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VABILO  
na KONGRES FRIZERJEV IN KOZMETIKOV,  

HOTEL JAMA, Postojna, 16. november 2019 
 
Sekcija kozmetikov in Sekcija frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije letos organizirata 
skupni  Kongres frizerjev in kozmetikov, ki bo 16. novembra 2019 v Hotelu Jama v Postojni.  
Za kozmetike in frizerje smo pripravili pester program z aktualnimi temami.  
Dopoldan boste spoznavali novosti na področju nege obraza in telesa. Popoldan boste med drugim lahko 
prisluhnili predavanju o hormonih v srednjih letih ter spoznavali praktične primere iz pedikure. 
 
Novosti bo predstavila tudi Kozmetika Afrodita, generalni pokrovitelja kongresa, kjer boste spoznali novo 
linijo za nego telesa ART OF SPA s 5 različnimi rituali. 
 
Novosti boste lahko spoznavali, tako na predavanjih, kot tudi na zanimivih predstavitvah razstavljavcev in 
dobaviteljev kozmetičnih izdelkov in opreme v preddverju dvorane.   
 
Popoldan boste lahko prisluhnili predavanju o spodbudah malih vrednosti v obliki vavčerjev Slovenskega 
podjetniškega sklada in kako pridobiti sredstva za sejme. Spoznali boste kako voditi evidence za prodajo 
izdelkov v frizerskem in kozmetičnem salonu ter kakšen so novosti na področju izdaje bonov. 
 
Osrednji del za frizerje bo zagotovo popoldan, ko sekcija letos gosti PeggyLee Cao iz ZDA, Ksenijo Benedetti 
in Smiljana Škarico. Kongres bomo tudi letos popestrili s kratkim strokovnim look nad learn seminarjem s 
petimi modeli s Smiljanom Škarica. Tokratni naslov predavanje Ksenije Benedetti bo Protokolarni Kažipoti 
Soboto bomo zaključili s zanimivim predavanjem PeggyLee Cao iz ZDA z naslovom »Kako privabiti in 
zadržati talente«.  
 
Vljudno vas vabimo, da se udeležite Kongresa frizerjev in kozmetikov osrednjega dogodka Sekcije 
kozmetikov in Sekcije frizerjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. 
 
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. (na voljo je še nekaj 
mest) 
 
Vabljeni na Kongres frizerjev in kozmetikov! 
 
Petra Mrhar  
Predsednica sekcije kozmetikov 
 
Mitja Sojer 
Predsednik Sekcije frizerjev 
 

Program je spodaj, prijavite pa se lahko že danes preko  spletne prijavnice.  

 
Rok za prijavo je 12.11.2019 oziroma do zasedbe prostih mest. 
 

Kotizacija za člane Sekcije kozmetikov, Sekcije frizerjev in zaposlene:      
- 30,00 € (DDV vključen), za udeležbo na kongresu  
Ostali udeleženci 
- 60,00 € (DDV vključen), za kongres po programu 
 

mailto:vlasto.markoja@ozs.si
https://www.ozs.si/dogodek-prijava?id=a0N0X00001SZUtRUAX


Za člane OZS krije stroške do polne cene Sekcija kozmetikov oziroma Sekcija frizerjev, pokrovitelji in 
razstavljavci. 
 
Prijava:  Število mest je omejeno, zato je prijava na kongres obvezna. Prosimo vas, da zaradi lažje 

organizacije izpolnite  spletne prijavnice.  Račun za udeležbo vam bomo poslali po zaključku kongresa.  

Rok za prijavo je 12.11.2019 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 
HOTEL JAMA, Postojna, 16. november 2019 

 
Sobota, 16. 11. 2019  
 
8.15 - 8.45   Registracija udeležencev 
8.45 – 9.15  Pozdravni nagovori 

Branko Meh, predsednik OZS 
Petra Mrhar, predsednica Sekcije kozmetikov pri OZS  
   

NOVOSTI NA PODROČJU NEGE OBRAZA IN TELESA 
9.15 – 9.45 Stimulacijska in kislinska obdelava kože pri negi obraza 

Nevenka Zagorc  
Naravni izgled za 24-urni make-up pri mikropigmentaciji 
Jelena Konoval 

9.45 – 10.15  Mezoterapija – neinvazivne metode naprednih lepotnih postopkov obraza, 
lasišča in telesa 

10.15 – 11.45  Celovit pristop k Anti-Age problematiki 
 Helena Kosmina 

- Notranji in zunanji vzroki za nastanek gub. 
- O popravljanju nastale »škode« in spodbujanju procesov nastajanja novega 

kolagena, elastina, … 
- O skrbi za prihodnost – zakaj je zelo pomembna zaščita pred UVA svetlobo. 

 
11.45 - 12.15  ART OF SPA  - Umetnost nege telesa - AFRODITA 

Ohranjati lepo in negovano kožo je umetnost.  
Umetnina pa ne nastane zgolj z enim samim potegom čopiča; nastaja namreč v slojih.  
Mojca Hernaus, strokovna svetovalka Kozmetike Afrodita za področje profesionalne 
kozmetične nege  
AFRODITA, Generalni pokrovitelj kongresa 
 

11.45 - 12.30   Odmor za kavo, druženje s pokrovitelji in razstavljavci kongresa 
 
12.30 - 13.00 Spodbude malih vrednosti v obliki vavčerjev SPS in pridobitev sredstev za 

sejme  
Predstavnik Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) 

 
13.00 - 13.30 Kakšne so lahko težave s katerimi se srečujejo kozmetičarke/frizerke pri svojem 

delu zaradi prisilne drže in enovitih gibov  

Kristijan Črlenec, terapevt  
 

https://www.ozs.si/dogodek-prijava?id=a0N0X00001SZUtRUAX
mailto:vlasta.markoja@ozs.si


13.30 – 14.30 Vodenje evidenc za prodajo izdelkov v frizerskem in kozmetičnem salonu ter 

novosti na področju izdaje bonov  

Marija Tomc Muc, univ., dipl. ekon. je preizkušena računovodkinja in preizkušena 

davčnica ter direktorica podjetja.  

14.30 – 15.30 Odmor in druženje s pokrovitelji in razstavljavci kongresa  ter hladno topli bife 
 
15.30 – 16.30   Smiljan Škarica – Look & learn seminar 

Na seminarju se bomo osredotočili na osnovni frizerski veščini: striženje, tehnike 
barvanja in spenjanje. Prisotnih bo pet modelov, trije modeli, bodo vnaprej 
pobarvani in ostriženi. Na odru pa bo praktični prikaz spenjanja las za dve pričeski.  

16.30 – 17.30 »Protokolarni Kažipoti« 
Ksenija Benedetti 

17.30 – 18.00 Odmor in druženje s pokrovitelji in razstavljavci kongresa  
 
18.00 – 20.00 ure Kako privabiti in zadržati talente 

»Attract and Retain Talents«  
PeggyLee Cao iz ZDA 
*zgotovljen bo konsekutivni prevod iz angleškega jezika v slovenski jezik 

 
 

Sobota popoldan, 16. 11. 2019  - vzporedni popoldanski program  
(manjša dvorana spodaj) 
 
15.30 – 16.00 »Hormoni v srednjih letih« 

Irena Žnidaršič 
 
16.00 – 16.30   Kako prepoznati diabetično stopalo – praktični primeri  

Romana Praprotnik, ki je tudi sama diabetik in ima veliko izkušenj iz prakse. 
 

 
Vljudno vabljeni! 
 
*Organizator si pridružuje pravico do spremembe programa kongresa 
 


