
        
 
12. STROKOVNO  SREČANJE GOSTINCEV 
Portorož, 25. in 26. november 2019 

 
Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije organizira že tradicionalno 12. Strokovno 
srečanje gostincev, ki bo v ponedeljek, 25. 11. 2019 (Kmetija Morgan, Oštarija, Portorož) in v torek, 26. 11. 2019 v 
Hotelu Slovenija (kongresni center Portus, Portorož). Prijavite se lahko preko Spletne prijave ali izpolnite prijavnico v 
prilogi.  
 
Tudi v okviru letošnjega srečanja bodo predstavljene zanimive strokovne teme. Govorili bomo o aktualni problematiki 
na področju gostinstva in drugih zanimivih temah ter se družili z gostinci iz vse Slovenije. Srečanje gostincev bo letos 
v znamenju žensk, saj bomo na okrogli mizi spregovorili o vlogi in pomenu žensk v gostinstvu. Marcela Klofutar in 
Nataša Mikelj bosta predstavili razvoj destinacije Radol`ca in primer dobre prakse Okusov Radol`ce. Dogajanje bomo 
popestrili z zanimivimi delavnicami, kjer bo svojo knjigo predstavil Janez Bratovž,  izvedena bo delavnica o oljčnem 
olju v kulinariki s Filip Matjažem ter delavnica »Okušanja vrhunske sorte kave arabike«. Ne bomo pozabili na 
promocijo gostinstva pred in v letu 2021, ko bo Slovenija Evropska gastronomska regija. 
 
Srečanje bomo zaključili z večerjo s podelitvijo priznanj za kakovost gostinske ponudbe in jubileje v gostinstvu ter 
priznanj ob 50-letnici Sekcije za gostinstvo in turizem.  
 
 
  
Vljudno vabljeni!                     Blaž Cvar  

                                                   Predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS 
 
 
 

     
 
 

PROGRAM 12. STROKOVNEGA SREČANJA GOSTINCEV 
Spletna prijava 

Ponedeljek, 25. 11. 2019 
 

 
17.00                             Kmetija Morgan; Šmarje (Grintovec 1) 

Degustacija oljčnega olja in vina MORGAN v sodelovanju s FOGY tartufi 
                                     
20.00                            Oštarija, Portorož  

Kulinarični večer hrane in vina z naslovom " Istrski dan kot je bil nekoč".  
Skozi vodeno degustacijo ob hrani vas bo popeljal sommelier Bufolin Valentin.  Izbrane jedi 
k posameznim vrstam vina bo pripravil Filip Matjaž. Večer bomo pripravili v sodelovanju s 
Koželj, Hišo dobrih vin, ki je sinonim za odlično ponudbo vrhunskih vin in pravi naslov za 
najzahtevnejše kupce, ki iščejo pestrost in strokovnost. 

 
Torek, 26. 11. 2019 – Hotel Slovenija – kongresni center Portus v Portorožu.  
 
9.00 - 9.30   Registracija udeležencev  
 
9.30 - 10.30  Pozdravni nagovori in aktualne aktivnosti sekcije 

Branko Meh, predsednik OZS  
 Blaž Cvar, predsednik Sekcije za gostinstvo in turizem pri OZS   
in gostje. 
  

10.30 - 11.00  Predstavitev inovativne digitalne platforme s ponudbo in povpraševanjem po lokalni 
hrani "Inno-Rural" ter projekt "Kapljica"  
Janja Viher, Zavod za inovativnost in podjetništvo za prvi del predstavitve Inno-Rural in v 
imenu OOZ Maribor za projekt Kapljica  

 
11.00 - 11.30  Odmor in druženje s pokrovitelji in razstavljavci 

 

https://www.ozs.si/dogodek-prijava?id=a0N0X00001SbGErUAN
https://www.ozs.si/dogodek-prijava?id=a0N0X00001SbGErUAN


11.30 - 12.15  Predstavitev razvoja destinacije Radol`ca in primera dobre prakse Okusov Radol`ce 

 Marcela Klofutar, direktorica Vile Podvin in predsednica Društva JRE  
Nataša Mikelj, direktorica Javnega zavoda turizem in kulturna Radovljica 

 
12.15 – 12.45   TRI DELAVNICE, ki se bodo izvedle hkrati  

I. delavnica - Predstavitev nove knjige Janez Bratovža  
Janez Bratovž 
Knjiga poleg chefove kuhinje, predstavlja tudi izvor prvovrstnih lokalnih sestavin. Knjiga je kulinarično 
popotovanje do  Bratovževih dobaviteljev najboljših sestavin, ki navdihujejo chefovo kreativnost, 
predstavljeno skozi 40 receptov Bratovževih mojstrovin. Knjiga je posebnost v kulinarični literaturi, saj 
je vsak izvod knjige unikaten, namreč vsaka naslovnica je drugačna in ročno poslikana.  

II. delavnica - Uporaba oljčnega olja v kulinariki  
Filip Matjaž, COB 

III. delavnica - Okušanje vrhunske sorte kave arabike - Sensory Cupping Table  
Peter Ševič, AST SCA Coffee Trainer at Stow Academy 

12.45 - 14.00 Odmor za kosilo in druženje s pokrovitelji in razstavljavci srečanja in 

zdravica ob 50. obletnici delovanja sekcije  
 
 
14.00 - 14.30  Aktualna tema: Slovenija ‒ Evropska gastronomska regija 2021, priložnosti in izzivi za 

kmetijstvo, gostinstvo in turizem 
   dr. Aleš Gačnik, Univerza na Primorskem 
 
14.30 - 15.30  Gastronomski trendi v času digitalnih turističnih doživetij 

mag. Miha Bratec 

Spremembe pojmovanja oblikovanja in dojemanja gastronomskih in turističnih 
proizvodov skozi čas: od proizvoda, prek storitve do ekonomije doživetij.  

 
15.30 - 17.00 Okrogla miza z naslovom: Vloga in pomen žensk v gostinstvu 
 Pogovor z gostinkami bo vodila Marjana Grčman. 

Sodelujejo: Marija Čop, Ksenija Mahorčič, Meta Repovž, Martina Breznik, Mojca Trnovec 
 

ob 18.00 uri  Aperitiv – sprejem in druženje ob glasbi – »Pegazove muze« 
 
 
ob 19.00 – 22.30 Podelitev priznanj za kakovost gostinske ponudbe in jubileje ter priznanj ob 50-

obletnici Sekcije za gostinstvo in turizem ob večerji v restavraciji Hotela Slovenija 

Vina: VinaKoper, Puklavec Family Wines d.o.o, Joannes Protner 
Meni pripravljajo znane gostinke v sodelovanju z restavracijo hotela 
 

po večerji -    After Hours: Druženje ob glasbi z D.J. 
 

   
Strokovno srečanje, ponedeljek, 25. 11. 2019 

 Degustacija oljčnega olja in vina Morgan v sodelovanju s Fogy Tartufi 
10€/osebo za člane 

 Udeležba na večerji v Oštariji, Portorož: Izobraževanje, kjer se srečata vino in hrana 

30 €/ osebo za člane * 
40€/osebo za ostale * 

 
Strokovno srečanje, torek, 26. 11. 2019 

 Udeležba na strokovnem srečanju z večerjo  

60 €/ osebo za člane * 
90 €/ osebo za ostale udeležence* 

 Udeležba na strokovnem srečanju brez večerje (samo predavanja) 

30 €/ osebo za člane * 
50 €/ osebo za ostale udeležence * 

 Udeležba samo na večerji s podelitvijo priznanj v Hotelu Slovenija 

35 €/ osebo za člane * 
* Vse cene vključujejo DDV 

 
Rok za prijavo je 20.11.2019 oziroma do zasedbe prostih mest. 



Članske cene veljajo za člane OZS, ki imajo poravnano članarino, in njihove družinske člane in zaposlene. 
 

Splošni pogoji prijave in odjave 
Prijave sprejemamo preko e-naslova vlasta.markoja@ozs.si ali preko Spletne prijave, oz. po telefaksu 01 50 54 373, 

do srede, 20. 11. 2019, oziroma do zasedbe prostih mest. Pisne odjave poslane 

na vlasta.markoja@ozs.si upoštevamo do 4 dni pred srečanjem. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo 
zaračunamo v celoti. 

Kotizacijo za udeležbo »Okušanje oljčnega olja««, ki bo 25.11.2019 poravnate na mestu degustacije. Kotizacijo za udeležbo 
na večerji »Kulinarični večer hrane in vina«, ki bo 25.11.2019 poravnate ob registraciji na dan večerje v Ošteriji. 

Kotizacijo za udeležbo na srečanju predhodno nakažite na račun OZS: NLB d.d.: SI56 0201 3025 3606 416, sklic 
00 200001, koda namena OTHR.  Potrdilo o plačilu pošljete skupaj z izpolnjeno prijavnico na e-naslov 
vlasta.markoja@ozs.si 
ali po faksu na tel. št. 01 50 54 373.  
 
Informacije in dodatna pojasnila 
Vlasta Markoja, sekretarka sekcije gostincev, telefon 01 58 30 571 ali e-naslov vlasta.markoja@ozs.si  

Zlati pokrovitelj: Slovenska turistična organizacija 

Srebrni pokrovitelji srečanja gostincev:  Pos Elektronček,  Pivovarna Laško Union d.o.o., part of the 
HEINEKEN, Vizija Računovodstvo d.d.  

  
Pokrovitelji in razstavljavci:  
Alvita design – LOO-BLAH-NAH, Bar 2000, Barjans d.o.o., Emonec kafe, FOGY tartufi, FLEXYTEAM d.o.o., GIZ 
združenje distributerjev in proizvajalcev žganih pijač, Hišni gin – AP gin, Hiša Joannes Protner, KOŽELJ Hiša dobrih 
vin,  Kmetijska zadruga Metlika, KZ Agraria,  Ljubljanske Mlekarne, PANVITA – Ave mesnine, Petlja d.o.o., Modima, 
Portal Gastrogurman.si, Puklavec Family Wines d.o.o, Revija pet zvezdic, Sekcija živilskih dejavnosti, SURF d.o.o., 
Telekom Slovenije, VinaKoper, Vinarstvo Varga, Winterhalter Gastronom, Zavod za izobraževanje delavcev Ljubljana, 
Združenje kmečkih sirarjev Slovenije in partnerji kartice Mozaik Podjetnih. 

 
ROK ZA PRIJAVE: do srede 20. 11. 2018 oziroma do zasedbe prostih mest 

 

 
 
 
Nočitve: nočitve si lahko rezervirate v Hotelu Tomi, LifeClass Hoteli 4* ali Hotelu Kempinski Palace Portorož  kjer omenite, da ste 

udeleženci strokovnega srečanja gostincev pri OZS. (žal je namestitveni del hotela Slovenija zaprt). 

Kontakti za rezervacijo sob so: 
- tomi@siol.net 05/674 0222 
- reservations.portoroz@kempinski.com 
- booking@lifeclass.net 05/692 9001 

LifeClass Hoteli 4* - odvisno od razpoložljivosti 
CENA PO SOBI NA NOČ (vsebuje DDV)  
Enoposteljna – nočitev z zajtrkom 70 € 
Dvoposteljna – nočitev z zajtrkom 90 €  za dve osebi 
turistična taksa 2,5         po osebo na dan 

prijavnina 1,50         po osebi 
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Hotel TOMI 
CENA PO SOBI NA NOČ (vsebuje DDV)  
Enoposteljna – nočitev z zajtrkom 50 € 
Dvoposteljna – nočitev z zajtrkom 70 €  za dve osebi 
*turistična taksa je vključena 

 
  
 

Kempinski Palace Portorož  

CENA PO SOBI NA NOČ 
Superior soba 
pogled park 

Superior soba  
pogled morje 

Deluxe soba  
pogled park 

Deluxe soba  
pogled morje 

Grand Deluxe soba  
pogled morje 

Enoposteljna -nočitev z 
zajtrkom 

116 € 166 € 141 € 191 € 216 € 

Dvoposteljna-nočitev z zajtrkom 148 €  
198 €   

173 €    
  
1223 €    

  
248 €    

Turistična taksa: 2,5 € /noč/osebo 
Ps Cene so veljavne pri minimalno 10 sobah na noč  
referenca: #Sekcija za Gostinstvo in turizem  
 


