med 24.6. sezoni med 24.6. izven sezone
in 2.9
in 2.9
pred 24.6. in po
2.9.
330,00 €
48,50 €
250,00 €

47,00 €

350,00 €
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Cena na dan
izven sezone
pred 24.6. in po
2.9.
37,00 €
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Čateške Toplice (7 dni)

cena za 7 dni

cena na dan

-brunarica (4-5 ležišč
s kopalnimi kartami - največ 4)

428,00 €

63,00 €

-brunarica (4-5 ležišč
brez kopalnih kart)

197,00 €

29,00 €

Moravske Toplice (7 dni)

cena za 7 dni

cena na dan

apartma (4-5 ležišč, z 2 kopalnima kartama)

258,00 €

38,00 €

Cene pričnejo veljati z dnem objave v Obrtniških novicah -kot priloga v tedniku PANORAMA.

Kranjska Gora (7 dni)

cena za 7 dni

cena na dan

apartma (5 ležišč)

238,00 €

40,00 €

Vse cene so regresirane, ekonomske cene bi bile bistveno višje.

Rogla (7 dni)

cena za 7 dni

cena na dan

apartma (6 ležišč)

238,00 €

35,00 €

Obratovalni čas morajo
prijaviti samo gostinci.
Razpored obratovalnega časa mora biti določen v skladu
s Pravilnikom o merilih za določitev obratovalnega časa
gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost. Gostinec mora razpored obratovalnega
časa za svoj gostinski obrat prijaviti za gostinstvo pristojnemu organu samoupravne lokalne skupnosti. Razpored
obratovalnega časa mora biti objavljen na vidnem mestu ob vhodu v gostinski obrat. Potrjen razpored obratovalnega časa mora gostinec hraniti v gostinskem obratu,
tako da je dostopen inšpekcijskemu organu. Gostinec na
primer ne sme zapreti pred končanjem obratovalnega
časa, saj ga za to lahko TIRS kaznuje.
Za frizerje ni predpisanega obratovalnega časa. Za
frizerje, ki na primer nimajo zaposlenih velja, da imajo
lahko na vratih objavljeno tudi, da delajo samo po vnaprejšnjem naročilu in nimajo objavljenega urnika, če
se seveda za to odločijo.
Trgovci določijo obratovalni čas v skladu z 8. členom
Zakona o trgovini in z 5. členom Pravilnika o minimalnih
tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki
določata, da mora trgovec obratovalni čas določiti, urnik obratovalnega časa prodajalne pa objaviti na vidnem
mestu pri vhodu v prodajalno. Trgovcem obratovalni
čas ni potrebno prijaviti.
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72
Cena na dan
izven sezone
pred 18.6. in po
6.9.
37,00 €

-kontejner (4-5 ležišč)

 

62

cena za 10 dni v cena na dan v
cena za 10 dni
sezoni med 18.6. sezoni med 18.6. izven sezone
in 6.9.
in 6.9.
pred 18.6. in po
6.9.
470,00 €
48,50 €
360,00 €

-garsonjera št.5 (4 ležišča)
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CENIK ZA LETOVANJE 2018
Mali Lošinj (10 dni)

 

)   1  1  ; 4 4  4 1
- 61675< ! 1=2 59214 5=22
!>&/% >),-,(&>&) *?(.&@

Za tiste, ki jim je prenehalo članstvo v zbornici, je cena še eno leto enaka kot za člane, sicer pa so
cene za nečlane za 20% višje.

INFORMACIJE-PREVOZNIKI
1.

2.

3.

4.

Avstrija – popravek postavke o minimalni plači.
S strani pristojnih avstrijskih organov smo prejeli odgovor, kakšen je pravilni
postopek, če želite popraviti podatek o minimalni bruto (urni) postavki.
Na spletni strani »Prijava napotitve delavca v Avstrijo« (https://www3.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=cc0245e96e3145f28adeacc34a476f8d&pn=B049a9a1f7cde40ffb5ad44630685efb5&lang=sl ) v polje
»številka transakcije/referenčna številka vnesete številko ZKO3 obrazca, ki ga
boste popravljali ter izberete tretji obrazec (kliknete v okvirček in se vam pokaže
kljukica). V obrazcu navedete pravilni znesek.
Prevoz potnikov: Ponovno vam posredujemo informacijo v zadevi pridobitve
potniških spremnic in dovolilnic. Člani ste v prilogi po e-pošti prejeli tudi aktualni
obrazec za kabotažo. Prosimo, da spoštujete spremembe – še posebej bodite
pozorni na pravilno številko TRR.
NOVO CESTNINJENJE v RS: informativni izračun cestnine (z novimi cenami) lahko opravite na spletni strani (https://www.darsgo.si/portal/si/izracun )
Zakonodaja: zakonodaja s področja cestnine: https://www.darsgo.si/portal/si/
zakonodaja
Kako deluje sistem DARSGo: https://www.darsgo.si/portal/si/o-nas
Zbornicama je uspelo preprečiti drastično povišanje cestnine (predlog DARSa:
16%) ter dogovoriti poplačniške popuste, ki ostajajo na isti ravni kot so veljali
sedaj.
Madžarska: Nacionalni ponudnik za cestninjenje (NPC) izvaja nadzor nad plačilom cestnine na stacioniranih nadzornih postajah in s pomočjo mobilnih enot.
V mesecu novembru 2017 so vzpostavili dodatnih 13 stacionarnih nadzornih postaj, ki neprestano beležijo prekrške nepravilne uporabe cest.
Spremenjen je tudi predpis o sankcijah za kršitve neupravičene uporabe cest.
Višina globe se rangira glede na stopnjo kršitve, ki jo določijo glede na čas neupravičene uporabe cest. Zato je priporočljivo napako čim prej odpraviti.
(vir OZS, Natalija Repanšek)

NOVO CESTNINJENJE v RS
Republika Slovenija bo 1. aprila 2018 uvedla elektronsko cestninjenje v
prostem prometnem toku za vsa vozila z največjo dovoljeno maso nad
3,5 tone
Z uvedbo novega cestninskega sistema, poimenovanega DarsGo, od 1. aprila 2018 ne bo več možno sprotno plačevanje cestnine na cestninskih postajah. Prav tako bo ukinjeno plačevanje cestnine z obstoječimi elektronskimi
mediji družbe Dars (DARS-karticami in ABC-tablicami).
Namesto tega bo moralo biti vsako vozilo, ki bo uporabljalo slovenske avtoceste in hitre ceste, registrirano za uporabo sistema DarsGo in opremljeno z
napravo DarsGo, ki omogoča obračun cestnine. Za vse dodatne informacije
vam je na voljo klicni center na telefonski številki +386 1 518 8 350 in na
e-naslovu: info@darsgo.si.
Cestninjenje se bo torej izvajalo s pomočjo posebne naprave DarsGo, ki
bo morala biti nameščena v vozilu. Celotno omrežje avtocest in hitrih cest v
skupni razdalji 618 km bo razdeljeno na 125 cestninskih odsekov. Na vsakem
odseku bo nad avtocesto cestninski portal, skozi katerega bo peljalo vozilo.
Portal bo med prehodom zaznal napravo DarsGo v vozilu, kar bo osnova
za obračun cestnine za prevoženi odsek. Cestnina se bo tako zaračunavala
popolnoma samodejno in na podlagi prevožene razdalje.
Cestnina se bo morala plačati za vsak cestninski odsek, ki ga bodo vozila
prevozila. Njena višina bo odvisna od dolžine posameznega odseka in značilnosti vozila, kot sta število osi in EURO-emisijski razred vozila. Smernice
za načrtovanje in vzpostavitev sistema DarsGo v Republiki Sloveniji dajejo
dokumenti pristojnih evropskih in državnih organov, glavne usmeritve pa so
zapisane v Zakonu o cestninjenju.

1/2018 • Priloga tednika Panorama • 29. marec 2018

