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Z Janjo Goričan o delu na turistični kmetiji:

»Ne bi znala več živeti brez stika z gosti«
Gostilna in turistična kmetija Goričan iz Gabernika nad Zgornjo Polskavo sodi med prvo in edino registrirano turistično kmetijo v tedaj še stari, veliki Občini Slovenska Bistrica. Vse se je začelo že v 80-tih letih,
ko sta to začenjala in vodila Janjina starša, ona pa je obiskovala takrat še Gostinsko šolo v Mariboru. Seveda je danes vse povsem drugače, od takrat je minilo že vrsto let in o prehojeni poti smo se pogovarjali
z Janjo, ki je po napornem koncu tedna prijazno razmišljala, kako je vse sploh tako hitro minilo do danes.
* Ukvarjate se s turizmom na
kmetiji. Kako dolgo že?
»Kmetija staršev je bila premajhna,
da bi lahko družina preživela brez še
dodatnega prihodka. Oče in mama sta
začela razmišljati o dopolnilni dejavnosti turizma in stvari so se kar spontano
premikale v to smer. Zgradila sta novo
hišo, kjer je bila že soba za goste za
cca 50 ljudi. To so bili začetki. Sama
sem obiskovala Gostinsko šolo, se
spoznala z možem Brankom, ki je kuhar. Ob odločitvi za skupno življenje se
je postavilo tudi vprašanje, kako naprej. Za novo mlado družino in za starša obstoječa dejavnost ni bila dovolj,
odločili smo se, da turistično dejavnost
še razširimo, dogradimo nove prostore
in od leta 1998 se vse dogaja v naši
dvorani, ki sprejme 150 ljudi. Torej mineva v letošnjem letu že 20 let, odkar
delujemo v novih prostorih in vsak konec tedna gostimo velike družbe.«
* Kaj je vaša prepoznavnost? Po
čem ste najbolj znani med ljudmi, ki
prihajajo k vam?
»Prihajajo ljudje iz vseh koncev
Slovenije. Kmetija nam omogoča, da
vse, kar postrežemo gostom, zraste
na naših vrtovih in njivah, v našem vinogradu, v naših hlevih, izpod rok naših
kuharjev… Torej, vse kar ponudimo, je
resnično domače, sveže in naše. Živimo v prelepi naravi, v miru, s čudovitim razgledom, v zelenem, urejenem
okolju, pa vendar le 1 kilometer od
glavne ceste. To danes ljudje iščejo,
želijo ravno to, kar lahko dobijo pri nas.
In ko enkrat pridejo, se vračajo, veliko
teh pridejo nazaj. Tudi po 10., 20. letih,
ko ponovno praznujejo svoje življenjske obletnice. Generacije se obračajo,
poroke, krsti, obhajila, birme… in spet
se krog zavrti – obletnice poroke, nove
poroke…«
* A je v delo na vaši turistični
kmetiji vključena tudi vsa družina?
»Še vedno delata na kmetiji moja
starša, prav tako pa sta od vsega začetka vključena tudi najina otroka, 22.
letni sin Jernej in 19. letna hči Ana.
Oba delata z veseljem in pri nas ve-

lja naš moto:« Skupaj delamo, skupaj
počivamo in skupaj potujemo in počitnikujemo.« Povsem normalno je, da so
konci tedna v naši hiši delovni, takrat
smo doma in nihče ne pogreša ničesar. Takrat delamo in smo usmerjeni
samo k enemu cilju – zadovoljiti naše
goste in opraviti vse v popolnosti. Oba
otroka študirata, sin na Biotehnični fakulteti smer sadjarstvo in vinogradništvo, hčerka na Fakulteti za kemijo. O
dolgoročni prihodnosti ne razmišljamo
posebej, v življenju se vse uredi tako,
kot je najbolj prav. Odločamo se vedno
takrat, ko za to pride tudi pravi trenutek. Otroka se bosta sama odločila za
svojo življenjsko in poklicno pot, nanju
z možem ne želiva vplivati. Seveda pa
bi bilo zelo lepo, če bi kdo od njiju ostal
doma… Ampak, pustimo času čas!«
* Kako ocenjujete možnosti za
razvoj, kako vidite položaj vaše
kmetije v prihodnosti?
»Možnosti je seveda veliko. Vendar pa imamo trenutno dovolj to, kar
delamo zdaj. Delamo sami, v okviru
družine in vsaka nova smer, širitev
bi pomenila to, da sami ne bi zmogli.
Tudi naše kapacitete z domačimi proizvodi so zapolnjene, naša kmetija več
ne zmore, kot nam daje zdaj. Torej je
veliko vprašanje, kje je tista meja, ko
je potrebno razmisliti, kako in do kod…
Tudi živeti je potrebno znati, človek
mora vedno imeti v mislih to, da ve, kaj
zmore in kaj je smiselno.
Torej, pustimo času čas, ta bo najbolje pokazal. Morda bomo razmišljali
še o prenočiščih, pa o športnih objektih, imamo konje, ki bi jih lahko izkoristili v turistične namene in še in še.
Vendar, kot pravim, veliko je pomembnih stvari, ki morajo biti v sozvočju in
pogojujejo odločitve o širitvi.«
* A vas je delo v gostinstvu
prepričalo in tudi zasvojilo?
»Seveda. Ne bi znala več živeti
brez tega. Prija malo oddiha in odmora,
ampak brez gostov ne bi zmogla naprej. V bistvu si ne znam predstavljati
sobot in nedelj brez dela z ljudmi, ki
prihajajo k nam. Vsi so unikatni, vsaka

Izvoljeno novo vodstvo OOZ Slovenska Bistrica
Obveščamo vas, da je bila na volitvah, 23. maja 2018, izvoljena 25 članska
skupščina OOZ Slovenska Bistrica. Na prvi redni seji te skupščine, ki je bila 20.
junija 2018, pa je bilo izvoljeno novo vodstvo zbornice in nadzorni odbor
zbornice.
Za predsednico zbornice za mandatno obdobje 2018-2022 je bil izvoljena
Silvija Strižič, (ORPLAST ORODJARSTVO, KOVINOSPLASTIKA, BRUSILSTVO STRIŽIČ SILVIJA S.P.) iz Makol. Novi predsednici OOZ Slovenska Bistrica čestitamo in se hkrati zahvaljujemo sedaj že bivšemu predsedniku zbornice,
Milanu Skrbišu, za uspešno in požrtvovalno vodenje zbornice v štiriletnem mandatu.
Skupščina je izvolila tudi tričlanski nadzorni odbor v sestavi: Klančnik Maksimiljan, Skrbiš Milan in Dolničar Gordana.
Predsednica Silvija Strižič je imenovala še osem članov v devetčlanski
upravni odbor zbornice, izmed teh pa tudi dva podpredsednika zbornice, to sta
Irena Gregorič in Cvetko Bezget.
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skupina ima svoja pričakovanja, svoje
zahteve in vsakemu želimo najbolje
ugoditi. In to ni tako enostavno, moraš
biti vsestranski. Predvsem ne gre brez
znanja, truda in pridnosti, strokovnosti,
nenehnega izobraževanja, razmišljanja, veliko je odpovedovanja na vseh
ravneh življenja. Ampak nam je vse to
normalno in o tem ne razmišljamo kot
o nečem, kar bi nam bilo težko. Ravno
nasprotno, to radi delamo in to je naše
življenje.«
* V letošnjem letu ste tudi predlagani za dobitnico priznanja Sekcije
za gostinstvo in turizem pri Obrtno
podjetniški zbornici Slovenije za
kakovost v vaši dejavnosti, ki vam
bo podeljeno v mesecu novembru
na Strokovnem srečanju gostincev
v Portorožu. Kakšni so vaši občutki
ob prejemu tega priznanja?
»To je veliko priznanje našemu delu
in ponosna sem na to. Pomeni, da sta
naš trud in strokovnost prepoznana, da
nas tudi strokovna javnost ceni in ocenjuje, da delamo kvalitetno. Največ pa
nam pomenijo zadovoljni gostje, to, da
se vračajo, da prihajajo ponovno in da
gre dober glas o naši gostilni od ust do
ust. To je za nas tudi najboljša reklama,
ki je ne nadomesti prav nič drugega.
Tega smo zelo veseli in naši gostje so
za nas sami najboljša promocija naše
hiše.«
* Ukvarjate pa se tudi z drugimi
oblikami gostinske ponudbe. Nam
poveste še kaj o tem?
»Že dolgo zelo dobro sodelujemo z

Občino Slovenska Bistrica ter z nekaterimi podjetji v naši bližini, s katerimi
smo navezali pristne poslovne odnose. Prevzemamo pogostitve na raznih
javnih prireditvah, dogodkih, poslovnih
srečanjih in podobno v obliki t.i. »cateringa«. Ampak, kot sem že povedala,
tudi to je v povezavi z našimi prostimi
kapacitetami, z našimi možnostmi glede na razpoložljivost domačih izdelkov,
proste delovne kapacitete… Nič namreč ne kupujemo, prodajamo le to, kar
pridelamo doma. In spet smo tam, na
začetku, ko sem govorila o naši kmetiji,
ki ni dovolj velika, da bi zmogla pridelati
toliko, kot bi morda lahko prodali. Zato,
ostajamo tukaj, kjer smo, to nas zado-

voljuje, to zmoremo in tega se veselimo. Čas pa je seveda pred nami, vsak
dan je nov izziv in odločali se bomo, če
bo za to primeren trenutek.«
* Iskrene čestitke za nominacijo
in veliko uspehov v bodoče vam želimo!
»Hvala za to. Veseli me, da smo
našo turistično kmetijo pripeljali do
nivoja, kjer smo lahko na to ponosni,
še bolj pa smo veseli, da nam to priznavajo in z obiskom dokazujejo naši
gostje. Tudi nominacija je potrditev za
to.«
(foto: osebni arhiv)
J.S.

NA 51. MOS SODELOVALA TUDI OOZ SLOVENSKA BISTRICA
Na letošnjem 51. Mednarodnem sejmu obrti in podjetnosti, ki je potekal od 11. do 16. septembra 2018 v Celju,
na katerem se je predstavilo več kot 1.400 razstavljavcev, je sodelovala tudi Območna obrtno podjetniška zbornica
Slovenska Bistrica in sicer na razstavnem prostoru Razvojno informacijskega centra Slovenska Bistrica v hali F, skupaj z domačimi obrtniki in podjetniki. Razstavni prostor je obiskal tudi župan Slovenske Bistrice dr. Ivan Žagar. Ves
čas sejma so potekala tudi številna poslovna srečanja, izobraževanja in posveti, nekaterih od njih se je udeležila
tudi sekretarka OOZ Slovenska Bistrica, Olga Kampuš.
Iskrena hvala vsem, ki ste sodelovali na sejmu, z željo da se srečamo in predstavimo še v večjem številu tudi na
naslednjem 52. MOS-u.
Tudi na letošnjem 51. MOS-u so bila podeljena sejemska priznanja. Priznanje je prejel tudi naš članpodjetje SATLER okna in vrata d.o.o. za modularno posteljo »MAGICLAND«. Postelja je prilagodljiva, raste
skupaj z otrokom in mu nudi potrebno udobje v različnih obdobjih.

Razstavni prostor MEGA-mobil, njihovi predstavniki ter
župan dr. Ivan žagar, predsednica OOZ Silvija Strižič,
sekretarka Olga Kampuš in članica UO Milena Valenčak.

Razstavni prostor Satler-nagrajena modularna postelja
»MAGICLAND«- Iskrene čestitke za sejemsko priznanje!
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Razpis za zimovanje 2018/2019
Objavljamo razpis za zimovanje za leto 2018/2019. Če se boste odločili zimovati v katerem izmed objektov naše zbornice, izpolnite prijavnico in jo vrnite na sedež Območne
obrtno-podjetniške zbornice vključno do ponedeljka, 8. oktobra 2018 med 7. in 15. uro
(ob sredah do 17. ure).
Po tem datumu prijav ne bomo več sprejemali!
Prednost pri odobritvi letovanja bodo imeli tisti, ki v naših počitniških enotah niso nikoli
letovali, niti zimovali in pa tisti, ki že več let čakajo, da pridejo na vrsto.
Najemnino odobrene počitniške enote bo potrebno plačati TAKOJ po prejemu odobritve.
Pri morebitni odpovedi si Območna obrtno-podjetniška zbornica pridržuje pravico zadržati 30 odstotkov vplačanega zneska, v kolikor izmena ostane neizkoriščena, v drugem
primeru pa 10 odstotkov.
Izmene so v Čateških toplicah, v Moravskih toplicah in v Kranjski Gori ob 12. uri; na Rogli
pa je pričetek ob 17. uri, konec letovanja pa ob 16. uri.

BRUNARICA NA
ROGLI

BRUNARICA V
»TERMAH ČATEŽ« V
ČATEŠKIH TOPLICAH

Bivanje v brunarici v Čateških toplicah je
mogoče skozi vse leto. Brunarica ima večjo
dnevno sobo, ki je hkrati kuhinja in jedilnica,
eno spalnico za dve osebi ter še eno majhno
sobico, primerno za dve osebi in kopalnico s
tušem ter WC-jem.
Prenočite lahko tudi na galeriji, ki je nad
dnevno sobo. V brunarici lahko biva 6 oseb,
kopalne karte pa pripadajo največ 4 osebam.
Brunarica je ogrevana z električnimi radiatorji.
Pred brunarico je pergola, ki nudi ugodno senco za avtomobil.
Čateške toplice vam ponujajo veliko načinov
za preživljanje prostega časa:
* V poletni Termalni rivieri z več kot 10.000 m2
vodnih površin, obilico možnosti plavanja na
prostem, kopanja v bazenu z valovi, spuščanja po brzicah hitre reke, sproščanja s pomočjo whirlpoolov in vodnih masaž.
Zahtevnejši se lahko preizkusijo v prenovljenem olimpijskem bazenu;

Za vse kraje, kjer boste letovali v naših počitniških objektih velja, da je potrebno ob koncu letovanja plačati
turistično takso.
Za preživljanje počitnic na Rogli boste morali plačati tudi varščino, katero boste na koncu dopustovanja
dobili vrnjeno, če boste v celoti upoštevali navodila, ki veljajo za bivanje v posamezni počitniški enoti.
Za vse počitniške enote velja, da vsak za sabo počisti sam, kar pomeni, da morate imeti čistila s seboj.
Domačih živali ne smete voditi v počitniške enote! V vseh počitniških enotah je prepovedano kajenje!
Vse naše počitniške enote so namenjene za bivanje ene družine oziroma največ toliko oseb, kot je v
posamezni enoti ležišč. Namesto tistega, ki dobi odobreno letovanje, ne more letovati nekdo drug!
Prosimo, da s tem razpisom seznanite tudi vaše delavce, ker morda vsi razpisa ne bodo dobili, saj nimamo popolnega seznama delavcev, ki so zaposleni pri samostojnih podjetnikih obrtnikih. Prav tako vas prosimo, da s tem razpisom seznanite tudi že upokojene obrtnike in upokojene
delavce, ki so delali pri obrtnikih, kajti tudi za te nimamo natančnih podatkov.
Za upokojene obrtnike in delavce nudimo v pred in posezoni možnost koriščenja počitniških enot še
pod ugodnejšimi pogoji, zato nas v primeru, da se boste odločili letovati v tem času, pokličite na sedež
zbornice.

* GUSARSKI OTOK: veliko igralo sredi bazena s tobogani, vodnimi curki, visečimi vrvnimi
potmi, prelivnimi vedri, kjer se vsaki dve minuti
zalije vodni slap, skratka pravi raj za otroke.
To je edinstvena vodna atrakcija v tem delu
Evrope;
* V SAVNA PARKU prenovljene zimske Termalne riviere so ponudbi dodali še osmo, tako
imenovano »indijansko savno« na prostem;
* za aktivni prosti čas si lahko privoščite razgibavanje na umetnem jezeru, po katerem se
lahko popeljete s čolni na pedala ali vesla; poleg jezera je tudi igrišče za odbojko na mivki;
otroci pa se lahko kratkočasijo na trampolinih;
* posebne ponudbe storitev - zdravstvenih,
športnih in rekreativnih;
* skupaj z lokalno turistično organizacijo, Zavodom za turizem Občine Brežice pripravljajo
ponudbe izletov v Občini Brežice.

Brunarica leži v neposredni bližini smučišč.
Namenjena je za bivanje ene družine.
Rogla leži na višini 1.517 m in je s svojo edinstveno klimo pravi raj za vse, ki se hočejo
sprostiti. Rogla se pozimi spremeni v pravi beli
paradiž, kjer se lahko na 80 hektarjih umetno
zasneženih smučarskih površinah, ob odlični
kulinarični ponudbi in zimskih radostih, naužije vsa družina. Tukaj se lahko preizkusijo v
smučanju začetniki, kot tudi boljši smučarji in
pa tudi zelo dobri smučarji, saj je Rogla prizorišče tekmovanj FIS in evropskega pokala.
Prav tako se z malo poguma lahko preizkusite na 1.360 metrov dolgi vijugasti progi na
udobnih saneh, ki je za vsakega prav posebej
nepozabno adrenalinsko doživetje.
Vso to bogato ponudbo Rogle pa odlično dopolnjuje zdravilišče Terme Zreče z novo športno
dvorano. Seveda se zraven smučanja in kopanja lahko odločite še za krajše in daljše izlete
po lepi okolici.

APARTMA V KRANJSKI
GORI V NASELJU
ČIČARE

APARTMA V APARTMAJSKEM NASELJU V MORAVSKIH TOPLICAH

Bivalna enota je v neposredni bližini pokritih bazenov. Ogrevana je s centralno kurjavo. V njej lahko biva pet oseb, kopalne karte pa pripadajo
največ dvema osebama.
S temi kartami je možno kopanje v vseh TERMAH in zunanjih bazenih, razen v hotelu AJDA, uporabljate pa lahko tudi savno.
Ponudba Moravskih toplic se ponaša s prenovljenim bazenskim kompleksom - TERME 3000. Tako ima zdravilišče Moravske toplice skupaj
5.000 kvadratnih metrov vodnih površin, saj je na voljo kar 31 bazenov, pokritih in na prostem. Tukaj lahko izbirate med divjo reko, gejzirji,
slapovi, masažami, vodnimi tokovi, 22 metrskim stolpom s toboganom dolžine 170 in 140 metrov z vizualnimi in zvočnimi efekti. Ob bazenih
so prostrane travnate površine, ki nudijo obilo naravne sence.
Bogato kopališko in zdraviliško ponudbo Moravskih toplic pa zaokrožujejo še športni park na umetni travi, peščena teniška igrišča, golf, trim
steza, izposoja koles za individualno raziskovanje okolice ali organizirane kolesarske izlete ter številna druga ponudba, kot so poleti z balonom
ali športnim letalom, jahanje, čolnarjenje, ribolov in številni izleti v prelepo okolico.
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Garsonjera je v apartmajskem bloku, v Čičarah
v Kranjski Gori. Možnost letovanja oziroma zimovanja je v garsonjeri je za pet oseb.
Garsonjera ima dva balkona, iz enega je lep
pogled na žuborečo Savo Dolinko (tu je Sava
še potok), iz drugega, večjega balkona pa na
dvorišče in na gore (Prisojnik, Mojstrovko, vrh
Slemena …). Garsonjera v Kranjski Gori ima
dva prostora, tako da je spalnica ločena od
dnevnega prostora, na tleh pa je položena tekstilna talna obloga, ki hkrati služi kot zvočna
izolacija.
Kranjska Gora je vas, ki leži na nadmorski višini
nekaj nad 800 metrov in ima izredno čist zrak
ter dobro pitno vodo. Zaradi značilnih gorskih
zračnih struj ima Kranjska Gora le redkokdaj
meglo. V tem lepem delu alpskega sveta je lepo
v vseh letnih časih. Tisti, ki si brez kopanja oziroma plavanja ne morejo zamisliti dopusta, si
te užitke lahko privoščijo v hotelu KOMPAS, z
aqualandom v bivšem hotelu LARIX (sedaj RAMADA RESORT), pa tudi v hotelu LEK imajo
prenovljene bazene.
In v tej Kekčevi deželi je v vseh letnih časih lepo.
Pozimi na številnih smučiščih, ki zadoščajo tako
vrhunskim smučarjem kot začetnikom, pomladi
na čistem zraku in krajših sprehodih, poleti in jeseni pa na izletih v hribe, gorske doline in gore.
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IZMENE ZA ZIMOVANJE 2018



ROGLA, KRANJSKA GORA-ČIČARE, ČATEŽ IN MORAVSKE TOPLICE
1. izmena
od
22. 11. 2018 do
27. 11. 2018
2. izmena
od
27. 11. 2018 do
2. 12. 2018
3. izmena
od
2. 12. 2018
do
7. 12. 2018
4. izmena
od
7. 12. 2018
do
12. 12. 2018
5. izmena
od
12. 12. 2018 do
17. 12. 2018
6. izmena
od
17. 12. 2018 do
22. 12. 2018
7. izmena
od
22. 12. 2018 do
27. 12. 2018
*praznik
8. izmena
od
27. 12. 2018 do
1. 1. 2019
*praznik
9. izmena
od
1. 1. 2019
do
6. 1. 2019
10. izmena
od
6. 1. 2019
do
11. 1. 2019
11. izmena
od
11. 1. 2019
do
16. 1. 2019
12. izmena
od
16. 1. 2019
do
21. 1. 2019
13. izmena
od
21. 1. 2019
do
26. 1. 2019
14. izmena
od
26. 1. 2019
do
31. 1. 2019
15. izmena
od
31. 1. 2019
do
5. 2. 2019
16. izmena
od
5. 2. 2019
do
10. 2. 2019
17. izmena
od
10. 2. 2019
do
15. 2. 2019
18. izmena
od
15. 2. 2019
do
20. 2. 2019
*počitnice
19. izmena
od
20. 2. 2019
do
25. 2. 2019
*počitnice
20. izmena
od
25. 2. 2019
do
2. 3. 2019
21. izmena
od
2. 3. 2019
do
7. 3. 2019
22. izmena
od
7. 3. 2019
do
12. 3. 2019
23. izmena
od
12. 3. 2019
do
17. 3. 2019
24. izmena
od
17. 3. 2019
do
22. 3. 2019
25. izmena
od
22. 3. 2019
do
27. 3. 2019
26. izmena
od
27. 3. 2019
do
1. 4. 2019
27. izmena
od
1. 4. 2019
do
6. 4. 2019
28. izmena
od
6. 4. 2019
do
11. 4. 2019
29. izmena
od
11. 4. 2019
do
16. 4. 2019
30. izmena
od
16. 4. 2019
do
21. 4. 2019
31. izmena
od
21. 4. 2019
do
26. 4. 2019
32. izmena
od
26. 4. 2019
do
1. 5. 2019
*praznik
33. izmena
od
1. 5. 2019
do
6. 5. 2019
34. izmena
od
6. 5. 2019
do
11. 5. 2019

ZIMOVANJE V BRUNARICI NA TREH KRALJIH
Obveščamo vas, da imate kljub prodaji brunarice na Treh Kraljih kot člani zbornice
možnost zimovati po ugodni ceni - 35,00 € na dan, ki velja samo za člane zbornice. Za
najem pokličete na mobilno številko 041 636 954 ali pišete na e-naslov: brunaricatrijekralji@gmail.com
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Rogla (5 dni)
(zajeti 2 smučarski karti)

cena za 5
dni

cena za 5 dni v
času počitnic in
praznikov

cena na dan cena na dan za
nečlane

brunarica

430,00 €

516,00 €

86,00 €

Kranjska Gora (5 dni)
(brez kart)

cena za 5
dni

cena za 5 dni v
času počitnic in
praznikov

cena na dan cena na dan za
nečlane

-apartma

200,00 €

240,00 €

40,00 €

Moravske Toplice (5 dni)
(2 karti)

cena za 5
dni

cena za 5 dni v
času počitnic in
praznikov

cena na dan cena na dan za
nečlane

-apartma (s kopalnimi
kartami največ 2)

190,00 €

228,00 €

38,00 €

Čateške Toplice (5 dni)

cena za 5
dni

cena za 5 dni v
času počitnic in
praznikov

cena na dan cena na dan za
nečlane

Na spletni portal OZS se prijavite s člansko številko – številko kartice MOZAIK PODJETNIH:
Primer:1234567-000 in vašim geslom. Za pomoč pri odpravljanju težav ob prijavi pišite
na elektronski naslov informatikov: damjan.rems@ozs.si ali anze.rant@ozs.si

-brunarica (s kopalnimi
kartami - največ 4)

315,00 €

378,00 €

63,00 €

75,60 €

Vabimo vas tudi, da obiščete našo spletno stran http://www.ooz-sb.si/

-brunarica (brez kopalnih
kart)

145,00 €

174,00 €

29,00 €

34,80 €

NA OOZ SLOVENSKA
BISTRICA LAHKO KUPITE
CENEJŠE KOPALNE KARTE
ZA TERME ZREČE IN TERME
PTUJ

103,20 €

48,00 €

45,60 €

OBVEŠČAMO VAS, DA JE MOŽNO ZIMOVANJE TUDI V APARTMAJIH NA MALEM LOŠINJU,
KER JE V NJIH TUDI MOŽNOST OGREVANJA. V KOLIKOR SE BOSTE ODLOČILI ZA ZIMOVANJE NA MALEM LOŠNJU, NAS POKLIČITE NA TELEFONSKO ŠTEVILKO 818-14-20.
CENA DNEVNEGA NAJEMA JE V ČASU OD OKTOBRA DO APRILA ZA 50% NIŽJA, KOT V
POLETNEM ČASU.

Cene pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani OOZ Slovenska Bistrica oziroma z
dnem objave v Slovensko-bistriških obrtniških novicah kot priloga v tedniku PANORAMA.
Vse cene so regresirane, ekonomske cene bi bile bistveno višje.
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.
Izmene so petdnevne s pričetkom koriščenja ob 12. uri, na Rogli je pričetek ob 17. uri,
konec ob 16. uri, najkrajši možni najem je štiri dni.
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POMEMBNO ZA ČLANE
DOSTOP DO NEKATERIH VSEBIN NA SPLETNI STRANI www.ozs.si
Dostop do nekaterih vsebin na spletni strani www.ozs.si je omogočen le članom.
Geslo za dostop ste prejeli na računu za mesec maj 2017 ( čisto spodaj), zraven revije
OBRTNIK.

Obveščamo vas, da lahko na sedežu
OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e,
kupite cenejše kopalne karte za Terme
Zreče in Terme Ptuj.

Terme Zreče
; odrasli dnevna karta

9,50 €

Terme Ptuj
; odrasli dnevna karta

9,00 €

Vezane knjige računov
(obrazec VKR)
lahko kupite tudi na
OOZ Slovenska Bistrica
S spremembami Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o davčnem postopku so 31.1.2015 dosedanje
paragonske bloke zamenjali računi iz vezane knjige računov, ki jo je za svoje člane izdala Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Obrazec računa je namenjen predvsem
tistim poslovnim subjektom, ki evidentirate gotovinski
promet blaga in storitev ročno, dolžni pa ste ga imeti tudi
tisti, ki uporabljate za evidentiranje prometa elektronske
naprave, za evidentiranje v času, ko vaša naprava iz različnih vzrokov ne bo delovala.
Obrazce vezane knjige računov (VKR) lahko po ugodnejši ceni kupite na sedežu Območne obrtno podjetniške
zbornice Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2 e.
Cena vezane knjige računov znaša:
• 4,00 € z DDV/kos za člane
• 5,49 € z DDV/kos za nečlane
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Slovenskobistriške

obrtniške novice
ZAČASNO IN OBČASNO DELO
UPOKOJENCEV

KOLEKTIVNA POGODBA ZA
GOSTINSTVO IN TURIZEM

Delodajalec mora za opravljanje začasnega in občasnega dela v
skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela - ZUTD-A (Uradni list
RS, št. 21/13) z upokojencem skleniti pisno pogodbo o začasnem
ali občasnem delu upokojenca in sicer pred začetkom opravljanja
dela.
Delodajalec mora v skladu z ZUTD upoštevati omejitve glede ur
opravljanja začasnega ali občasnega dela v koledarskem mesecu, ki so določene glede na število zaposlenih pri delodajalcu,
pri tem pa ni pomembno, ali so sklenjene pogodbe za določen ali
nedoločen čas.
Delodajalec mora:
• upokojencu najkasneje do 18. dne v naslednjem mesecu
izplačati dohodek ob upoštevanju zakonsko določene višine
urne postavke, ki ne sme biti nižja od 4,52 eur. Višina urne
postavke je usklajena za leto 2018 z rastjo minimalne plače
v skladu z zakonom, ki ureja minimalno plačo.
• zaradi izvrševanja pogodbenih obveznosti in varovanja pravic upokojencev voditi dnevno evidenco prihoda in odhoda
ter število dejansko opravljenih ur začasnega ali občasnega
dela,
• dajatev v višini 25 % obračunati na posebnem obračunu in
ga predložiti davčnemu organu ter plačati dajatev najpozneje
na dan izplačila dohodka iz začasnega ali občasnega dela,
• v svoje breme obračunati ter plačati tudi prispevek za posebne primere zavarovanja po ZPIZ-2 (8,85 %) in pavšalni
prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in
poklicne bolezni (v letu 2018 znaša 4,86 EUR), v breme upokojenca pa prispevek za zdravstveno zavarovanje po ZZVZZ
(6,36 %)
Delo lahko upokojenec opravlja pri več delodajalcih hkrati, vendar
v seštevku ne sme preseči predpisane omejitve glede števila ur in
višine dohodka. Dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo
v seštevku v koledarskem letu 2018 ne sme presegati 6.775,36
EUR.
Občasnega in začasnega dela po omenjeni pogodbi ne morejo
opravljati upokojenci, ki so delno upokojeni.
Vir: ZUTD, MDDSZ

Dne 1. 9. 2018 je začela veljati Kolektivna pogodba za
gostinstvo in turizem (Ur. list RS, štev. 56/2018) ter je sklenjena za določen čas in sicer do 31. 12. 2022. Ta kolektivna
pogodba velja za delodajalce v zasebnem sektorju, ki poslujejo na pridobiten način in kot glavno dejavnost opravljajo
eno od navedenih dejavnosti v kolektivni pogodbi. Omenjena kolektivna pogodba zaenkrat še nima razširjene veljavnosti. Razširjena veljavnost KP pomeni, da velja za vse
delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost, ki
spada pod določeno KP. Če KP nima razširjene veljavnosti,
velja le za delodajalce, ki so člani delodajalskih združenj, ki
so podpisniki te KP.
Delodajalca lahko zavezujeta dve kolektivni pogodbi. V
tem primeru velja, da mora delodajalec v vsakem konkretnem primeru (na primer odmera letnega dopusta itd.,) uporabiti tisto, ki je za delavca ugodnejša.

INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZA ČLANE
Že vrsto let se za člane izvaja individualno svetovanje, ki ga izvajajo naslednji svetovalci:
*POGODBA - PRAVNE IN POSLOVNE STORITVE, Drago SELINŠEK s. p., nudi članom individualno brezplačno pravno
in poslovno svetovanje.
Vse storitve v obliki nasvetov, mnenj, pregledov spisov in listin lahko na željo naročnika izvede v njegovih prostorih.
Pokličete lahko na GSM: 041 556 371,tel./fax: 386 2 803 66 08,
e-mail: selinsek.drago@siol.net
*AKCEPT svetovalne storitve, Jure Kleindienst s.p.
nudi članom individualno brezplačno pravno in poslovno svetovanje:
• s področja delovnega prava in poslovno svetovanje pri urejanju delovnih procesov,
• izvaja pravno svetovanje s področja prometa z nepremičninami
• nudi sestavo gospodarskih pogodb in svetovanje pri pogajanjih za sklenitev posla
Pokličite lahko na GSM: 040 580 981 (Jure Kleindienst), e-mail:
akcept.svetovanje@gmail.com
* Odvetnica s področja delovnopravnih razmerij gospodarsko-statusnih in nepremičninskega prava članom zbornice nudimo
individualno brezplačno svetovanje s področja statusnega prava, nepremičninskega prava in delovnega prava, ki ga v prostorih
OOZ Slovenska Bistrica izvaja odvetnica. Svetovanje je vsak prvi
torek v mesecu, od 9. do 10. ure v prostorih OOZ Slovenska
Bistrica. Po telefonu 818 14 84 (Olga Kampuš) na kratko obrazložite problem oz. vprašanje. Pogoj za koriščenje brezplačnega
svetovanja je redna poravnava obveznosti iz naslova članarine
Zbornici.
* Marija Gubenšek, univ. dipl. ekon., davčno svetovanje, članom nudimo brezplačno davčno svetovanje, ki ga izvaja gospa
Marija Gubenšek, davčna svetovalka in računovodkinja. Svetovanje je vsako prvo sredo v mesecu, od 14. do 16. ure v prostorih OOZ Slovenska Bistrica. Vsak član zbornice, ki ima plačano
članarino, ima na voljo 15 minut brezplačnega davčnega svetovanja. Da bi se izognili čakanju, vas prosimo, da svoj obisk prej
napoveste na telefon: 818 14 84 (Olga Kampuš), kjer boste dobili
natančno uro svetovanja.

NOVA KOLEKTIVNA POGODBA
DEJAVNOSTI TRGOVINE SLOVENIJE
15. avgusta 2018 je pričela veljati nova Kolektivna
pogodba dejavnosti trgovine Slovenije.

USPOSABLJANJE ODGOVORNIH OSEB
ZA NOTRANJI NADZOR IN ZAPOSLENIH
V ZVEZI Z VARNIM DELOM Z ŽIVILI IN
HACCP SISTEMOM
Obveščamo vas, da OOZ Slovenska Bistrica, skupaj s Skladom
za izobraževanje delavcev pri samostojnih podjetnikih Slovenska Bistrica in podjetjem Aditiv d.o.o. iz Slovenske Bistrice, organizira usposabljanje v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom
v Slovenski Bistrici, dne 8.10. 2018 ob 10. uri, v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e.
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so zaposleni v proizvodnji
in prometu z živili (gostinstvo, catering, restavracije, okrepčevalnice,
turistične kmetije, pekarne, slaščičarne, trgovine, mesnice in mesnopredelovalni obrati,..).
Izobraževanje se lahko uvršča v okvir letnega plana izobraževanja, ki ga morajo nosilci živilske dejavnosti izvajati glede na zahteve
Uredbe 852/2004 o higieni živil.
Naj vas opozorimo, da ste gostinci dolžni skladno z Uredbo
852/2004 ES in Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, Ur. l. RS št. 52/00, 42/02,
47/04 usposabljati in usposobiti vaše zaposlene, ki delajo z živili.
V kolikor ste zainteresirani za navedeno izobraževanje, vas prosimo, da izpolnite prijavnico in jo pošljete na sedež zbornice po pošti
ali po faxu ( 02/818 31 10), ali na e-naslov olga.kampus@ozs.si,
najkasneje do vključno četrtka, 4. oktobra 2018.

Poziv vsem zavezancem, naj začnejo
uporabljati prenovljen portal eDavki,
saj bo stari portal deloval le še
do 30. septembra 2018.
Junija letos, ko je Finančna uprava RS javnost obvestila o prenovi portala eDavki, je zavezancem omogočila »mehak« prehod na
prenovljen portal s tem, da sta bila dobra dva meseca za delo na
voljo tako nov, kot star portal. Kot je FURS takrat napovedal, bo ta
možnost ukinjena s 30. septembrom 2018. Od 1. oktobra dalje bo
torej deloval samo še nov portal eDavki.
Čeprav nov portal eDavki deluje že od junija 2018, po podatkih
FURS še vedno veliko zavezancev za poslovanje s Finančno
upravo RS uporablja stari portal eDavki. Vse zavezance zato
FURS poziva, naj čim prej začnejo uporabljati prenovljen portal,
saj bo stari že čez dober teden dni ukinjen in ga zavezanci ne bodo
mogli več uporabljati.
Še enkrat bi želeli spomniti, da si zavezanci za lažje delo na
novem portalu z nastavitvami »DOSTOPNOSTI« lahko izberejo
predstavljene barve grafičnih elementov. Za nemoteno delo si lahko uredijo tudi bližnjice do novega portala. Novi portal eDavki se
nahaja na povezavi https://edavki.durs.si
Trenutno sistem eDavki uporablja več kot 50.000 fizičnih oseb in
vsi podjetniki in podjetja, ki morajo s FURS poslovati elektronsko
na podlagi zakona.
Vir: Odnosi z javnostmi, Finančna uprava RS
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GRADBINCI
*Strokovno srečanje gradbenih sekcij
Obveščamo vas, da bo skupno tradicionalno strokovno srečanje
gradbenih sekcij (gradbinci, kleparji krovci, slikopleskarji, inštalaterji-energetiki), ki ga organiziramo vsako leto konec januarja, tokrat 25.
- 26. 1. 2019 v Grand hotelu Bernardin v Portorožu.

*Vpis v imenik vodij del
Obveščamo vas, da lahko oddate vlogo za vpis v imenik vodij del na
podlagi novega Gradbenega zakona (GZ).
Več o pogojih za vodenje del si lahko preberete v celotnem 14. členu
Gradbenega zakona.
Tehniki in inženirji (z opravljenim strokovnim izpitom) vlogo za vpis v
imenik vodij del podate na Inženirski zbornici Slovenije (IZS).
Delovodje s področja gradbeništva vlogo za vpis v imenik vodij del
podate na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).
Mojstri s področja gradbeništva in nosilci obrtnih dejavnosti s
področja gradbeništva vlogo za vpis v imenik vodij del podate na
Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).
Podroben opis z obrazcem za vlogo in navedenimi prilogami ter pogoji lahko preberete na spletni povezavi Vpis v imenik vodij del na OZS.
Čas za vpis v imenik vodij del je do 31.5. 2020.
Vir: Janko Rozman, OZS

ŠTIPENDITORJI VABLJENI K ODDAJI
PODATKOV O ŠTIPENDISTIH ZA LETO
2018/2019
Od 1. septembra dalje lahko štipenditorji poročate skladu o podeljenih štipendijah. Podatke je potrebno vnesti
preko spletne aplikacije. Rok oddaje podatkov za šolsko
oziroma študijsko leto 2018/2019 je 31. 12. 2018.
Vsi štipenditorji v Sloveniji morajo redno poročati o vseh štipendijah, ki jih izplačujejo v šolskem/študijskem letu 2018/2019,
ne glede na to, kdaj so prvič podelili posamezno štipendijo.
Poročati morajo podjetja, podjetniki, občine, izobraževalne
ustanove, fundacije, društva in vse druge pravne osebe, ki imajo v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 vsaj enega
štipendista.
Poročanje se izvaja preko spletne aplikacije. Za dostop je
potreben ustrezen certifikat.
Rok za poročanje za šolsko oziroma študijsko leto
2018/2019 je 31. 12. 2018.
Več informacij je na voljo na spletni strani sklada.

USPOSABLJANJE IZ VARNOSTI IN
ZDRAVJA PRI DELU IN VARSTVA PRED
POŽAROM
Obveščamo vas, da na OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva
2e, Slovenska Bistrica, vsak mesec organiziramo usposabljanje
iz varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom. Prijavite se
lahko na termin, ki vam najbolj ustreza. V kolikor imate plačano
članarino zbornici oziroma plačan prispevek za izobraževanje
za delavce, je izobraževanje za vas brezplačno.
Spodaj izberite izvajalca, katerega termin vam ustreza:
1.) VIPS, Špela Korent Urek s.p., vsak prvi četrtek v mesecu, tokrat bo 4. oktobra 2018, ob 17. uri.
Prijavnico pošljite na spela@vips.si ali na naslov VIPS, Špela
Korent Urek s.p., Šolska ulica 2, Slovenska Bistrica, najkasneje do
izvedbe usposabljanja. Prijavite se lahko tudi po telefonu: 041 36
36 14. Cena tečaja je 22,00 € + DDV.
2) ADITIV d.o.o., vsak drugi četrtek v mesecu, tokrat bo 11.
oktobra 2018, ob 17. uri.
Prijavnico pošljite na fax št.: 843 10 93, najkasneje do ponedeljka pred izvedbo usposabljanja, na naslov ADITIV, d.o.o., Potrčeva ulica 6, 2310 Slovenska Bistrica. Prijavite se lahko tudi po
telefonu: 02/ 843 10 93 , 041 754 798 ali po e-pošti: info@aditiv.
net. Cena tečaja je 25,00 € + DDV.
3) IZZA d.o.o., vsako zadnjo sredo v mesecu, tokrat bo 24.
oktobra 2018, ob 17. uri.
Prijavnico pošljite na fax št.: 843-20-61, najkasneje do torka,
pred izvedbo usposabljanja, na naslov IZZA, d. o. o., Ljubljanska
cesta 42, Slovenska Bistrica. Prijavite se lahko tudi po telefonu:
843-20-60 ali na gsm: 041-653-249. Cena tečaja je 25,00 € + DDV.
4) SOLARIS d.o.o., vsak zadnji četrtek v mesecu, tokrat bo
že 25. oktobra 2018, ob 16. uri.
Prijavnico pošljite na fax : 818-05-17, najkasneje do izvedbe
usposabljanja na naslov SOLARIS, d. o. o., Ljubljanska cesta 40,
Slovenska Bistrica. Prijavite se lahko tudi po telefonu: 818-05 -06
ali na gsm: 041 562 614 ali po elektronski pošti: info@solaris.si.
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