
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 pričetek 
ob 17. uri, konec letovanja pa ob 16. uri. 

 

BRUNARICA V »TERMAH ČATEŽ« V ČATEŠKIH TOPLICAH 

 

   
 
Bivanje v brunarici v Čateških toplicah je mogoče skozi vso 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 WCjem. 
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 : 
* Na 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; 
* 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 
»indjansko 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 NA ROGLI 

 

 
 
Brunarica leži v neposredni bližini smučišč. Namenjena je za bivanje ene družine.  
Rogla leži na višini 1517 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 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 5000 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. 
 
 
 
 
 



 
 

APARTMA V KRANJSKI GORI V NASELJU ČIČARE 

 

 
 
Garsonjera je v apartmajskem bloku, v Čičarah v Kranjski Gori. Možnost letovanja oziroma zimovanja 
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. 
 
 

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 sabo. 
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, pokličete na 
sedež zbornice. 

 
 

ZIMOVANJE V BRUNARICI NA TREH KRALJIH 
 
Obveščamo vas, da kljub prodaji brunarice na Treh Kraljih imate 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 
 

 

mailto:brunaricatrijekralji@gmail.com


 
 
 

IZMENE ZA ZIMOVANJE 2018/2019 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CENIK ZA ZIMOVANJE 2018 / 2019 
 
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 86,00 103,20 

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 48,00 

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 45,60 

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 

-brunarica (s kopalnimi 
kartami - največ 4) 

315,00 378,00 63,00 75,60 

-brunarica (brez kopalnih 
kart) 

145,00 174,00 29,00 34,80 

 
Cene pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani OOZ Slovenska Bistrica oziroma z dnem objave v 
Slovenskobistriških 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. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PRIJAVNICA - ZIMOVANJE 2018 / 2019 
 
 
Spodaj podpisani(a) _________________________ rojen(a)________________ TEL:_____________ 

stanujoč(a) ___________________________pošta______________________GSM:______________ 

a) zaposlen(a) pri____________________________________________________________________ 

od leta________________________TEL:__________________ GSM: ______________ 

b) samostojni(a) podjetnik(ca) _________________________________________________________ 

od leta ______________ TEL:__________________ GSM: ______________ 

 
SE PRIJAVLJAM ZA ZIMOVANJE V POČITNIŠKIH KAPACITETAH OOZ SLOVENSKA BISTRICA IN SICER: 
 
v kraju __________________________ 
 
v času od _______________ do _______________ ali od ______________ do _______________ 
 
ali v kraju __________________________ 
 
v času od _______________ do _______________ ali od ______________ do _______________ 
 
NAJEMNINO POČITNIŠKE KAPACITETE SE ZAVEZUJEM PLAČATI TAKOJ PO PREJEMU OBVESTILA O 
ODOBRITVI ZIMOVANJA. 
 
Z MANO BODO ZIMOVALI ŠE: 
 
Priimek in ime:     Rojen:      Zaposlen pri: 

1.________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________ 

3.________________________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________________ 

 
Do sedaj sem že zimoval-a oz. letoval-a v počitniških kapacitetah Območne obrtno podjetniške 
zbornice Slovenska Bistrica: 
v_____________________________leta_______ 
v_____________________________leta_______ 
v_____________________________leta_______ 
 
Kraj: ________________________ datum: _________________ Podpis: _____________________ 
 
OBVEZNO VPIŠITE VSE PODATKE ! 
 
Prijavnico vrnite najkasneje do ponedeljka, 8. oktobra 2018, na sedež Območne obrtno-podjetniške 
zbornice, Špindlerjeva ulica 2e, 2310 Slovenska Bistrica, med 7. in 15. uro, ob sredah do 17. ure. 
 


