
 
 

VABIMO VAS NA  

Strokovno srečanje Optikov 
Grand hotel Bernardin, Dvorana Europa 

Portorož, 6. in 7. decembra 2019 
 

 
 

Program strokovnega srečanja 
»VEČ VIDETI – VEČ VEDETI« 

 
Petek 6.12.2019 
 
12.00 - 14.45 Obiski prostorov razstavljavcev 
 
14.45 - 15.00 Uvodni pozdrav  
                          Predsednica Sekcije optikov Anja Sever 
   Predsednik OZS Branko Meh 
 
15.00- 15.45 »Označevanje cen v dejavnosti optike« 

bosta predstavila Andrej Žakelj, Vodja sektorja za splošen nadzor in 

Helena Pogačar, tržna inšpektorica, Tržni inšpektorat RS, MGRT 

 
15.45 - 16.30  »Oglaševanje, internetna prodaja in (ne)lojalna konkurenca po ZVPot in ZPOmK«  

 oglaševanje blaga in storitev 

 internetna prodaja 

 (ne)lojalna konkurenca na trgu 

bo predstavila odvetnica Vanja Šisernik         

                       

16.30 - 17.00 Predstavitev glavnih pokroviteljev  
 
17.00 - 18.00  Odmor in druženje z razstavljavci 
 
18.00 - 18.45   »Ko vas obišče delovni inšpektor« 

 najpogostejše kršitve in pomanjkljivosti delodajalcev pri nadzoru delovnih inšpektorjev  

 katero dokumentacijo delovni inšpektorji najpogosteje zahtevajo  

 kaj delovni inšpektorju ob obisku preverjajo 

bo predstavila mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve 

in vodja svetovalnega in izobraževalnega centra pri OZS          

               



18.45 - 19.45   Čas za razvedrilo in smeh  
Monokomedija Matjaža Javšnika: Striptiz 

 
20.00           Druženje v sproščenem okolju ob prijetni glasbi ter z dobro hrano in pijačo   
 

 
Sobota 7.12.2019 
 
  9.00 - 10.00 Obiski prostorov razstavljavcev 
 
10.00 - 12.00  »Slovenski optični Masterchef«  

Slaščičarska delavnica pod okriljem mojstrov Hotela Bernardin ter Vodje delavnice Optičarke Vesne 

Dragolič 

12.00 - 12.30   Odmor za kavo in druženje z razstavljavci 

12.30 - 13.00    »Refrakcija v pediatriji« 
Massimo Petrusa, Adaptica                               

 
13.00 - 13.30  »Suho oko, epidemija nove dobe«  

Günther Stadler, optometrist ESW Vision 
 
14.00                      Kosilo 

 
Na Strokovno srečanje Optikov so vabljena podjetja in podjetniki, ki se ukvarjajo s to dejavnostjo in njihovi družinski 
člani. Veseli bomo tudi vseh zaposlenih. Dogodek je namenjen izobraževanju, spoznavanju in druženju. 
  
Cena udeležbe na srečanju je za osebe iz podjetij: 

 ki so člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, po osebi 29 EUR z DDV; 

 ki niso člani OZS po osebi 60 EUR z DDV.  
 
Sredstva se nakažejo na TR OZS:  

 NLB d.d., Ljubljana, 02013-0253606416 sklic 200 033 najkasneje do 29.11.2019.  
 
Udeležba na srečanju je mogoča samo ob prijavi in plačilu. 
 

Na strokovno srečanje se lahko prijavite (klikni): 

 
 

Prijava na slaščičarsko delavnico v soboto 7.12.2019 od 10 do 12 ure (klikni): 

 
 

Strokovno srečanje Optikov v Portorožu 6. in 7. decembra 2019 
na spletni strani www.ozs.si pod rubriko Dogodki 

  

 Prenočišče (z zajtrkom) si lahko rezervirate v hotelih kjer je cena na osebo na dan:  

 Grand Hotel Bernardin 5* (Enoposteljna soba:112,00 EUR/Dvoposteljna soba: 61,00 EUR) 

 Hotel Histrion 4* (Enoposteljna soba: 92,00 EUR / Dvoposteljna soba: 51,00 EUR) 
 
Rezervacije nočitev preko: booking@h-bernardin.si ali 05 690 7000 (Sklic: Optiki 2019). 
 

Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo. 
 
 
Iris Ksenija Brkovič                                                                                                Predsednica Sekcije optikov  
                          Anja Sever, l.r. 
 Sekretarka sekcij         
 
                                                                                                Podpredsednik Sekcije optikov  

              Branko Novak, l.r. 

http://www.ozs.si/
https://www.hoteli-bernardin.si/si/namestitve/portoroz-st-bernardin-resort/grand-hotel-bernardin
https://www.hoteli-bernardin.si/en/accommodations/st-bernardin-resort/hotel-histrion
mailto:booking@h-bernardin.si
https://www.ozs.si/dogodek-prijava?id=a0N0X00001SbfySUAR
https://www.ozs.si/dogodek-prijava?id=a0N0X00001SbjUqUAJ

