
 
 
 
 
 

VABILO  
na KONGRES FRIZERJEV IN KOZMETIKOV,  

Grand Hotel Bernardin, Portorož, 17. in 18. november 2018 
 
Sekcija kozmetikov in Sekcija frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije letos prvič organizirata skupni  Kongres 
frizerjev in kozmetikov, ki bo 17. In 18. novembra 2018 v Hotelih Bernardin v Portorožu. Za kozmetike in frizerje 
pripravljamo zanimiv, pester program z aktualnimi temami. Spoznavali boste novosti na področju permanetnega make 
up-a, pedikure, manikire, maderoterapije in drugih dejavnosti ki jih bodo predstavili Leonida Kmetec Ćeranić, Mojca 
Janežič, Ekipa maderoterapije in Janja Krevl. Novosti boste lahko spoznavali, tako na predavanjih, kot tudi na zanimivih 
predstavitvah razstavljavcev in dobaviteljev kozmetičnih izdelkov in opreme v preddverju dvorane.   
Poleg ostalih razstavljavcev bosta novosti predstavila tudi zlata pokrovitelja kongresa: 
- Kozmetika Afrodita 
- Buki d.o.o. - Thailon  
 
Popoldan boste lahko prisluhnili predavanju podjetja Goclik, Oglaševanje: kako z majhnimi vložki na Googlu do 
želenih rezultatov. Nadaljevali bomo z aktualno temo Kako urediti poslovanje v kozmetičnih in frizerskih salonih 
skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR) z odvetnikom Miho Šercerjem. Udeleženci boste v 
mapo kongresa prejeli osnutek soglasja. 
Sobotna predavanja bomo zaključili Lorelle Flego, ki pripravlja predstavitev z naslovom »Skrivnosti večne mode in 
sodobne ženske«.  
V soboto zvečer pripravljamo zanimivo druženje z večerjo in glasbo ter žrebanje nagrad pokroviteljev. 
V nedeljo pa ne zamudite zanimivih tem tudi za kozmetike: Novi pristopi in tehnike na področju pedikure z Janjo Krevl, 
delavnica z Jasmino Turnšek »Novo leto nova jaz po metodi Luise Hay in predavanje certificirane nutricistke Mojce 
Cepuš »Kako stres, hormonske in druge spremembe vplivajo na izbor naše hrane čez dan« 
Osrednji dan za frizerje bo zagotovo nedelja, kjer sekcija tudi to leto gosti celo dva priznana tuja predavatelja. Z nami 
bosta Antony Whitaker in Serge Moreau. 
Dopoldan bomo prisluhnili zanimivemu predavanju Antonya Whitaker-ja, sledilo bo aktualno predavanje o nadgradnji 
poklicnega izobraževanja na področju frizerstva. Kongres bomo  popestrili s kratkim strokovnim look nad learn 
seminarjem spenjanja las za uporabo v frizerskih salonih z Asko. V popoldanskem delu bo predaval Serge Moreau 
frizer, ki je v zadnjih letih škarje in glavnik postavil na stranski tir in se posvetil predavanjem, kjer se ne osredotoča zgolj 
na frizuro, ampak na celotno stilsko podobo človeka.  
 
Vljudno vas vabimo, da se udeležite Kongresa frizerjev in kozmetikov osrednjega dogodka Sekcije kozmetikov in 
Sekcije frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije  ter si rezervirate termin 17 in 18. 11.2018 v vašem koledarju.  
 
V kolikor bi katero podjetje želelo sodelovati kot pokrovitelj ali razstavljavec strokovnega kongresa še vedno lahko 
kontaktira sekretarko sekcije pri OZS preko e-naslova vlasto.markoja@ozs.si . 
 

 

Vabljeni na prvi kongres frizerjev in kozmetikov! 
 
Petra Mrhar  
Predsednica sekcije kozmetikov 
 
Mitja Sojer 
Predsednik Sekcije frizerjev 

mailto:vlasto.markoja@ozs.si


 

Antony Whitaker je priznani učitelj in motivator s 
svetovnim slovesom z več kot 30 letnimi izkušnjami v 
frizerski industriji.  Svojo kariero je začel kot stilist v 
Vidal Sasoonu v Londonu. Med drugim je avtor več 
knjig s temami o uspešnem vodenju za lastnike in 
vodje frizerskih salonov. Od leta 2004 je s svojimi 
predavanji in idejami navdušil že več kot 250.000 
frizerjev iz več kot 40 držav sveta. Več informacij in 
gradiv lahko najdete na njegovi spletni strani 
https://growmysalonbusiness.com/ 
 

  

 

Serge Moreau iz Francije je frizer, ki je v zadnjih letih 
škarje in glavnik postavil na stranski tir in se posvetil 
predavanjem, kjer se ne osredotoča zgolj na frizuro, 
ampak na celotno stilsko podobo človeka, kamor sodi 
tudi make up, obleka in ostali modni dodatki. Frizer je 
postal, ker izhaja iz frizerske družine. 
V intervjuju za revijo frizer je pred leti povedal 
»Frizerskega poklica se ne naučiš, živiš ga». 

 

Program je spodaj, prijavite pa se lahko že danes preko spletne prijavnice. 
 
Rok za prijavo je 12.11.2018 oziroma do zasedbe prostih mest. 
 

Kotizacija za člane Sekcije kozmetikov, Sekcije frizerjev in zaposlene:      
- 50,00 € (DDV vključen), za dvodnevni kongres po programu* (dvodnevni kongres z večerjo) 
- 30,00 € (DDV vključen), za udeležbo na kongresu samo 1 dan, brez večerje 

- 30,00 € (DDV vključen), za udeležbo samo na družabnem večeru (večerja z glasbo) 

                  Za člane OZS krije stroške do polne cene Sekcija kozmetikov oziroma Sekcija frizerjev, pokrovitelji in 

razstavljavci. 
Pijača ni vključena v ceni! 
 
Ostali udeleženci 
- 120,00 € (DDV vključen), za dvodnevni srečanje po programu (polna cena kongresa) 

- 60,00 € (DDV vključen) za enodnevni ogled brez večerje 
 

Prijava:  Število mest je omejeno, zato je prijava na kongres obvezna. Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije 

izpolnite spletno prijavnico. Račun za udeležbo vam bomo poslali po zaključku kongresa.  

Rok za prijavo je 12.11.2018 oziroma do zasedbe prostih mest. 
 
Plačilo kotizacije: Kotizacijo za udeležbo na posvetu plačate ob prijavi na transakcijski račun Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije (za kongres kozmetikov), na transakcijski račun št.: SI 56 0201 3025 3606 416, sklic 00 200027, - 
koda namena OTHR, pri NLB d.d., Ljubljana. Potrdilo o plačilu pošljete pred srečanjem na e-naslov 
vlasta.markoja@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.  
 
Dodatne informacije:  Za vsa morebitna vprašanja se lahko obrnete na sekretarko sekcije pri OZS: gospa Vlasta 
Markoja, telefon 01/ 58 30 571 
 
 

PROGRAM KONGRESA FRIZERJEV IN KOZMETIKOV 
 
Sobota , 17. 11. 2018  
8.30 - 9.30   Registracija udeležencev 
9.30 – 10.00  Pozdrav udeležencem 

Petra Mrhar, predsednica Sekcije kozmetikov pri OZS  
   

10.00 – 10.15 Aktualne aktivnost sekcije kozmetikov 
 Petra Mrhar, predsednica Sekcije kozmetikov pri OZS    

https://growmysalonbusiness.com/
http://ozs.force.com/dogodki/dogodekPrijavnica?id=a0N0X00001ORalJUAT
http://ozs.force.com/dogodki/dogodekPrijavnica?id=a0N0X00001ORalJUAT
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 Vlasta Markoja, sekretarka sekcije 
- Predlog sekcije za ponovno regulacijo dejavnosti stiliranja trepalnic in manikire 

10.15 – 10.35  CELLULAR RENEWAL in  FIRM & LIFT by THALION 
Multiaktivne formule morskih učinkovin – brezkompromisni rezultati 
BUKI d.o.o. – ZLATI POKROVITELJ KONGRESA 
Silva Glavan Bukovinski 

10.35 – 10.45  Podelitev priznanja OZS,  
 
10.45 - 11.45 Kaj je maderoterapija? 

Matej Zmazek in ekipa maderoterapije 
Maderoterapija izvira iz besede madera, ki po špansko pomeni les, maderoterapija pa izvira iz 
več kot tisočletne tradicije iz Vzhoda. V svetu ima terapija z lesom  starodavno poreklo iz 
vzhodnih kultur, kjer se leseni elementi uporabljajo za izvajanje masaže v različne 
(zdravstvene, sprostitvene,…). 

 
11.45 - 12.30   Odmor za kavo druženje s pokrovitelji in razstavljavci kongresa 
 
12.30 - 13.30 Novosti v mikropigmentaciji  

Kaj je mikropigmentacija in primerjava s sorodnimi tehnikami ter novosti mikropigmentacije na 
obrazu 
Leonida Kmetec Ćeranić, mater tainer za Goldeneye,  

 
 

13.30 – 13.00 Plazma – Inovativna in učinkovita metoda za napenjanje kože brez plastične operacije  

Aktivnosti sekcije kozmetikov glede uporabe plazme 

Janja Jeršin, ing. farmacije, mojster kozmetike 

Petra Mrhar, predsednica Sekcije kozmetikov 

14.00 – 14.10 Predstavitev ugodnosti Katice Mozaik Podjetnih – Telekom Slovenije 
Simona Osterman, OZS 

 
14.10 – 15.00 Odmor in druženje s pokrovitelji in razstavljavci kongresa (prigrizek) 
 

15.00 – 15.30    Oglaševanje:-Kako z majhnimi vložki na Googlu do želenih rezultatov? 
 Tadej Glavan, direktor medijskega oddelka, Goclick.  

 
15.30 – 16.15 Kako urediti poslovanje v kozmetičnih in frizerskih salonih skladno s Splošno uredbo o varstvu 

osebnih podatkov (GDRP). 
Odvetnik  Miha Šercer 

Vsebina: 
- temeljne zahteve nove Uredbe o varstvu osebnih podatkov 
- katere osebne podatke strank in zaposlenih se lahko zbira in na kakšni podlagi 
- kako pridobiti soglasje posameznikov za prejemanje reklamnih sporočil/ponudb, objavo 
fotografij ipd. 
- kako poskrbeti za ustrezno zavarovanje obstoječih osebnih podatkov 
- kako poskrbeti za varstvo podatkov pri vaših zunanjih partnerjih (računovodski servisi idr.) 

  

16.15 – 16.45 Odmor in druženje s pokrovitelji in razstavljavci kongresa  
 
16.45 – 17.45  Novosti v manikiri - razvoj materialov in različnih možnosti za razvoj in širitev storitev 
na področju manikire 

                Mojca Janežič, kozmetičarka, mednarodna edukatorka, sodnica in članica INJA 

 
17.45 – 18.45    Skrivnosti večne mode in sodobne ženske 

  Lorella Flego 



  
Foto: Robert Krumpak  
Arhiv: www.gliter.si 

 

Med drugim boste izvedeli tudi več o modnih dodatkih,  
na katere je dobro staviti, ker so večni in seveda kje najti dobro torbico,  
kakšni so dobri salonarji in še kakšen nasvet, kako izgledati bolj vitke, mlajše in vedno 
elegantne. 
 

20.00 -  Večerja - druženje ob glasbi   
ter žrebanje simboličnih nagrad pokroviteljev in razstavljavcev 

 
Nedelja, 18. 11. 2018  - Sekcija kozmetikov 
 
9.45 – 10.45  Novi pristopi in tehnike na področju pedikure – saniranje vraščenih nohtov z različnimi 
tehnikami sponk 
 Janja Krevl, Pedikura - ordinacija za problematiko in estetiko stopal 
 
10.45 – 12.15                »Novo leto, nova jaz« delavnica po metodi Louise Hay 

  
Foto: arhiv: www.jasminaturnsek.s 

 

Jasmina Turnšek, mentorica za življenje brez stresa, bolečin in travm 
(Udeleženci naj s seboj prinesejo zvezek in manjše ogledalo)  
 

12.15. – 12.45             Odmor in druženje s pokrovitelji in razstavljavci kongresa 
 
12.45 – 13.30                »Kako stres, hormonske in druge spremembe vplivajo na izbor naše hrane čez dan« 

Mojca Cepuš, Certificirana nutricistka 
 

Nedelja, 18. 11. 2018  - Sekcija frizerjev 
 
8.15 - 8.45   Registracija udeležencev 
9.00 – 9.30  Pozdrav udeležencem in podelitev priznanja OZS 

Mitja Sojer, predsednik Sekcije frizerjev pri OZS  
   

9.30 – 11.15  Najpomembnejše naloge vodje salona, Nekaj korakov, kako lahko zagotovite, da je vaš 
salon prijeten,  

Anthony Whitaker 
 

 

Antony Whitaker je priznani učitelj in motivator s 
svetovnim slovesom z več kot 30 letnimi izkušnjami v 
frizerski industriji.  Svojo kariero je začel kot stilist v 
Vidal Sasoonu v Londonu. Med drugim je avtor več 
knjig s temami o uspešnem vodenju za lastnike in 
vodje frizerskih salonov. Od leta 2004 je s svojimi 
predavanji in idejami navdušil že več kot 250.000 
frizerjev iz več kot 40 držav sveta. Več informacij in 
gradiv lahko najdete na njegovi spletni strani 
https://growmysalonbusiness.com/ 
 

 
11.15 – 12.15  Izobraževanje za poklic frizer (nadgradnja, PUD, sofinanciranje) 

https://growmysalonbusiness.com/


- praktično usposabljanje na delovnem mestu (pogodbe, sofinanciranje) -Mitja Korunovski, 
OZS 

   - Informacija o pripravi nadgradnje izobraževalnega programa frizer 3+2, Boris Klančnik, CPI 
in Saša Hiti, ravnateljica Srednje frizerske šole Ljubljana 
 
12.15 - 12.45  Odmor -  druženje s pokrovitelji in razstavljavci kongresa 
    
12.45 - 13.30 Praktični prikaz spenjanja las - Aska by Mič Styling Academy 
 
13.30 – 14.15  Odmor -  Prigrizki MasterChef, ki jih bodo pripravili Jaka Mankoč in Gašper Kramar v 
sodelovanju z Hotelom Grand Hotel Bernardin  
 
14.15 - 16.15  Diagnostika – Čustvena inteligenca - Kompetence čustvene komunikacije 

Serge Moreau iz Francije 
 

 

 »Svet se spreminja … tudi mi se moramo spremeniti« 
S stiliranjem ljudi, lahko razkrijemo njihovo osebnost. Lahko stimuliramo potrebe 
strank in spodbudimo nakupe. 
Zakaj spremembe? 
  Kako in kaj spremeniti? 
    Kako biti drugačen? 
Z uvedbo edinstvenega koncepta nastopa 
Stiliramo ljudi in ne le lase/frizure. 
Razvoj povsem novega pristopa od glave do prstov na nogi 
Serge Moreau iz Francije je frizer, ki je v zadnjih letih škarje in glavnik postavil na stranski tir 

in se posvetil predavanjem, kjer se ne osredotoča zgolj na frizuro, ampak na celotno stilsko 
podobo človeka, kamor sodi tudi make up, obleka in ostali modni dodatki. Frizer je postal, ker 
izhaja iz frizerske družine. V intervjuju za revijo frizer je pred leti povedal »Frizerskega poklica 
se ne naučiš, živiš ga». 

 
Vljudno vabljeni! 
Opomba: Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa kongresa 
 
Namestitev – Hoteli Bernardin 
V hotelu so pripravili za udeležence kongresa ugodnejše cene. Kontakt za rezervacijo sobe je: 
booking@bernardingroup.si, oziroma telefon  05/6907000, ob rezervaciji morate povedati, da ste udeleženci 
kongresa.  Cene so v EUR po osebi na dan, kot sledi:  
Vile park ****   

- nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi                                                                    60,00 
- nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi                                                                     45,00 
- turistična taksa                                                                                                               1,01 

Histrion ****     
- nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi                                                         80,00 
- nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi                                                               55,00 
- turistična taksa                                                                                                       1,01 

Grand hotel Bernardin *****                       
- nočitev z zajtrkom v enoposteljni sobi                                                                       110,00 
- nočitev z zajtrkom v dvoposteljni sobi po osebi                                                         70,00 
- turistična taksa                                                                                                                  1,27 

Cena vključuje: DDV, nočitev z zajtrkom v izbranem hotelu, kopanje v Laguna parku v Hotelu Histrion, vstop v casino. 

 
 
V hotelu so pripravili za udeležence kongresa ugodnejše cene. Kontakt za rezervacijo sobe je: 
booking@bernardingroup.si, oziroma telefon  05/6907000, ob rezervaciji morate povedati, da ste 
udeleženci kongresa.  
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