
Spoštovane / spoštovani! 

 

 

Sekcija zlatarjev in draguljarjev pri OZS organizira že tradicionalni strokovno-družaben dogodek, namenjen 

informiranju glede nove zakonodaje, izpopolnjevanju poznavanja dragih ter poldragih kamnov in 

posameznih tehnik izdelovanja zlatarskih izdelkov. 

  

Strokovno izobraževanje ter druženje s člani Sekcije zlatarjev in draguljarjev pri OZS  

bo v soboto, 24. novembra 2018 v hotelu Mitra na Ptuju.  

 

Vabljeni vsi obrtniki in podjetniki te stroke  

ter ostali, ki vas ta obrt zanima! 

 

Srečanja se bo pričelo ob 10:30 uri s predavanjem predstavnikov Urada RS za meroslovje o novostih nadzora 

na področju prometa izdelkov iz plemenitih kovin, ki ga lahko opravljajo inšpektorji Urada za meroslovje v 

skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin.  

 

Pri nadzoru nad plemenitimi kovinami v prometu se preverja, ali so izdelki preskušeni glede čistine in s tem tudi 

označeni z oznakami skladnosti izdelka s predpisi, preverjajo se druge zahteve v skladu z zahtevami zakona, 

lahko pa se odredi tudi kontrolni preskus izdelkov, s katerim se preveri ustreznost čistine izdelka v laboratoriju 

Urada. Nadzorni pregledi se izvajajo pri dobaviteljih izdelkov iz plemenitih kovin (nakit, naložbene ploščice, 

kovanci, medalje ipd.) na mestih, kjer se izvaja promet s plemenitimi kovinami, ki so lahko zlatarne, prodajalne 

nakita in naložbenih plemenitih kovin, internet ipd..  

 

Ker je v uporabi vedno več sintez in imitacij naravnih draguljev, bo predsednik Gemološkega društva 

Slovenije, Edo Ferme, ob prikazu široke palete vzorcev razložil njihov izvor, razvrstitev, lastnosti in njihovo 

prepoznavanje v primerjavi z naravnimi dragulji ter njihovo uporabo v zlatarstvu ter draguljarstvu. 

 

Proizvodnja sintetičnih diamantov in metode izboljšanja njihove barve so v zadnjih letih postale vsesplošno 

prisotne.  Na predavanju dr. Miha Jerška iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije bo govora o tem, kako ločimo 

diamante od njihovih imitacij, kaj so sintetični diamanti in postopki njihove proizvodnje, ter kateri so postopki 

prepoznavanja barvno obdelanih naravnih in sintetičnih diamantov. 

 

Nakit in umetnost, zgodbe v nakitu je naslov predavanja doc. dr. Petre Bolè, prodekanje za umetniško 

dejavnost  Fakultete za dizajn. Govorila bo  o tem, kaj je umetniški nakit in zakaj so koncepti in zgodbe v nakitu 

pomembni. Predstavila bo tudi novo študijsko smeri NAKIT na Fakulteti za dizajn.  

 

S predstavitvijo tehnik prepogibnega kovanja (Fold Forming) in emajliranja z gorilnikom-Torch Fired bo 

strokovni del srečanja zaključil viden predstavnik unikatnega oblikovanja Hubrto Široka, zlatar-srebrokovač.  

 

Družabni del srečanja se bo pričel z vodenim ogledom Ptujske kleti s pokušino izbranih vin (Začetki kleti v 

leto 1239, ko so Minoriti pod samostanom postavili vinsko klet. Poleg bogate zbirke arhivskih vin. Ob izjemnih 

https://eu10.salesforce.com/a0N0X00001OTDDI
http://www.mirs.gov.si/fileadmin/um.gov.si/pageuploads/Zakonodaja/Veljavna/ZIPLeK.pdf


arhivskih letnikih je Ptujska klet danes prepoznavna kot moderna vinska klet, ki izza veličastnih starih zidov 

zgodovine ustvarja prijetna, sodobna ter priljubljena vina). 

  

Druženje se bo nadaljevalo s kratkim sprehodom skozi staro mestno jedro Ptuja do pogostitve v gostišču 

Pri Tonetu. 

Ptuj, najstarejše dokumentirano mesto v Sloveniji, s svojo okolico po svojih kulturnozgodovinskih spomenikih 

opravičeno nosi ime »mesto-muzej«. Poleg že omenjene vinske kleti je ogleda vreden Slovenski trg s pečatom 

italijanskih mojstrov iz 16. stoletja, Ptujski grad s širokim razgledom po dolini Drave, ne nazadnje tudi ena 

najlepših gotskih cerkva na Slovenskem, Bazilika Marije Zavetnice na Ptujski gori, ki privablja številne romarje, 

turiste in naključne obiskovalce. Sprostitev in vodno zabavo pa ponujajo v Termah Ptuj. 

 

Z omenjenimi namigi vas vabimo, da si bivanje na Ptuju podaljšate do nedelje. Za udeležence srečanja 

hotel Mitra ponuja znižane cene nočitve, ki sicer veljajo med 30.11.2018 in 2.12.2018. (Enoposteljna soba z 

zajtrkom: 50,00€,  dvoposteljna soba z zajtrkom: 80,00€ + turistična taksa, ki znaša 1,26€/osebo/noč.)  

 

V kolikor se boste odločili za prenočitev vas prosimo, da si sobo pravočasno rezervirate sami. Kontakt najdete 

na naslednji povezavi. 

Vljudno vabljeni na srečanje. 

Prosimo vas, da spletno prijavnico izpolnite čim prej. 

S tem nam boste pomagali pri organizaciji predavanja in pri pripravi pogostitve.) 

 

Sekcija zlatarjev in draguljarjev pri OZS  
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