
 

PRIJAVNICA 
 

Podatki o udeležencu/-ih: 
 
Ime in priimek udeleženca: 
_____________________________________ 
Ime in priimek udeleženca: 
_____________________________________ 
 

Prijavljam se na (ustrezno označite): 
 

□ Pogostitev in degustacija vin, 25.11.2012 
Odhod z avtobusom    DA  /  NE 

□ Strokovno srečanje z večerjo ob glasbi, 
26.11.2012 

□ Samo večerja ob glasbi, 26.11.2012 
□ Strokovno srečanje brez udeležbe na 

večerji, 26.11.2012 
 
Podatki o podjetju: 
 
Naziv podjetja: 
_____________________________________ 
Naslov podjetja:  
_____________________________________ 
Pošta podjetja: 
_____________________________________ 
GSM:  
_____________________________________ 
Elektronski naslov: 
_____________________________________ 
ID oz. davčna številka podjetja:  
_____________________________________ 
Številka kartice Obrtnik:  
_____________________________________ 
Zavezanec za DDV:  DA / NE 
 
Kraj in datum:  
Podpis odgovorne osebe in žig:  
 
S podpisom dovoljujemo vpis v seznam udeležencev. 
 

 
 

Splošni pogoji prijave in odjave 
Prijave sprejemamo preko e-naslova ic@ozs.si 
ali po telefaksu 01 583 05 60 ali na naslov 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 
Izobraževalni center OZS, Celovška 71, 1000 
Ljubljana do PETKA, 23. 11. 2012 do 12.00 ure. 
 
Kotizacija 
- Pogostitev in degustacija vin Vinske kleti 

Brič, 25.11.2012: cena 25 €. 
- Strokovno srečanje z večerjo ob glasbi, 

26.11. 2012: kotizacija 40 €.  
- Samo večerja ob glasbi, 26.11. 2012: cena 

30 €.  
- Strokovno srečanje brez udeležbe na večerji 

(samo predavanja), 26.11. 2012: kotizacija 
15 €.  

 
Kotizacija vključuje stroške organizacije ter 
pogostitev udeležencev. Cene kotizacije so na 
osebo in vključujejo DDV. Kotizacijo za udeležbo 
na srečanju predhodno nakažite na račun OZS, 
Probanka d.d.: 25100-9704715134, sklic 00 
200001, koda namena SUBS. 
 
Nočitev 
Prosimo vas, da si čim prej rezervirate nočitev v 
Portorožu. Za vašo lažjo odločitev smo na spletnih 
straneh objavili ponudbo namestitev v različnih 
hotelih v Portorožu. Za rezervacijo hotelskih sob se 
obrnite na navedene kontaktne osebe in navedite, 
da ste udeleženci 5. Strokovnega srečanja 
gostincev. 

Informacije in dodatna pojasnila 
Za vsa dodatna pojasnila oziroma informacije lahko 
pokličite gospoda Aleša Merharja, sekretarja sekcij 
pri OZS, telefon 01 58 30 571 ali e-naslov 
ales.merhar@ozs.si oziroma gospo Amro Škrgić, 
IC OZS, telefon 01 58 30 581 ali e-naslov 
amra.skrgic@ozs.si. 

 
 

  
 

 
 
 

 
 

 

5. STROKOVNO 
SREČANJE GOSTINCEV  

 

 

Avditorij Portorož, 
25. in 26. 11. 2012 

 
Generalni pokrovitelj: 

 
 
 



Spoštovani! 
 

Vabimo vas na tradicionalno Strokovno srečanje gostincev, ki 
bo v ponedeljek, 26.11.2012 v Avditoriju Portorož. Pripravili 
smo pester strokovni program s predavanji in zanimivo okroglo 
mizo na temo nelojalne konkurence v gostinstvu, katero bo 
povezoval voditelj Uroš Slak. Tudi tekmovalo se bo, tokrat v 
kuhanju jote, predstavila se bo Zasavska kulinarika, srečali pa 
boste tudi svoje kolege zato vas vabimo, da se nam pridružite.  
 

Dan prej, v nedeljo, 25.11.2012 pa se nam lahko pridružite 
na predstavitvi in pogostitvi z degustacijo vin Vinske kleti 
Brič. 
 

V ponedeljek, 26.11.2012 se bodo v preddverju Avditorija 
Portorož gostincem predstavili različni razstavljavci in 
pokrovitelji. V dopoldanskem času se bo začelo ljubiteljsko – 
zabavno tekmovanje v pripravi jedi iz kotlička, letos bo to jota. 
Za ogrevanje se bomo seznanili z nasveti in primerom dobre 
prakse povečanja racionalizacije dela v gostinstvu, nadaljevali z 
zelo aktualno problematiko delovno pravne zakonodaje ter 
tarifami SAZAS-a. Predstavljeno bo trenutno stanje OZS in 
način povezovanja gostincev v prihodnje. V odmoru  bo 
pogostitev in predstavitev jedi gostincev iz Zasavske regije. 
 

Rdeča nit 5. Strokovnega srečanja gostincev pa bo letos 
nelojalna konkurenca v gostinstvu. S predstavniki ministrstev 
in pristojnih inšpekcijskih služb bomo na okrogli mizi skušali 
poiskali rešitve, ki bodo ustvarjale enake pogoje za opravljanje 
gostinske dejavnosti ter bodo hkrati vodile k krepitvi 
sodelovanja med regionalnimi kmetijskimi pridelovalci ter 
gostinci, kot ponudniki domače pridelane hrane. Rešitve bi 
morale voditi k večjemu in usklajenemu sodelovanju gostincev 
pri razvoju podeželja ter k tesnejšemu sodelovanju z 
inšpekcijskimi organi. 
 

Na popoldanski slovesnosti bomo že tradicionalno podelili 
priznanja za kakovost gostinske ponudbe in jubileje našim 
članom. Vrhunec srečanja bo zagotovo pričaral večerni 
družabni dogodek z večerjo in glasbo v Gostilni Tomi v 
Portorožu. 
 

Samo z povezovanjem med subjekti v dobavni verigi in enakimi 
pogoji za vse akterje v gostinski in turistični dejavnosti bomo 
lahko dosegli ustrezen razvoj, dvig kakovosti in tako želen 
preboj tudi preko meja Slovenije. Zato upamo, da boste tudi vi s 
svojo prisotnostjo prispevali k iskanju boljših rešitev za jutri in se 
nam pridružili na letošnjem 5. Strokovnem srečanju gostincev v 
Portorožu. 
 

Vljudno vabljeni! 
                                                        Mate Matjaž l.r. 
                                         
                                        Predsednik Sekcije za gostinstvo in 
                                                        turizem pri OZS 

PROGRAM  5.  STROKOVNEGA 
  

Portorož, 25. 11.  2012 
 
17.20 
Odhod avtobusa izpred Hotela-Restavracije-Gostilne 
Tomi, Letoviška 1, Portorož 
 
18.00 
Predstavitev z degustacijo vin Vinske kleti Brič z 
enologom Iztokom Klenar in pogostitvijo 
gostincev Osrednjeslovenske regije (max. 60 oseb, 
povratek predvidoma ob 21.30 uri) 
 
Avditorij Portorož, 26. 11. 2012 
 
8.30 - 9.00       
Registracija udeležencev 
 
9.30  
Začetek kuhanja jedi v kotličku »JOTA« 
 
10.00 
Letna skupščina Društva turističnih novinarjev 
FIJET Slovenija 
 
9.00 – 10.00 
Racionalizacija dela v gostinstvu 
Franc Jezeršek, Jezeršek gostinstvo d.o.o. 

10.00 – 11.30 
Organiziranost članov OZS in gostincev v 
prihodnje  
Pavel Sedovnik, namestnik generalnega sekretarja 
OZS 
Delovno pravna zakonodaja – trenutna ureditev in 
napovedane spremembe 
Igor Antauer, generalni sekretar ZDOPS 
SAZAS in IPF – predstavitev stanja (tarife, 
pogajanja, nov zakon) 
Sabina Rupert 
 
Vprašanja udeležencev. 
 

 SREČANJA  GOSTINCEV  
  

11.30 – 12.30 
Predstavitev jedi in gostincev Zasavske regije 
 
12.30 – 14.00 
Degustacija jedi iz kotlička »JOTA« 
 
14.00 – 14.20 
Predstavitev generalnega sponzorja 
POS Elektronček d.o.o. 
 
14.30 – 16.30 
Okrogla miza: 
Nelojalna konkurenca v gostinstvu – Kje smo  
in kam gremo? 
Sodelujejo: 
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
- gospod mag. Marjan Hribar, Direktorat  za 

turizem in internacionalizacijo, 
- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo,  

hrano in okolje, 
- gospod Andrej Žakelj, Tržni inšpektorat RS, 
- gospa Andreja Mojškrc, Zdravstveni  

inšpektorat RS, 
- gospa Saša Gornik, Davčna uprava RS, 
- predstavnik gostincev. 

 
Okroglo mizo bo povezoval voditelj Uroš Slak. 
 
16.30 – 17.00 
Odmor in ogled pokroviteljev in razstavljavcev 
  
17.00 – 18.20 
Slovesna podelitev priznanj za kakovost, 
jubileje, mladega gostinca ter posebnega 
priznanja Sekcije za gostinstvo in turizem pri 
OZS za izvirnost  in inovativnost v gostinstvu 
 
20.00 
Večerni družabni dogodek z večerjo in glasbo 
Gostilna Tomi, Portorož 

 


