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I 

Nakit – človekov osebni okras 

Povzetek 

Težnjo po okraševanju telesa in oblačil zasledimo pri vseh ljudstvih in v vseh časovnih obdobjih. 

Stara je toliko, kot je staro človeštvo, in izhaja iz mnogih potreb: po izstopanju, dokazovanju 

družbenega položaja, spola, verovanja ipd. Skupna želja je vplivala na razvoj raznolikih tehnik 

oblikovanja okrasja, med katerimi lahko potegnemo skupne smernice v obdelavi in uporabi 

podobnih materialov ter osnovni delitvi nakitnega okrasja. Sprva so bili nakitni predmeti 

skromni, izdelani iz predmetov, ki jih je človek našel v svojem neposrednem okolju. Večjo 

tehnično revolucijo predstavlja odkritje kovin, ki omogoča številne nove možnosti oblikovanja 

okrasja. Izdelovanje nakita predstavlja eno najstarejših oblik dekorativne umetnosti in je zato  

pomemben element kulturne dediščine, ki poleg estetskega vidika že od nekdaj nosi tudi močan 

simbolni pomen.   

Pri oblikovanju nakita se pojavijo številne oblikotvorne zahteve, vezane na zakonitosti 

prostorskega križa, oblike, volumna, mase in likovnih spremenljivk (npr. velikosti, teže, teksture 

ipd.) okrasja, in morajo v prvi vrsti slediti anatomiji človeškega telesa. S pomočjo likovno-

formalnih vidikov oblikovalci dosegajo raznolike pomene in čutne lastnosti okrasja, ob katerih 

pa ne smejo pozabiti na funkcionalnost samega nakita (npr. mehanizem zapirala), ter na udobje 

osebe, ki bo izbrani kos nakita tudi nosila. 

Praktični del diplomske naloge predstavlja celoten postopek oblikovanja avtorskega nakita iz 

srebra. Pri prstanih, izdelanih v tehniki voščenega taljenja, sem se s stališča likovnih vidikov 

osredotočila na teksturo površine in velikost okrasa. 

Izobraževalni del opisuje andragoški proces – pripravo in potek delavnice oblikovanja nakita, 

namenjene odraslim ljubiteljskim ustvarjalcem.  

 

 

Ključne besede: nakit, okras, oblikovanje nakita, materiali, tehnike in postopki oblikovanja 

nakita, simbolni pomen, likovni vidiki, voščeno taljenje, andragogika. 
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Jewellery as personal adornment  

Abstract  

Throughout the history people have had a natural tendency to decorate their bodies and their 

clothing. It is as old as humanity and derives from variety of needs: the need to stand out, to 

demonstrate social status, gender, religion, etc. This common desire influenced the development 

of diverse ornament design techniques among which common guidelines could be drawn within 

processing and usage of similar materials and also the basic division of jewellery ornaments. 

Initially modest jewellery items were made of objects that man found in its home environment. 

The discovery of different kinds of metals triggered a massive technical revolution, which leads 

to many new design options. Jewellery production is one of the oldest forms of decorative art 

representing an important element within cultural heritage, which in addition to the esthetic 

aspect always carries a strong symbolic meaning.  

When designing jewellery there are numbers of morphological requirements related to the laws 

of the space cross, shape, volume, mass and art variables (e.g. size, weight, texture etc.) of 

ornaments and their basic function is to follow the human anatomy. With the help of formal art 

aspects, designers achieve various meanings and sensory properties of ornaments, which must 

also follow the aspect of functionality (e.g. the lock mechanism) and the personal comfort of the 

person wearing a certain piece of jewellery.     

The practical part of this thesis presents the entire process of creating authentic silver jewellery. 

From the perspective of art aspects concerning rings made with lost wax casting technique, I 

have focused on the size and the surface texture of the ornament.  

The educational section describes the education process - the preparation and conduct of the 

jewellery design workshops intended for adult amateur artists. 

 

 

Key words: jewellery, ornament, jewellery design, materials, techniques and design procedures, 

symbolic meaning, art aspects, wax melting, andragogy. 
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1. Uvod 

V diplomskem delu z naslovom Nakit – človekov osebni okras raziskujem z likovnega vidika 

problematiko nakitnega okrasja, ki predstavlja človekov najbolj intimni osebni okras. 

Obravnavam jo s treh zornih kotov: strokovno-teoretičnega, likovno-praktičnega in likovno-

andragoškega.  

Cilj strokovno-teoretičnega dela je raziskati in dati odgovore na vprašanja o izvorih in pričetkih 

okraševanja, funkciji in pomenu nošenja nakitnega okrasja, tehnologiji nakita ter osnovnih 

oblikotvornih zakonitostih, pri katerih predstavlja ključen poudarek analiza likovno-formalnih 

vidikov oblikovanja nakita, ki se pojavijo v odnosu do človeškega telesa. Predpostavlja se, da so 

se ljudje okraševali že od nekdaj,  še pred pričetkom nošenja oblačil, da je bil prvi nakit izdelan 

iz preprostih materialov iz človekovega okolja in da je pri oblikovanju nakita ključno 

prilagajanje anatomiji telesa. 

Strokovno-teoretični del naloge je podkrepljen z likovno-praktičnim, ki obsega proces 

avtorskega oblikovanja nakita od osnovne ideje, priprave, do samega postopka oblikovanja 

okrasja. V njem predstavim svoj avtorski ustvarjalni odnos do nakita in posameznih oblik 

okrasja, izbrano tehnologijo ter likovna izhodišča, ki dajejo osnovo unikatnemu nakitu. 

Oblikovan nakit je izdelan iz srebra, v postopku voščenega taljenja (ang. lost-wax casting 

technique).   

Zadnji del naloge obsega likovno-andragoški del, v okviru katerega je bil izveden neformalni 

izobraževalni program na temo nakita v skupini odraslih ljubiteljskih ustvarjalcev. Namen 

andragoškega dela diplomske naloge je raziskati in primerjati različne pristope reševanja likovne 

naloge ob predpostavki, da nanje vplivajo tudi starost in izkušnje odraslih udeležencev delavnice.  

Diplomsko delo temelji na naslednjih raziskovalnih metodah: strokovno-teoretični del na metodi 

deskripcije, metodi študija literature, zgodovinski metodi, primerjalni metodi, metodi 

abstrahiranja in konkretiziranja, avtorski del na tehnologiji voščenega taljenja, pri andragoškem 

delu pa so uporabljene metode razlage, opazovanja, razgovora in demonstracije.
1
 

                                                 
1
 Ratko Zelenika, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, Reka: Ekonomska fakulteta 

Sveučilišta na Reki in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, 2000 (četrta izdaja), str. 309–401. 
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2. Teoretični del   

2.1 Izvori in pričetki okraševanja  

Nakit ima bogato zgodovino in predstavlja pomemben element tradicije kulturnega izročila vse 

od prazgodovine dalje – od najpreprostejših kamnitih izdelkov do estetsko dovršenih oblik 

zlatega nakitnega okrasja. Okraševanje človeškega telesa je ena najstarejših in tudi 

najzanimivejših pridobitev ljudske kulture skozi čas in je staro toliko, kot je staro človeštvo. 

Prizadevanja po okraševanju telesa in oblačil z najrazličnejšim nakitom opazimo pri vseh 

ljudstvih in v vseh časovnih obdobjih.
2
  

 Ljudje se že od nekdaj krasijo ter z raznovrstnimi dodatki lepšajo svoj videz. V želji po lepšem 

izgledu si urejajo pričeske, se ličijo, odevajo z okrasi, stilnimi oblačili, svoje telo krasijo s 

telesnimi poslikavami in tetovažami, v določenih družbah pa lepoto izražajo celo z 

brazgotinjenjem ali drugimi deformacijami telesa. Raznoliki načini krašenja odsevajo slog ter 

pojmovanje estetike v določenem obdobju in prostoru. V njih se izražajo duhovna in materialna 

kultura naroda in močna povezanost z religijo. Vsaka kultura je zato razvila svoj značilni slog 

krašenja, ki kot etnični nakit ljudstev razkriva tradicije izdelave in nošenja okrasja po svetu (slike 

1-3).
3
  

                                                 
2
 Kmečki nakit, Slovenski etnografski muzej, Ljubljana 1965, str. 1. 

3
 John Mack, Ethnic jewelry, New York 1988, str. 7, 9 in 10. 

 

Slika 1: Ženski plemena Lisu v 

novoletni opravi, okrašeni s srebrnimi 

obeski, gumbi in zaponkami. Zanimivi 

so zlasti njuni viseči uhani, pod brado 

sklenjeni s kovinsko žico. 

 

Slika 2: Dekle iz Jordanije nosi ob 

naglavnem okrasu in številnih 

verižicah opazen zlat nosni uhan, 

izdelan v tehniki filigrana in 

granulacije. 

  

Slika 3: Dekle iz Burkine Faso, obdana 

z raznovrstnim nakitom narejenim iz 

perl. Lase ji krasijo kovanci, ki 

predstavljajo običajno naglavno 

dekoracijo južnega dela Sahare. 
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Želja po okraševanju izhaja iz mnogih potreb: po izstopanju, iskanju pozornosti, dokazovanju 

pripadnosti določeni družbeni skupini, dokazovanju posameznikovega družbenega položaja, 

socialnega statusa, rodu, kot oznaka spola, življenjskega sloga, obdobja, kot okras, amulet, 

znamenje moči, prestiža ipd. Pa vendar, pomemben razlog ostaja ta, da bi izgledali lepo.
4
 Nakit 

je enakovreden z ostalimi načini telesnih dekoracij in obsega torej le del univerzalnega koncepta 

okraševanja za doseganje lepote, s katerim pa, v primerjavi z ostalimi,  trajnejšimi fizičnimi 

spremembami zunanjosti,  redkeje prihaja do dramatične preobrazbe in s tem spreminjanja 

človekovega naravnega videza.
5
 Kljub vsemu se po svetu srečamo tudi z bolj ekstremnimi 

primeri, ki jih naša »moderna in razvita« civilizacija, ki nošenju nakita v večini ne pripisuje 

nobenega praktičnega namena kot zgolj okrasno in dekorativno funkcijo, pripisuje tako 

imenovanim »primitivnim« ljudstvom. Čeprav je bila prvotna uporaba dodatkov predvsem 

praktična (spenjanje pokrival, zaščita pred zlimi duhovi ipd.) in enostavna, dandanes prevladuje 

mnenje, da je vloga nakita izključno olepšati posameznika. Kritik in kolumnist Marko Crnkovič 

na primer meni, da predstavlja nakit enega modnih žanrov, ki je v praktičnem smislu popolnoma 

nefunkcionalen: »Nakit ničemur ne služi: z njim se ne ščitimo pred vremenskimi neprilikami, si 

ne zakrivamo spolnih organov, se ne obuvamo itd. Z nakitom se samo krasimo, lepšamo, in to je 

edina njegova funkcija«.
6
  

Zaradi nepoznavanja zgodovine, simbolike in estetike pomena okrasja tujih kultur zato pogosto 

ocenjujejo etnični nakit drugih družbenih skupin kot barbarski in krut. Kot primer izpostavimo 

ustne diske (ang. lip plate ali lip plug) - tradicionalni okras mnogih afriških in ameriških plemen: 

Etiopskih plemen Surma in Mursi (slika 4), plemena Sara iz Čada, moških predstavnikov Suya 

ljudstva in Botocudo plemena iz Brazilije, plemena Makonde iz Tanzanije in Mozambika, 

ljudstev severne Kanade, Aljaske in okolijskih regij, kot so Aleuti in Inuiti ter nekaterih 

predstavnikov plemena Zo'é iz Brazilije, Nub iz Sudana in ljudstva Lobi iz zahodne Afrike. 

Tradicijo nošenja tega nakita so mnoga ljudstva do danes sicer že opustila. Na primer: ženskam 

ljudstva Sara iz Čada so v spodnjo ustnico okrogle diske vstavljali vse do leta 1920.
7
 Že mladim 

so naredili zarezo, v katero so nato vstavili manjšo leseno ali glineno okroglo ploščico, ki so jo z 

                                                 
4
 Ger Daniëls, Folk jewelry of the world, New York 1989, str. 7. 

5
 Mack,  Ethnic …, op. cit., str. 10. 

6
 Nakit: Magična moč oblike, Razstava nakita v Cankarjevem domu v Ljubljani 18. Maj. – 7. Junij 1992, Ljubljana 

1992, str. 7 in 13. 
7
Lip plate; http://www.alternativelooks.com/lip-plate/, 27. 11. 2012. 
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leti postopno večali. Ta tradicionalni okras je povečeval lepoto žena po lokalnih idealih in 

obenem odvračal pozornost tujih plemen in ljudstev, ki tega dodatka niso sprejemali in so ga 

tretirali kot nekaj grdega. Na ta način so svoje ženske ščitili pred zasužnjenjem, kot se je to 

pogosto dogajalo v preteklosti. To dejstvo nam razlaga zgodovino ljudi, ki je marsikdo ne pozna 

in zato teže razume tradicijo nošenja tovrstnih predmetov. Zmotno je torej, če vse telesne 

dodatke dojemamo izključno kot okras in jih »mečemo v isti koš« kot na primer uhane, verižice, 

prstane in zapestnice, saj lahko namen nošenja izvira tudi iz popolnoma drugih razlogov.
8
 

 

 

Slika 4: Tradicionalni okras predstavnice plemena Mursi iz Etiopije. 

 

2.1.1 Simbolni pomen nakita  

Poleg okraševanja nam zgodba o nakitu predstavlja še številne druge funkcije, ki presegajo 

današnjo vlogo nakita kot enostavnega okrasa oziroma le kot modnega dodatka. Ljudje so se 

pričeli okraševati zelo zgodaj, še pred pričetkom nošenja oblačil, kar kaže, da je imelo prvo 

okrasje precej globji pomen in ne le estetskega, saj je bilo povezano z magijo in verovanjem v 

nadnaravne sile.
9
  

                                                 
8
 Mack,  Ethnic …, op. cit., str. 10. 

9
 Anastasia Young, The workbench guide to jewelry techniques, London 2010, str. 12. 
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Zaradi prastare želje človeka, da bi se zaščitil pred nevarnostjo, boleznijo, nesrečo in zlimi 

duhovi, so ljudje od nekdaj verjeli v različne predmete moči, kot so amuleti, talismani in uroki.
10

 

Vzrok za pričetek uporabe drobnih predmetov z zaščitno močjo, amuletov,  predstavljata vera in 

verovanje v čarovnijo, s čimer so povezane tudi prve verske predstave.
11

 Okrasju so pripisali 

magično moč, s katero je osebo ščitil pred mračnimi silami, demoni, čarovništvom, strupenimi 

ugrizi, boleznimi, epidemijami, naravnimi katastrofami in drugimi vsakodnevnimi nevarnostmi, 

s katerimi se je srečevala.
12

 S posvečenimi predmeti so varovali predvsem najbolj ranljive osebe 

in dragocene stvari: otroke, bojevnike, popotnike, mladoporočence, svoje domove, živino ipd. 

Ne glede na to, komu so bili namenjeni, kot najpogostejši način nošenja amuletov ob telesu, 

zasledimo obesek okoli vratu (slika 5). Ta se največkrat nahaja neposredno v stiku s kožo, zakrit 

z oblačili. Amuleti pa ljudi spremljajo tudi na obeskih za ključe, skriti v oblačilih ali pripeti 

nanje.
 13

  

 

Slika 5: Kot najpogostejši način nošenja amuletov ob telesu zasledimo obesek okoli vratu. Na fotografiji so z leve 

proti desni prikazani naslednji primeri: amulet boginje reke Zambezi kot zaščita pred nevarnostjo utopitve; amulet s 

podobo Madone na modrem steklu. 

 

 

                                                 
10

 Sheila Paine, Amulets; a world of secret powers, charms and magic, London 2004, str. 10. 
11

 Pavla Štrukelj, Krašenje telesa in nakit afriških prebivalcev južno od Sahare: vodnik po razstavi, Ljubljana 1978, 

str. 3. 
12

 Oppi Untracht, Jewelry concepts and tecnology, London, 1998,  str. 2. 
13

 Paine, Amulets; a world of …, op. cit., str. 10, 31.  
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Da so osnovne materiale ljudje že od nekdaj uporabljali za dekoracijo in lepotičenje, ni nobenega 

dvoma. Kdaj točno pa so nakitni predmeti pričeli služiti človeškemu vraževerju in s tem kot 

zaščita pred pretečim zlom, žal ni mogoče natančno določiti.
14

 Zgodba o amuletih izvira iz 

prazgodovine, o čemer pričajo mnoga pomembna odkritja. Sumerski rokopisi na primer 

razkrivajo, da se o zlem očesu (ang. evil eye) govori že v tretjem ali četrtem tisočletju pred našim 

štetjem. V času antične Grčije in Rima o zaščitni moči amuletov prvi piše pisec, učenjak in 

častnik Plinij starejši, medtem ko o receptih uporabe in delovanju amuletov iz obdobja 

Predkolumbovske Amerike seznanja novodobne osvajalce srednjeveške Evrope alkimist in 

filozof Albert le Grand. Predvsem pa so zelo pomembne tudi najdbe. Stari Egipt na primer 

ponuja veliko število ohranjenih magičnih predmetov.
15

 Egipčanskemu nakitu v večini 

pripisujemo magične lastnosti, zato je težko ločevati izključno med amuleti in drugim 

ornamentalnim okrasjem. Posamezne oblike so označevale moč amuletov. Školjke naj bi na 

primer varovale nosečnice in obenem večale plodnost, ribe ščitile pred utopitvijo (slika 6), 

podobi bika in sokola pa sta na osebo prenašali svoje moči. Med najbolj znanimi amuleti ostajata 

egipčanski ankh, simbol večnega življenja in vladanja ter skarabej, ki kot zelo močan amulet 

simbolizira ponovno rojstvo ali regeneracijo (slika 7).
16

  

 

 

Slika 6: Amulet v obliki ribe - nekhaw - so v Egiptu 

nosili zlasti otroci, ki jih je ščitil pred nevarnostjo 

utopitve. 

 

Slika 7: Zlat egipčanski prstan s skarabejem. V 

površino kamna so vrisani številni simboli, med njimi 

tudi štirje ankhi. 

 

                                                 
14

 Hugh Tait, 7000 years of jewelry, London 2011, str 11. 
15

 Paine, Amulets; a world of …, op. cit., str. 16. 
16

 Tait, 7000 years … , op. cit., str 198. 
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Poleg oblik so pomembno vlogo igrali tudi sami materiali. Za amulete so ljudje sprva izbirali 

predmete iz narave kot na primer zobe divjih živali, perje, raznovrstne kamenine ter poldrage 

kamne, zaščitni predmeti pa so bili zgodaj narejeni tudi iz umetnih materialov (npr. iz kovinske 

litine).
17

 Nošenje živalskih delov je imelo poseben psihološki pomen, saj so ljudje verjeli, da 

bodo preko telesnega stika na njih prenesene lastnosti umrle živali, kot so moč, spretnost, pogum 

in neustrašnost (slika 8). Vsekakor je nakit dokazoval posameznikovo »trofejo« in tako prikazal 

prevlado človeka nad sicer močnejšimi divjimi bitji.
18

 Živalski deli in podobe v večini 

predstavljajo osnovo amuletom, s katerimi so se ljudje ščitili, ko so odšli na lov in ribolov (sliki 

9, 10). Mistične moči so na primer od nekdaj pripisovali medvedom. Lovce so tako varovali 

amuleti v obliki medvedjih krempljev, medvedje lobanje, zob, kosti, kože in posušenega 

medvedjega sapnika. Tovrstni dokazi izvirajo že iz obdobja železne dobe, ko so v grobovih 

Finske in Estonije odkrili amulete v obliki medvedjih šap, čekanov ter bronastih podob živali.
19

  

 

                                                 
17

 Veliki splošni leksikon: v osmih knjigah, Prva knjiga A- Ch, Ljubljana 1997, str 128. 
18

 Young, The workbench ..., op. cit., str. 13. 
19

 Paine, Amulets; a world of …, op. cit., str. 24 in 25. 

 

Slika 8: Lovec amazonskega plemena z 

verižico prikazuje svoje lovske veščine. 

 

Slika 9: Lovski amulet v obliki medveda; Chukotka, Sibirija, Rusija. 

 

Slika 10: Ribiški amulet; Chukotka, Sibirija, Rusija. 
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Izbor materialov za izdelavo amuletnega okrasja se od kulture do kulture spreminja. Na 

Kitajskem igra posebno vlogo mineral žad, ki ni bil pomemben le zaradi svoje okrasne funkcije 

in lepote, ampak so verjeli, da vsebuje tako duhovno kot čarobno moč. Med pomembnejša 

odkritja spadajo amuleti, narejeni iz žada v obliki mitološke pošasti zmaja iz časa okoli 3600 do 

3000 pred našim štetjem. Podobe, ki izvirajo iz Hongshan kulture, so imele izvrtano luknjico, da 

se jih je lahko nosilo kot obeske in so zelo podobni predmetom starim 6000 let, ki so jih 

uporabljali v svojih ritualih kot daritve božanstvom in duhovom. Nekoliko mlajši obeski 

vzhodne Zhou dinastije, iz časa okoli 400 pr. n. št., so narejeni iz belega žada in pritrjeni na 

rdeče trakce (slika 11). Pojavljajo se kot okrasje kitajskih cesarjev in jim zato pripisujemo že 

drugačen pomen, saj so poleg magičnosti predstavljali tudi pomemben statusni simbol.
20

 Tudi 

tukaj se ne da z gotovostjo določiti, kdaj so pričeli ljudje z nakitom oznanjati svoje bogastvo ter 

posameznikov družbeni položaj oziroma stan, očitno pa je, da so redke materiale za izdelavo 

prestižnega nakita pričeli izbirati, izdelovati in oblikovati že zgodaj v človeški zgodovini.
21

 

 

Slika 11: Obeski kitajske Zhou dinastije, narejeni iz belega žada. 

 

 Amuleti pa niso le nekaj iz daljnje preteklosti, saj nas spremljajo vse do današnjih dni. Skozi čas 

so kot amulet služili že skoraj vsi predmeti. Poznamo amulete v obliki zvončkov, ključev, 

medaljonov, podkev, fotografij itd. So takorekoč univerzalni in jih zasledimo po celem svetu, 

najpogosteje pa se med seboj razlikujejo predvsem v obliki in vsebini, ki ju pogojuje določen 

simbolizem.
22

 Podobe so največkrat preproste in se v danem kontekstu razkrivajo kot nosilec 

                                                 
20

 Ibid., str. 16. 
21

 Tait, 7000 years … , op. cit., str 11. 

22
 Paine, Amulets; a world of …, op. cit., str. 16.  
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globje vsebine ali kot znak za posamezni pojem, dogovorjeni liki pa so ponavadi razumljivi 

ljudem določene skupnosti. Tako ima na primer vsaka vera svoje simbole, med katerimi bistven 

simbol krščanske vere predstavlja križ, judovske vere Davidova zvezda, daoistične filozofije 

simbol jina in janga, islama polkrožni mesec, budizma kolo ipd.
23

  

Simbolni pomen nakita pripisujemo torej predvsem oblikam, formam, barvam, številu, 

materialom in drugim načinom reprezentacije nepredmetnih, abstraktnih ali realističnih nakitnih 

predmetov. En predmet pa lahko nosi tudi več pomenov, kar je odvisno od tega, v katerem 

okolju ga najdemo in kdaj se je pojavil.  

V mnogih kulturah predstavljata na primer simbolični figuri sonca (kot vira energije) in semena 

(iz katerega vzklije življenje) človeško željo po plodnosti in potomstvu. Materialno bogastvo 

pooseblja uporaba tradicionalnega ornamentalnega okrasja iz pravih ali simuliranih kovancev. 

Želja po izražanju ljubezni je našla skupni izraz v obliki srca, medtem ko realizacijo popolne 

ljubezni in predanosti še danes najpogosteje simbolizira poročni prstan (sliki 12, 13). Okrogli 

oziroma polkrožni simbolni nakit večinoma izraža enovitost, celovitost in večno povezanost.
24

 

                                                 
23

 Slavica Jesenovec Petrović; Atlas verstev sveta, Ljubljana 2011, str. 319 in 327. 
24

 Untracht, Jewelry …, op. cit., str. 4. 

 

Slika 12: Detajl zaroke flamskega para; Lucas van 

Leyden, začetek 16. stoletja. 

 

Slika 13: Skupina ljubezenskih ter poročnih prstanov iz 

obdobja 18. in zgodnjega 19.stoletja. 
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2.1.2 Občudovanje telesa in prebujanje samopodobe 

Izdelovanje nakita predstavlja eno izmed najstarejših oblik dekorativne umetnosti, ki se je pričela 

z zgodovino človeštva.
25

 Začetki človekovih potreb in želja po urejanju zunanjega videza segajo 

v čas prebujanja koncepta oblikovanja samopodobe, ki ima svoje korenine v danes žal 

nezabeleženi preteklosti.
 
 

Prvi konkretni dokazi okraševanja teles so bili odkriti v jamah. Stenske risbe jamskih ljudi naj bi 

bile stare vsaj okoli 20.000 let, medtem ko strokovnjaki ocenjujejo, da so se ljudje krasili še pred 

pričetki tovrstnega grafičnega upodabljanja.
26

 Domnevno najstarejši znani človeški okras 

predstavljajo morski polžki družine Nassarius (slika 14), ki so jih našli v eni od prazgodovinskih 

jam vzhodnega dela Maroka, v Golobji jami (fr. Grotte des Pigeons), in naj bi bili stari 82.000 

let. Trinajst najdenih drobnih školjk ima skozi lupino izvrtano luknjo, kar nakazuje način nošenja 

okrasja, nizanega v obliki verižic ali zapestnic, površino pa imajo prekrito z rdečo glino, kar 

potrjuje prepričanje, da so jih uporabljali kot dekoracijo.
27

  

 

Slika 14: Najstarejši znan človeški okras predstavlja trinajst drobnih školjk družine Nassarius. 

 

Več podatkov o okraševanju nam razkriva zgodovina zadnjih 7000 let, ki se pričenja z razvojem 

prvih visokih civilizacij na področju Mezopotamije (današnjega Iraka) in Egipta. Najstarejši in 

najimenitnejši kosi zgodnjega nakita so bili najdeni v kraljevi grobnici kraljice Pu Abi in izvirajo 

iz obdobja 2500 pr. n. št., ko je bil Ur najmočnejša mestna država v Mezopotamiji. Najdeni 

predmeti pričajo o bogastvu sumerske dekorativne umetnosti, predstavljajo dokaz visoke 

kvalitete obdelave materialov in raznolikosti takratnega nakitnega okrasja, kar potrjuje tudi 

najdena kraljičina dekoracija. Kraljičino oblačilo je bilo na ramenih pritrjeno s srebrno iglo z 

                                                 
25

 Tait, 7000 years …. op.  cit., str. 11. 
26

 Untracht, Jewelry…, op. cit., str. 1. 
27

 Kate Ravilious, http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070607-oldest-beads.html, 10. 9. 2012. 

http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070607-oldest-beads.html


11 

okroglo glavico iz lapisa lazuli. Vsak prst ji je krasil prstan, ušesa par velikih polmesečnih zlatih 

uhanov, okoli vratu pa je nosila ovratnice in verižice, ki so bile narejene iz lapisa lazuli, karneola 

in zlata. Ob njej so našli zapleteno izdelan naglavni okras, ki ga zaključujejo tri stilizirane rože iz 

zlatih lističev, zlate trakove za lase ter tri naglavne diademe, prav tako narejene iz zlata, karneola 

in jagod lapisa lazuli (slika 15). Tovrstna pogrebna oprava je bila značilna za mnoge ženske 

spremljevalke tedanjega visokega sloja. 
28

 

 

 

Slika 15: Pogrebna oprava kraljice Pu Abi. 

 

Kakšen je bil nakit v preteklosti, sklepamo torej na podlagi ohranjenih najdenih predmetov. Da 

se ljudje že od nekdaj krasijo z nakitom, so razkrila bogata arheološka izkopavanja, ki nam na 

podlagi materialnih ostalin predstavljajo posamične dogodke in dolgoročne procese v delovanju 

človeških družb ter vsakdanjem življenju posameznika.
29

 Nakitni predmeti so bili pogosto odkriti 

na ostankih zgodovinskih naselbin, največkrat na grobiščih, saj je bil nakit pomemben 

spremljevalec ljudi tudi v posmrtnem življenju. S preučevanjem načina pokopa in z njim 

povezano pogrebno nošo lahko vsaj približno rekonstruiramo tudi družbeno strukturo skupnosti 

                                                 
28

 Tait, 7000 years …, op. cit., str. 11, 12, 14, 23 in 30. 
29

 Janka Istenič et al., Stopinje vpreteklost; Zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije, Ljubljana 

2006, str. 10 in 11. 
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iz prazgodovinskih obdobij. Noša se je skozi čas spreminjala, v njej pa so se zrcalile spolne, 

starostne in pogosto tudi statusne razlike.
30

 

Že paleolitski ljudje so ob pokopu umrlih opravljali posebne obrede. Po svetu zasledimo najdišča 

posamičnih kot tudi skupinskih grobnic, v katerih so bili poleg okostij najdeni tudi različni 

predmeti: nakit, orožje in orodje. Umrlim so jih najverjetneje pridali zato, da bi jim omogočili 

nadaljevanje življenja v onostranstvu. Slovenci smo prvo tovrstno najdišče dobili ob odkritju 

nekropole v Ajdovski jami in ga časovno uvrščamo v prehod iz mlajše kamene v bakreno dobo. 

Ajdovska ali Kartuševa jama leži na skrajnem vzhodu Dolenjskega gričevja, blizu naselja 

Nemška vas pri Krškem. Ob pokojnih so pustili osebne predmete  –  ob moških orožje, ob 

ženskah nakit (zapestnice, obeske, ogrlice), ki je bil narejen iz prevrtanih živalskih kosti in zob, 

školjčnih lupin ali kamnitih jagod (slika 16).
31

 

 

 

Slika 16: Ogrlica iz koščenih diskov, najdena v Ajdovski jami pri Nemški vasi (druga polovica 5. tisočletja pr. n. 

št., Posavski muzej v Brežicah). 

 

O življenju oziroma nošnji nakita nam tako največ povedo pridatki, ki so jih ljudje polagali 

mrtvim v grobove. Veliko pa o nakitu preteklosti razkrivajo tudi predmeti, ki so jih ljudje skrili v 

nemirnih časih ter pričevanja o noši nakita, ki so se ohranila v upodobljajoči umetnosti.  

                                                 
30

 Dragan Božič et al., Zakladi tisočletij; Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, Ljubljana 1999, str. 

139. 
31

 Ibid., str. 73. 
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Slike nam na primer pripovedujejo o času, o ljudeh, ki so na njih upodobljeni, o njihovi drži, noši 

in nakitu. Umetniki so si od nekdaj prizadevali, da na podobah in kipih v prvi vrsti ovekovečijo 

značilnosti portretirančevega obraza. Vendar pa bi se portreti iz preteklih umetnostnih obdobij 

zdeli nepopolni, če na njih ne bi predstavili tudi noše, vsaj dela oblačila in rekvizitov, ki so sodili 

k portretirancu (slike 17-19). 

 

Slika 17: Doprsni portret ženske iz 

grobnice antičnega mesta Palmyra v 

Siriji. S kamnitimi podobami so 

prikazovali bogastvo družin, ki se 

odraža tudi v portretirankinem 

upodobljenem nakitu: verižicah, 

ovratnicah, uhanih, lasnih okrasih, 

diademih in prstanih. 

 

 

Slika 18: Portret mlade ženske na 

leseni deski, naslikan v tehniki 

enkavstike. Upodobljenko krasi par 

zlatih uhanov z biseri in črnim 

okrasnim kamnom ter dve verižici, 

med katerima je ena sestavljena iz 

rdečih in zelenih perl, druga, zlata pa 

ima v sredi obesek 

 

 

Slika 19: Glinena podoba 

ženske prikazuje način nošenja 

telesnega nakita preko prsnega 

koša. Egipt, 2. stoletje našega 

štetja. 

 

 

Posebej skrbno so nošo upodabljali na upodobitvah plemičev in meščanov, ki so bili od nekdaj 

glavni naročniki. Portret  je namreč v odločilni meri predstavljal statusni simbol in učinkovit 

način reprezentiranja. Od tod na slikah slovesne toge drže, resni obrazi in praznična oblačila z 

nakitnimi okrasi (slike 20-22). 
32

 

                                                 
32

 Pokrajinski muzej Celje, Nakit na slikanih portretih; razstava “Nakit na slikanih portretih” iz zbirke Narodne 

galerije v Ljubljani, prirejeno ob 20. Mednarodni zlatarski razstavi, oktober 1987, Celje 1987, str. 1. 
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Slika 20: Portret Eleanore iz Toleda, ki ga je leta 1543 naslikal Angolo Bronzino. Na kazalcu nosi poročni prstan z 

diamantom, mezinec pa ji krasi prstan s pečatom. 

 

Slika 21: Portret kardinala Albrechta iz Brandenburga, 

naslikan v šoli Lucasa Cranacha starejšega. Njegovo 

ljubezen do dragih okrasnih kamnov prikazuje šest 

bogato okrašenih prstov. 

  

Slika 22: Portret barona Byrona, ki ga je leta 1813 

naslikal Richard Westall. Pesnik ima na srajci pripeto 

broško z rezljanim kamnom, ki nakazuje njegovo 

zanimanje za gravirane okrasne vstavke. 

 

Najdeni ohranjeni predmeti predstavljajo torej le del nakita, ki so ga ljudje nosili v preteklih 

obdobjih. Kljub temu se je ohranilo dovolj primerkov in pričevanj, da lahko na podlagi najdb 

opazujemo razvoj slogov in tehnik ter ločimo slogovne značilnosti nakita ljudstev in narodov v 

različnih časovnih obdobjih.
33

 

                                                 
33

 Aleksandra Nesterovič, Nakit: od kamene dobe do Rimljanov (posebna izdaja revije GEA), Ljubljana 2001, str. 4. 
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2.1.3 Delitev nakitnega okrasja, razvoj materialov in tehnologij 

Skupna želja po krašenju je vplivala na razvoj raznolikih tehnik oblikovanja nakita. Različne 

civilizacije in kulture so zaradi geografskih in časovnih razlik izoblikovale svojevrstne stile in 

metode izdelovanja nakita. Kljub mnogim raznolikostim pa med njimi opazimo nekatere skupne 

točke v razvoju izdelovanja, kot sta uporaba in obdelava podobnih materialov ter način nošenja 

oziroma delitev nakitnega okrasja.
34

 

2.1.3.1 Delitev nakitnega okrasja 

Skozi vsa obdobja se srečujemo z oblikami nakita, ki se z manjšimi odstopanji ves čas 

uporabljajo v isti namen. Glede na način noše delimo nakit na telesni nakit, ki ga nosimo v 

direktnem stiku s telesom, in oblačilni nakit (slika 23), s katerim spenjamo obleko ali ga kot 

okras pripenjamo nanjo.  

 

 

Slika 23: Oblačilni nakit. 

 

 

                                                 
34

 Young, The workbench ..., op. cit., str., str. 12. 
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Telesni nakit lahko razdelimo na nakit glave, vratu in udov. K nakitu glave (slika 24) spadajo 

igle lasnice, lasni in obsenčni obročki, uhani ter diademi; med nakit vratu (slika 25) ovratnice, 

ogrlice, verižice, pektorali (prsne ploščice) in obeski; ter med nakit udov, ki ga delimo na nakit 

nog (slika 26) in rok (slika 27) pa zapestnice, prstani, nanožnice.  

 

 

Slika 24: Nakit glave. 

 

Slika 25: Nakit vratu. 

 

Slika 26: Nakit nog. 

 

Slika 27: Nakit rok. 

 

Oblačilni nakit je imel in ima tudi danes predvsem uporabno funkcijo. Z ličnimi fibulami ali 

sponkami, okrasnimi zaponkami, pasovi, pasnimi sponami, gumbi in različnimi našitki so si že 

od nekdaj spenjali oblačila in ogrinjala, obenem pa so ti dodatki predstavljali tudi poseben 

okras.
35

 Med oblačilni nakit prištevamo tudi dele nakita, ki spadajo neposredno k oblačilu. K 

tovrstnim okrasnim elementom obleke spadajo gumbi, zaponke, raznovrstni biserni našivi, 

verižni zapenci, deli obeskov, okraski za klobuke, okraski za pasove itd. Na področju oblačilnega 

nakita prav zato še posebej prihaja do izraza nihanje modnih smernic, kar vpliva tudi na 

funkcionalne elemente nakita.
36

 

                                                 
35

 Nakit: Magična moč …, op. cit., str. 13. 
36

 Borut Ropotar, Nakit; Priročnik za zlatarje in prodajalce nakita z 58 slikami, Celje 1975, str. 168. 
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2.1.3.2 Prvi materiali in tehnologija izdelave nakita  

Pomembno skupno lastnost nakita predstavljata uporaba in obdelava podobnih materialov 

oziroma tehnologija izdelave okrasja.
37

 Preden so ljudje znali obdelovati kovine, so se krasili s 

predmeti in materiali, ki so jih našli v naravi. Antropologi pojasnjujejo, da so prvi okrasi 

živalskega izvora. Ljudje so lovili živali za svoje preživetje. Pri tem so pojedli meso, popili kri in 

odrli kožo. Stranske produkte (zobe, kremplje, rogove, oklje, vretenca ipd.) so izkoristili za 

izdelavo orodja in orožja, ostale neužitne ostanke ulova, ki jih pri tem niso uporabili, pa so 

pogosto prebodli ali kako drugače nanizali ter nosili kot okras – nakit. Okrasje so od nekdaj 

izdelovali tudi iz manj obstojnih materialov, ki so jih našli v svojem neposrednem okolju. 

Uporabljali so privlačno in pisano listje, cvetje, semena, plodove, ptičje perje (slika 29), 

najrazličnejše insekte ter druge materiale, ki so bili najpogosteje organskega izvora in se zato žal 

niso ohranili. Takšen način okraševanja še danes zasledimo pri nekaterih afriških, oceanskih in 

južno-ameriških družbah ter njihovih ritualih.
38

  

 

Slika 28: Nakit iz školjk; Nova Gvineja. 

 

 

Slika 29: Naglavni okras iz jaguarjeve kože in pisanega 

ptičjega perja; Bolivija. 

Za izdelavo nakita so človeku torej prišli prav najrazličnejši materiali, ki jih je imel pri roki, od 

polžjih hišic, školjčnih lupin (slika 28), rastlinskih plodov, ribjih kosti, zobovine, rogovine ... do 

raznovrstnih barvnih kamnov in lesenih predmetov. Karakter izbranega materiala je pogojeval 

tehnologijo oblikovanja, obdelave in pritrjevanja okrasja. Pri izdelovanju nakita so pogosto 

koristili naravno oblikovane luknjice ali pa so predmete prebodli na najtanjših predelih in jih 

nato napeljevali v obliki preprostih perl.
39

 Z odkrivanjem novih ročnih spretnosti so strukture 

                                                 
37

 Mack,  Ethnic …, op. cit., str. 173. 
38

 Untracht, Jewelry …, op. cit., str. 1. 
39

 Young, The workbench ..., op. cit., str. 13. 
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okrasja med seboj združevali tudi s prepletanjem, zavezovanjem, vezenjem, vozlanjem ipd. 

Razvoj oblik se je torej spreminjal vzporedno z razvojem človeka.
40

  

Zgodaj so pričeli preoblikovati tudi odpornejše materiale. V začetku prazgodovine, v starejši 

kameni dobi, so bili nakitni predmeti skromni. Ko so se ljudje najstarejših civilizacij pričeli 

naseljevati ob obrežjih velikih rek (mlajša kamena doba), so kot okrasje nabirali naravno 

obarvane in oblikovane rečne in obalne prodnike. Skozi kamenčke pravilnih oblik so s pomočjo 

preprostih orodij: ročnega lesenega svedra in drobljene trše kamenine, kasneje pa uporabe 

vrtalke, narejene iz loka in svedra (ang. bow drill), vrtali luknjice. Raziskave nakazujejo, da so 

takšno tehniko vrtanja skozi kamen obvladali že okoli 15 000 let pred našim štetjem. Hkrati so v 

tem času razvili tudi tehniko poliranja. S tem so dosegli, da je kamnita površina ohranila svoj 

barvni ton, kot bi bila ves čas mokra.
41

 Obdelovanje kamenja se je razvijalo skozi vso neolitsko 

obdobje (9000-4500 pr. n. št.) ter dosegalo nove načine obdelave in  nov nivo končnih kamnitih 

izdelkov. V tem času so ljudje izumili še izdelovanje keramike in tkanje, vendar pri nakitu kljub 

mnogim novostim obdobja ni prišlo do bistvenih sprememb v njegovi izdelavi. Zasledimo le 

nekoliko več površinske dekoracije osnovnih oblik, ki je bila omogočena skozi vse novo 

osvojene tehnike obdelovanja kamenja, nakit pa je bil še vedno dokaj redek in predvsem 

preprost. Številne nove oblike in tehnike izdelave nakita se pojavijo šele z začetkom obdelovanja 

kovin.
42

 

Začetki pridobivanja kovin so povezani z nabiranjem samorodnih kovin že v obdobju neolitika. 

Najstarejši bakreni predmeti so bili izdelani s segrevanjem in kovanjem samorodnega bakra. Ko 

se je ljudem posrečilo doseči temperature nad 1100 °C, pa je bilo mogoče pridobiti baker tudi s 

taljenjem rude.
43

 Že prva prisotnost kovinskih predmetov kaže, da so kovino uporabljali za 

izdelavo okrasja, zlasti nakita, in drugih prestižnih predmetov, kot je orožje.
44

 Bakreni predmeti 

pa so kljub spremembam v tehnologiji izdelovanja orodja, orožja in nakita le postopoma 

nadomeščali prejšnje kamnite izdelke. Izdelava kamnitih orodij je počasi zamrla šele z nastopom 

bronaste dobe, ki zajema obdobje od 2800 do 800 let pr. n. št. Odkritje prve namerne zlitine, 
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brona, pripisujejo kulturam na območju med Prednjo Azijo in Vzhodnim Sredozemljem okrog 

leta 3000 pr. n. št. Razlog za zamenjavo do tedaj najpogosteje uporabljenih surovin kremena in 

bakra s kositrnim bronom, je izviral iz tehnološke narave. Zaradi dodanega kositra je bilo baker 

mogoče taliti pri nižjih temperaturah, nastalo zlitino pa je bilo laže ulivati od čistega bakra. Bron 

je bil poleg tega tudi bistveno trši in po trdoti celo podoben jeklu. Potreba po novi kovini se je 

zato hitro širila (slika 30).  

 

Slika 30: Mojstrstvo bronastodobnih kovinarjev je prišlo do izraza tudi pri oblikovanju nakita. Slika prikazuje 

imenitno zaponko iz uvite bronaste žice, na kateri visijo verižice s spiralnimi obeski. Najdena je bila v grobu 

ženske na grobišču na Pobrežju v Mariboru. (10. stoletje pr. n. št., Pokrajinski muzej v Mariboru). 

 

Pridobivanje železa se je zaradi tehnološko zahtevnega postopka pri predelavi rude v uporabno 

kovino razvilo razmeroma pozno. Do odkritja taljenja železa je prišlo v metalurško razvitejših 

središčih. Prvo staljeno železo so pridobivali v Anatoliji konec 3. tisočletja pr. n. št, v Evropo pa 

se je poznavanje železa širilo preko Egejskega območja šele v 11. stol. pr. n. št. V železni dobi so 

bile značilno okrasje bronaste, železne in zlate ovratnice, zapestnice, nanožnice, lasni obročki, 

uhani, prstani, fibule - sponke, igle, razni obeski ter jagode iz stekla in jantarja. Dragocene snovi 

so bile pogosto predmeti trgovine na velike razdalje.  

Med smolami je imel posebno mesto jantar, okamenela smola izumrlih iglavcev. Pridobivali so 

ga predvsem ob obalah Baltiškega morja, v naše kraje pa je prihajal po tako imenovani jantarni 

poti. Zaradi njegove prosojne ali motne svetlorumene do temnorjave barve so »zlato severa« že 

od prazgodovine uporabljali za izdelovanje obrednih predmetov in nakita (slika 31). 
45
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Slika 31: Jantarne jagode s konca druge ali prve 

polovice 1. stoletja pr. n. št. danes hrani Pokrajinski 

muzej v Celju. 

 

 

Slika 32: Steklene jagode iz različnih grobov; 6.-3. 

stoletje pr. n. št., Dolenjska. 

Tudi steklo ima pomembno mesto pri oblikovanju nakita. Predmeti, izdelani iz stekla, se v 

človeški zgodovini prvič pojavijo pri visokih kulturah vzhodnega sveta že v začetku 3. tisočletja 

pr. n. št.  Pri nas najdemo prve steklene predmete na Dolenjskem. Ohranjene so čudovite ogrlice, 

nasnute z raznobarvnimi steklenimi jagodami, ki predstavljajo značilni okras žensk dolenjske 

skupnosti, drobnejše jagodice pa so bile pogosto našite tudi na oblačila (slika 32). Najdbe na 

Dolenjskem po številu in raznovrstnosti steklenih izdelkov močno odstopajo v primerjavi s 

sosednjimi pokrajinami in območji osrednje Evrope, kjer se jagode pojavljajo, vendar v 

neprimerno manjših količinah. Izjemna množina, okrašenost, pestre barvne kombinacije in 

oblike zato govorijo, da steklo na Dolenjsko ni prispelo po trgovskih poteh, ampak je 

najverjetneje nastajalo v domačih delavnicah, saj je bilo v teh krajih na voljo zadosti potrebne 

surovine, kremena.
46

 

Ob različnih materialih pa zlasti odkritje in obdelava kovin predstavljata največjo tehnično in 

človeško revolucijo. Ko je človek odkril, na koliko različnih načinov je mogoče obdelovati in 

uporabljati kovine (najprej baker, zatem zlato, srebro, svinec, železo itd.), se je končala 

dolgotrajna prazgodovinska kamena doba. Ljudje so kmalu, poleg navadnega tolčenja, spoznali 

preproste tehnike vlivanja kovin. Najprej so uporabljali odprte kalupe, kamnite ali glinaste, nato 

dvodelne, odkrili so tehniko vlivanja z izgubljenim kalupom kot tudi vlivanje kovin v zapletene 

večdelne kalupe. Zgodaj so na primer znali povezati dva kovinska dela s spajkanjem in 

izdelovati drobne kovinske žice, kmalu pa se je razvila tudi tehnika votlega ulitka, čemur je 

najverjetneje prispevala težnja, da bi pri ulivanju porabili čim manj dragocene kovine. Odkritje 

kovin in njihovih zlitin ter s tem povezan hitri razvoj novih in novih tehnologij obdelave 
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materialov so ljudje s pridom uporabili tudi pri izdelovanju nakita. Okrasne predmete so 

prilagajali »modnim muham«  oziroma vedno novim oblikam in inovativnim idejam 

okraševanja. Prav zato so bili predmeti, ki so bili tudi sami namenjeni krašenju, okrašeni z 

različnimi tehnikami.
47

  

Najrazličnejše kovine uvrščamo med glavne materiale oblikovanja nakita že od prvih odkritij 

dalje, saj so ljudje skoraj vsako na novo odkrito kovino uporabili kot dekoracijo človeškega 

telesa. Izmed več kot sedemdesetih znanih vrst čistih kovin, se jih danes približno štirideset 

uporablja v komercialne namene in okoli dvajset kot material za oblikovanje nakitnega okrasja.
48

 

Od vrste različnih kovinskih materialov pa sta še danes najbolj znani in uporabljeni kovini zlato 

in srebro (slika 33).  

Zlato         

Zlato človeka že od nekdaj privlači zaradi svoje edinstvenosti in estetske dovršenosti. Danes je 

po svetu razstavljenih na tisoče osupljivih primerov več kot 6000-letne tradicije izdelave in 

obdelave zlatega nakitnega okrasja.
49

  Izredno cenjeno je bilo zaradi svoje redkosti, lepote, sijaja, 

dobre kovnosti in odpornosti na ogenj.
50

  

Zlato je kemični element (Au), z gostoto 19, 3 g/cm
3
, tališčem 1063 °C in vreliščem 2970 °C. Je 

edina rumena kovina in ena najpogosteje uporabljenih plemenitih kovin v draguljarstvu. Zlahka 

se jo polira in ima visok sijaj. Ima dobre raztezne lastnosti, saj je najbolj kovna in obdeljiva 

kovina, pri kateri je moč 1 g zlata sploščiti in raztegniti na površino enega kvadratnega metra. 

Čisto 24-karatno zlato je tako mehko, da bi lahko prstan, narejen iz čistega zlata, z lahkoto 

upognili ob vsakem stisku roke. Zaradi nizke trdnosti se zato zlato za izdelovanje nakita 

uporablja skoraj izključno v obliki zlitin.
51

 Čisto zlato se občasno dodaja le kot dekoracijo 

odpornejšim površinam. Najpogosteje se nahaja v obliki zlatih lističev, ki se uporabljajo za 
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izdelovanje pozlat lesenih, kamnitih in mavčnih predmetov. Zaradi izredne tankosti pa lističi  

niso primerni za uporabo pri izdelovanju nakitnega okrasja.
52

  

Skozi stoletja sta se kot najprimernejša dodatka rumeni kovini najbolje izkazala srebro in baker. 

Delež zlata določa vrednost zlitine, ki jo ljudje že od srednjega veka dalje izražajo v karatih. 

Zakon določa, da so od čistega zlata Au 999, 9 dovoljene in uporabljene naslednje štiri zlitine: 

Au 950, Au 840, Au 750 in Au 583, med katerimi je uporaba Au 750 za izdelovanje nakita 

najplemenitejša. Z dodatkom kovin ne povečamo le trdnosti zlate zlitine, temveč spremenimo 

tudi druge lastnosti. Posebno opazna je sprememba barve, kjer baker preko oranžnih odtenkov 

zlato barvo otopli do čiste bakrene barve rdečega zlata, medtem ko na primer srebro toplo 

rumenilo zlata obledi. Če kombiniramo dodatke srebra in zlata, lahko variiramo med tremi 

ekstremi: rumeno, rdečo ali zeleno zlato barvo.  

Srebro 

Srebro je kemični element, ki ima v periodnem sistemu simbol Ag, gostoto 10,5 g/cm
3
, tališče 

960,5 °C in vrelišče 2210 °C. Je brezbarvna kovina. Na polirano srebro padajoča svetloba 

reflektira skoraj brez izgube, kar pomeni, da ima izredno visok kovinski sijaj. Kot plemenita 

kovina je praktično odporno na kisik iz zraka. Zaradi učinka atmosferskega žveplovega vodika in 

amoniaka pa čisto srebro potemni. Je skoraj tako mehko in raztezno kot čisto zlato, zato se ga pri 

izdelovanju nakita in okrasnega orodja prav tako predeluje izključno v obliki zlitin. Tako kot pri 

zlatu je tudi pri srebru še danes v uporabi preizkušena kombinacija zlitin.
53

 

Z odkritjem kovin se pojavijo najbolj razširjene tehnike izdelovanja nakitnih predmetov, skozi 

katere je postalo oblikovanje nakita kompleksnejše.  

 

Slika 33: Zlato in srebro sta mehka in raztezna materiala, zato se ju predeluje samo v obliki zlitin. 
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2.2 Tehnike oblikovanja nakita 

V nadaljevanju bom predstavila tehnike oblikovanja nakita, kjer se bom osredotočila na osnovne 

in na nekaj izbranih zlatarskih tehnik, ki se pojavijo z odkritjem in začetki obdelovanja kovin. Pri 

izboru me je vodilo praktično delo diplomske naloge – oblikovanje avtorskega nakita iz srebra. 

2.2.1 Osnovne (zlatarske) tehnike izdelovanja nakita 

 Kovanje 

Kovanje je postopek preoblikovanja vročih kovin z udarjanjem in ena izmed osnovnih tehnik 

oblikovanja nakita. Gre za delo, ki je dalo ime tudi zlatarju, kovaču (Goldscmied).
54

 

Preoblikovanje materialov s plastično deformacijo obstaja, odkar se je človek spoznal s 

kovinami. Že več tisočletij pred našim štetjem je z ročnim kladivom pri navadni temperaturi 

oblikoval različno orodje, orožje in okrasje iz kovin, ki jih je poznal. Kovanje je eden najstarejših 

in najpomembnejših postopkov obdelave, pri katerem plastično deformacijo predmeta 

povzročimo z mnogimi hitrimi, zaporednimi udarci kladiva ali pa s počasnim stiskanjem na 

stiskalnici oziroma preši.
55

  

Pri oblikovanju s pomočjo udarjanja s kladivom je pomembna oblika glave orodja (slika 35). 

Različno oblikovana kladiva služijo različnim namenom in na kovini ustvarjajo različne učinke. 

Udarec kladiva pušča na materialu takoimenovano »delovno sled« (slika 34). Gre za postopek 

ročne obdelave kovine, ki ga ne moremo nadomestiti z industrijsko oziroma strojno obdelavo.  

                                                 
54

 Ropotar, Nakit; Priročnik ..., op. cit., str. 6. 
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Slika 34: Ročno kovan prstan iz 22-karatnega zlata. 
 

Slika 35: Primeri raznolikih oblik glav kladiv. 
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Upogibanje 

Najpogosteje uporabljena postopka upogibanja sta ravnanje in krivljenje, ki ju glede na 

uporabljeni material, njegovo obliko in dimenzije lahko oblikujemo ročno ali strojno. 

Upogibanje lahko poteka v hladnem ali vročem stanju. Pri tem si pogosto pomagamo z ročnimi 

orodji za preoblikovanje in vpenjanje, med katerimi se kot podpora roki že stoletja uporabljajo 

tudi klešče različnih oblik in velikosti: ploščate, koničaste ploščate, tirnične in okrogle (slika 36). 

Kakor je pri kovanju cenjeno ročno delo, pri upogibanju tem bolj pazimo, da na površini ne 

pustimo sledi zarez in vtisov klešč (slika 37). Pri oblikovanju s kleščami je namreč nevarno, da 

se zaradi premočnega pritiska material poškoduje.
56

 

 

Slika 36: Primer hladnega upogibanja kovine z zaključno obdelavo 

oblike in velikosti prstana na stožčasti palici. 

 

 

Slika 37: Krivljeni srebrni prstani z biseri. 

Ulivanje  

Litje je prav tako eden najstarejših in zelo pogosto uporabljenih načinov predelovanja ter 

preoblikovanja kovin in zlitin v tekočem stanju, ki ga človek pozna že več kot pet tisoč let.  

Pri ulivanju ulijemo raztaljeno kovino v livno votlino forme, ki je odporna na vročino in ustreza 

negativu končnega izdelka – ulitka. V formi se talina strdi in ohrani osnovno obliko. To je  

enostaven in ekonomičen način oblikovanja, s katerim lahko dosežemo tudi zelo komplicirane 

oblike z zunanjimi in notranjimi votlinami, ki jih lahko po strditvi in odstranitvi iz modela 

dokončno oblikujemo tudi z nekaterimi drugimi obdelovalnimi postopki.  

Lastnost, zaradi katere lahko raztaljene kovine ulivamo v razne uporabne predmete, imenujemo 

livnost, dejavnost, ki se ukvarja z litjem, pa je livarstvo. Vse kovine in njihove zlitine se ne dajo 

liti enako dobro. Livnost posameznih kovinskih materialov je različna in odvisna od temperature 

tališča, viskoznosti posamezne taline, navzemanja plinov, oksidacije, krčenja in tvorjenja izcej. 
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Pri litju se lahko pojavi tudi veliko napak. Najpogostejši so lunkerji ali votla mesta različnih 

velikosti, ki nastanejo zaradi ohlajanja in krčenja materiala, in razpoke, ki jih povzročajo 

notranje napetosti samega materiala. Pogost problem predstavljajo izločanje plinskih mehurčkov 

ob strjevanju talin, zaradi katerih so ulitki luknjičavi, in kristalne izceje, s katerimi se srečamo pri 

ulivanju zlitin. Zgodi se tudi, da kristali težje kovine potonejo, zaradi česar pride do 

neenakomernosti strukture na raznih mestih ulitka.     

Poznamo več načinov ulivanja, ki se med seboj razlikujejo glede na  material modela: ulivanje s 

peskom, s sipo in s centrifugo.  

Kadar ulivamo enkratne forme, navadno uporabimo postopek ulivanja v pesek, ki ga sestavljajo 

izdelava modela in forme, taljenje kovine, vlivanje, strjevanje kovine, hlajenje kovine v formi in 

končno čiščenje ulitka.
57

 Kot material za model se uporablja livarski pesek na kremenčevi osnovi 

z dodatkom gline, ki ima zelo veliko trdnost. Ko se sprime, prevzame obliko modela. Pri 

ulivanju je potrebno biti pozoren, da zaradi prevroče kovine model ne zgori.   

Pri postopku ulivanja s sipo se za model uporablja hrbtna skorja sipe (slika 38). To je mehak 

apnenčast material, ki je na zunanji strani pokrit s trdim oklepom. Sipino kost zbrusimo do ravne 

površine in jo prepolovimo. V mehki notranjosti lahko oblikujemo oblike ali pa med zbrušeni 

polovici vstavimo nek predmet, ju stisnemo in tako na polovicah kosti dobimo odtis oziroma 

negativ. Pred vlivanjem je nato potrebno vrezati le še livni kanal. Sipina kost je zelo praktična, 

saj jo lahko uporabimo večkrat. Tudi tukaj je potrebna previdnost, da pri ulivanju kovina ni 

prevroča, saj lahko model ob tem zgori.  
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Slika 38: Prikaz postopka tehnike ulivanja s sipo: od 

priprave sipine kosti, dolbenja željene oblike okrasa, do 

izvzetja ohlajenega odlitka  iz kalupa, pripravljenega na 

končne popravke. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Kremen
http://sl.wikipedia.org/wiki/Glina
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S centrifugalnim litjem je možno izdelati tudi bolj komplicirane oblike. Za razliko od ostalih 

načinov se model oblikuje iz mehkega voska in ga zato imenujemo tudi postopek z voščenim 

taljenjem (ang. lost-wax casting technique) (slike 39-41). Voščeni model se z žico pritrdi na 

leseno polkroglo, vse skupaj pa se pokrije s preluknjano jekleno cevjo, kiveto, ki se jo napolni z 

mavcu podobno snovjo. Ob tem se popolnoma zakrije tudi voščeni model. Napolnjeno kiveto se 

nato obrne ter odstrani polkroglo in žico. Na mestu, kjer je bila žica, nastane tanek livni kanal. 

Za tem model segrejemo, da se vosek stopi. V gmoti modela tako dobimo prost negativ za 

ulivanje predmeta. Princip je takšen, da se tekočo kovino stisne v model s centrifugalno silo, pri 

čemer se lahko uporabi namizno ali ročno centrifugo.
58

 Postopek z voščenim taljenjem ali 

tehnika izgubljenega voska predstavlja najstarejši livarski postopek. Ta način ni dopuščal 

obsežnejše proizvodnje, zato sta v nadaljnjem razvoju tovrsten način ulivanja nadomestili tehniki 

enodelnih in dvodelnih kalupov, kar je omogočilo serijsko proizvodnjo enakih predmetov. S tem 

so se povečale potrebe po rudi, kar je najverjetneje povzročilo selitve prebivalcev na nova 

območja z rudnimi nahajališči.
59

 

 

Slika 39: Primer postopka oblikovanja nakita z voščenim taljenjem od izdelave voščenega modela, vstavljanja v 

kiveto, zalivanja z mavcu podobno snovjo, taljenja voščene osnove, priprave srebra in končnega izdelka, ki po 

izvzetju potrebuje še nekaj zaključnih popravkov. 
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Slika 40: 18-karatni zlat prstan oblikovalke Johanne 

Dahm, izdelan v tehniki voščenega taljenja. 

 

Slika 41: Bronasta prstana oblikovana v tehniki 

voščenega taljenja. 

 

V tehniki voščenega taljenja je izdelan tudi moj avtorski nakit, ki ga bom predstavila v 

praktičnem delu diplomske naloge. 

Spajkanje ali varjenje 

Varjenje je postopek spajanja kovinskih delov z dodajanim materialom (spajko) v nerazdružljivo 

celoto.
60

 

Spajka ali lot je kovinska zlitina, ki ima nižje tališče kakor kovini, ki ju želimo spojiti, zato se 

osnovni material pri postopku spajanja ne raztali, ampak se le ogreje do delovne temperature 

tališča spajke. Glede na temperaturo, pri kateri se dodajani material tali, ločimo mehko spajkanje  

z delovno temperaturo do 450 °C in trdo spajkanje z delovno temperaturo nad 450 °C. 

Kemikalije, ki proces združitve omogočajo ali pospešujejo, imenujemo talila. Kvalitetno zvarjen 

spoj je trden, tesen in odporen proti koroziji, s postopkom varjenja pa pogosto prihranimo tudi na 

materialu in času izdelave.  

Nakit je v večini primerov sestavljen iz več elementov in je le redko narejen iz enega samega 

kosa oziroma v celoti izdelan brez spajke. Tako je na primer prstan spajkan iz več posameznih 

delov, na broškah so spojeni tečaji in kavlji, sespajkane so  zanke verižice ipd.
61
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Rezanje in žaganje 

Odrezovanje je način obdelave, pri katerem od začetnega kosa materiala odrežemo ali 

odstranimo posamezne dele, da dobimo želeno obliko. Odrezujemo lahko ročno (slika 42) ali na 

obdelovalnih strojih.
62

  

Ko se potrebuje željena mera pločevine, zlatarji najpogosteje uporabijo škarje za pločevino. 

Takšno rezanje je ekonomično, saj je hitrejše in ni materialne izgube kot pri žaganju. Velike 

plošče režemo s škarjami na vzvod, medtem ko za manjše in bolj komplicirane oblike 

uporabljamo ročne škarje. Te so oblikovane tako, da dopuščajo tudi okrogle reze. Debelina 

pločevine pa postavlja škarjam mejo. Površine, ki jih ne moremo oblikovati s škarjami, lahko 

obdelujemo z žago rezljačo. Pomembno zlatarsko orodje  pripravimo tako, da list žage vpnemo v 

locen rezljače. Pri delu je potrebna zbranost, saj je tanek list žage zelo občutljiv in se lahko pri 

vsakem nespretnem gibu hitro zlomi. 

 

Slika 42: Žaga rezljača predstavlja pomembno zlatarsko orodje. 

Filigran 

Filigran ali »zrnata žica« je stara in zelo razširjena tehnika oblikovanja nakita, kjer kot material 

prednjači srebro. Gre za plosko tehniko oblikovanja, kar pomeni, da je nakit izdelan ploščato ali 

le rahlo vbočeno (slika 43). Izdeluje se ga po dveh metodah: pri prvi spletemo v vrvico dve tanki 

žici. Če nastalo žico nato zvaljamo, dobimo ploščato zrnato žico. Po drugi metodi pa na tanko 

okroglo žico vrežemo grob navoj. S ploskim valjanjem nastane nato »zrnata žica«. Iz nastalih 

tankih žic se na osnovi natančne risbe oblikuje precizne vzorce. To je možno izvesti na kovinski 

plošči ali brez podlage, kot dodatni okras pa se lahko po želji vstavljajo tudi dragi kamni. Na 
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stičnih mestih je potrebno žice med seboj spajkati. Temu sledi piljenje, smirkanje in olepševanje. 

Pri kvalitetnem izdelku morajo biti sledi spajanja skoraj nevidne.
63

 

  

 

Slika 43: Primer zlate broške, oblikovane v 

tehniki filigrana z dodanima dragima okrasnima 

kamnoma. 

Piljenje 

Kljub temu da danes poznamo mnogo vrst obdelovalnih strojev, piljenje še vedno ostaja 

pomemben postopek ročne obdelave kovin (slika 45).  

Pile razlikujemo po obliki, velikosti in vrsti naseka delovne površine, s katero odrezujemo 

material kot opilke (slika 44). Ločimo enojni, dvojni ali križni in točkasti nasek. Nežnost naseka 

je povezana z željeno količino odvzema kovine. Pile z enojnim nasekom se uporabljajo za 

piljenje mehkih kovin, kot so kositer, svinec, aluminij, cink, baker itd., pile z dvojnim ali križnim 

nasekom za piljenje trših kovin in umetnih mas, medtem ko so rašpe, ki imajo točkast nasek,  

primerne predvsem za obdelovanje lesa, usnja, umetnih mas in drugih materialov. 
64
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 Ropotar, Nakit; Priročnik ..., op. cit., str. 97, 98 in 99. 
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 Jereb, Osnove kovinarstva ..., op. cit., str. 28 in 29. 

 

Slika 44: Zlatar uporablja najrazličnejše pile, ki se 

razlikujejo po obliki in velikosti. 

 

Slika 45: Katero pilo uporabljamo, je odvisno od 

vsakokratnega cilja piljenja. 
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2.2.2  Dodatne tehnike oblikovanja 

Jedkanje 

Jedkanje je obdelava površine predmeta s kemičnim raztapljanjem materiala s pomočjo kisline. 

Če želimo na izdelku nežen ornament, predmet najprej v celoti premažemo s kislinskoodpornim 

asfaltnim lakom. Nato se v zaščitno plast, s katero je premazana površina, vrišejo željeni vzorci. 

Tako pripravljen material prepustimo jedkanju s kislino. Na vrisanih oziroma zaščitne plasti 

prostih mestih zaradi delovanja kisline nastajajo raze. Te so širše in globlje, čim dlje je bila 

kovina podvržena jedkanju. Z jedkanjem enostavno dosežemo tudi slikovito prelivanje svetlih in 

temnih ploskev površine (slika 46).
65

 

 

Slika 46: Primer prstana z jedkano površinsko dekoracijo. 

Tauširanje 

Tauširanje predstavlja postopek vtolčenja ali natolčenja ene kovine na drugo. Gre za pogost 

način okraševanja masivnih železnih delov, ki prenesejo visoke sile udarcev.
66

 Pri izbrani tehniki 

vkujemo – v vnaprej pripravljene vdolbine osnovne trde kovine – tanke žice in pločevine 

drugobarvne mehkejše kovine. Priljubljeno je jeklo z zlatim vložkom kot tudi kombinacija jekla 

s srebrom, bronom in bakrom.  

Utori, v katere je vtolčena plemenitejša kovina, so narejeni z jedkanjem, klesanjem in 

graviranjem. Da se tanka žica vloženega materiala osnovni kovini dobro prilega, so gravirane ali 

klesane vdolbine ozke, dolge ter proti spodnjemu delu razširjene. Najpogostejši so linearni 

ornamenti. Vložene žice pa v pripravljene vdolbine stisnemo z le nekaj udarci kladiva (slika 47).  
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Slika 47: Prikaz postopka tauširanja. 

Cizeliranje 

Cizeliranje je tehnika plastičnega preoblikovanja kovinskih površin, ki se v rokodelstvu 

uporablja že tisočletja (slika 49). Tudi orodja so v principu še danes takšna, kot so jih uporabljali 

v starem Egiptu. Glavna orodja, punce, so kvadratni ali okrogli, približno 12 cm dolgi jekleni 

klini raznolikih debelin. Imajo različno zaključene konice, ki v materialu puščajo specifične 

sledi. Pri oblikovanju si pomagamo s cizelirskim kladivom, s katerim glede na silo udarca 

dosegamo bolj ali manj globoke sledi orodja v površini delovne ploskve (slika 48). 
67

  

Kovino se na mehki podlagi tolče  s sprednje ali zadnje strani, pogosto tudi z obeh. Pri tem 

nastane reliefna površina, lahko pa dosežemo tudi visok relief. Če se nižje dele reliefa obrusi, 

dobimo izdelke v predrti tehniki. 
68
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 Ropotar, Nakit; Priročnik ..., op. cit., str. 104-106. 
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 Ravbar, Konserviranje okrasja …, op. cit., str. 147. 

 

Slika 48: Glede na silo udarca lahko dosežemo bolj ali 

manj globoke sledi orodja v površini kovine. 

 

Slika 49: Primer plastičnega preoblikovanja kovinskega 

okrasja v tehniki cizeliranja. 
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Graviranje     

Graviranje je tehnični postopek, kjer z vrezovanjem črk, vzorcev, risb oziroma odstranjevanjem 

površine materiala dekoriramo površine kovin. Površine se obdeluje s pomočjo graverskega 

orodja, kot so dleto, igla in izbijač (sliki 50 in 51).
69

 

 

Slika 50: Nakit dekoriran s tehniko graviranja. 

 

 

Slika 51: Graversko orodje. 

Nieliranje 

Nieliranje je krasilna tehnika, ki se večinoma uporablja pri obdelavi srebra. Pri tej tehniki je v 

kovino vrisana poglobljena kontura, ki je napolnjena s črno kovinsko zmesjo (slika 52). Nielirno 

zmes zlivajo po različnih receptih (iz srebra, bakra in svinca z dodatkom žvepla), krhko gmoto 

pa na koncu zmeljejo v drobnozrnat prah. Poljubne motive globinsko vdelamo v kovino z 

graviranjem, jedkanjem ali drugimi tehnikami obdelovanja. Vdolbine se nato do roba zapolni z 

nielnim prahom in vloži v emajlirsko peč, da se niela stali. Odvečne dele niele se odstrani s pilo, 

površino pa se na koncu še zgladi.
70
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 Veliki splošni leksikon: v osmih knjigah, Tretja knjiga Gh- Ka, Ljubljana 1997, str. 1342. 
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 Ropotar, Nakit; Priročnik ..., op. cit., str. 111 in 112. 

 

Slika 52: Primer zapestnice, dekorirane v tehniki nieliranja. 
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Emajliranje 

Emajliranje je tehnika okraševanja nakita s steklasto snovjo – emajlom (slika 53). Navadno ima 

videz barvaste steklovine in ga pogosto izdelujejo iz kremena, boraksa, borove kisline, 

kalijevega in natrijevega nitrata (V), svinčevega belila, gline, motnil, barvil in veziv. Steklena 

zmes mora doseči primerno prijemljivost s kovino, zato se temperatura taljenja prilagaja 

razteznim koeficientom osnovne kovine.
71

 Emajl se dobi v obliki drobcev in ga je pred nadaljnjo 

uporabo potrebno stolči ter zmleti v možnarjih. Zrnca se za tem izpere in nasuje v porcelanaste 

skodelice. Vlažen zrnat prah nato nanesemo na želeno kovino, kjer ga talimo pri temperaturi od 

700 °C do 800 °C. Pri tem se zrna sprimejo v stekleno zmes in oprimejo podloge. Gladka 

površinska prevleka ima poleg estetske tudi zaščitno vlogo. Emajl je trden, vzdržljiv, odporen na 

kemikalije in toploto, barvno obstojen, negorljiv, a hkrati občutljiv na udarce, zato se lahko 

zdrobi oziroma poči. 

 

Slika 53: Emajliran nakit priznane blagovne znamke Frey Wille. 

 

Poznamo sedem emajlirskih tehnik: vdolbinsko, celično, pogreznjeno, okensko in reliefno 

vtaljevanje ter polni in slikarski emajl.
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Granuliranje 

To je postopek okraševanja nakita z zelo majhnimi kovinskimi kroglicami, ki jih na kovinsko 

ploskev pritrdimo brez dodatnega veziva, kot je na primer  lepilo ali spajka (slika 54). Granalije 

(kroglice) izdelamo tako, da tanko zvaljan trak iz pločevine narežemo na kvadratne ploščice, jih 

zmešamo s prahom lesnega oglja in jih nato v talilnem loncu stalimo v kroglice. Največji 

problem predstavlja trajna pritrditev kroglic na nosilec. Podlago predhodno namažemo z 

razredčeno fluoronovo raztopino. S kroglicami obložen predmet pa mora biti tudi tako segret, da 

se površina osnovne pločevine zmehča in zlije z dodanimi granalijami. Ob tem se morata nataliti 

le zvezna dela na stikih in ne sme priti do popolnega staljenja kroglic oziroma celotne ploskve.
72

  

 

 

Slika 54: Detajl kitajske lasne igle, oblikovane v tehniki granulacije. 
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2. 3  Likovni vidiki oblikovanja nakita   

Glavne oblikotvorne zahteve nakitnega okrasja, ki se vzpostavijo v odnosu do človeškega telesa, 

so vezane na zakonitosti prostorskega križa, oblike, volumna, mase in likovnih spremenljivk 

(velikosti, teže itd.). Oblikovalci s pomočjo likovno-formalnih vidikov dosegajo nove pomene, 

vsebine, čutne lastnosti ter čustvene kvalitete nakitnega okrasja.
73

  

2.3.1 Relacija funkcija – forma pri nakitu 

Nakit je predmet s funkcijo, zato je oblika nakita odvisna od njegove funkcionalnosti. 

V logiki in matematiki pomeni funkcija medsebojno odvisnost količin, pri čemer sprememba ene 

količine privede do določene spremembe enega ali več drugih delov iste celote. Spremenljivko, 

ki se spreminja kot posledica drugih sprememb, imenujemo funkcija.
74

 V likovni ustvarjalnosti 

se funkcija nanaša na umetnikov namen in njegovo potrebo po kreativni reakciji na okolje, v 

katerem živi. Po funkciji se vprašamo z vprašalnico kaj (nam želi umetnik povedati) oziroma 

zakaj (nam želi nekaj povedati).
75

 

Forma predstavlja najvišjo stopnjo organiziranja likovnih prvin v celoto. Vključuje pojem oblike, 

lika ter druge likovne pojme, vezane in organizirane v končno in nedeljivo celoto umetnine.
76

 

Splošno izraz forma predstavlja obliko, podobo, zunanji izraz in ni vezana na vsebino. Po 

besedah R. Arnheima je za razumevanje pojma forma bistvenega pomena prepoznavanje razlik 

med obliko in formo. Vsaka stvar, fizična ali mentalna, naravna ali konstruirana, popolna ali 

nepopolna, naključna ali načrtovana, ima svojo obliko, medtem ko se forma kot pojem ne nanaša 

na nobeno fizično eksistirajočo stvar ali pojav in predstavlja abstrakcijo. Uporablja se jo za 

označevanje pojmovnih karakteristik pojavov, ki so lahko razumske ali perceptivne, merljive ali 

intuitivne, geometrijske ali topološke. Lahko trdimo, da predstavljajo forme kreacije našega uma, 

ki imajo izjemen vpliv na človekovo dojemanje sveta in produciranje njegove kulturne 

resničnosti.  
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Francoski likovni teoretik André Hermant likovni pojem funkcije obrazloži na temelju 

oblikotvorne matrice, ki jo sestavljajo funkcija, struktura in forma. Kot je že omenjeno, 

predstavlja funkcija namen predmeta. Struktura je vse, iz česar je predmet realiziran, medtem ko 

forma, po kateri se vprašamo kako, izraža sintezo vseh čutnih, emocionalnih, racionalnih, 

zunanjih , notranjih ipd. sestavin, kot enovito in enkratno celoto.
77

 

Funkcija nakita je povezana z nošenjem na človeškem telesu, zato je forma nakita bistveno 

odvisna od dela telesa, ki ga posamezni kos nakita krasi. Zato je potrebno pri raziskavi odnosa 

med funkcijo in formo pri nakitu nujno upoštevati človeško anatomijo. To lahko likovno-

teoretsko konceptualiziramo s pomočjo prostorskega križa, oblik nakita v odnosu do človeškega 

telesa, volumna, mase ter likovnih spremenljivk. 

2.3.2 Prostorski križ    

Predstavlja obliko človekovega spontanega ali reflektiranega zavedanja lastnega telesa, njegove 

prostorske organizacije in položaja v prostoru. Skozi človeško telo lahko postavimo veliko 

ravnin, med katerimi so najpomembnejše tri orientacijske ravnine, ki tvorijo prostorski križ: 

frontalna, sredinska ali medialna in očesna ravnina (slika 55).
78

  

Prva, čelna ali frontalna ravnina, je navpična in gre skozi sredino našega telesa. Poteka preko 

ušes in bokov vzporedno s čelom ter deli naše telo in prostor na sprednji in zadnji del. Druga, 

sredinska ali medialna ravnina, je prav tako navpična in stoji pravokotno na prvo. Poteka po 

sredini telesa, po korenu nosu preko popka ter deli telo in prostor na levo in desno stran. Tretja, 

očesna ravnina, ki poteka vzporedno s površino tal v višini oči, pa prostor deli na spodaj in 

zgoraj.
79

 

Na osnovi frontalne ravnine, ki deli prostor na spredaj in zadaj, naš način čustvenega doživljanja 

prostorskih položajev in smeri ovrednoti oblike, ki so spredaj, drugače kot oblike, ki so zadaj. 

Lahko rečemo, da so položaji spredaj bolj aktivni kot položaji zadaj, ker imamo do njih aktiven 

odnos – so na dosegu vida in nas s tem izzivajo. Na podoben način vrednotimo smer naprej kot 

aktivno, kot napad in smer nazaj kot pasivno, kot umik ali beg. Pri frontalni ravnini zato 
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govorimo o bioloških opredelitvah, medtem ko medialna ravnina, ki deli prostor na levo in 

desno, nima tako jasno in nedvoumno izraženega biološkega pomena, vendar ima izrazit 

predvsem kulturni pomen. Pri tem so zanimive tudi raziskave psihologov. Po mnenju Graffonove 

se gledalec pri opazovanju oblik in prizorov, ki jih gleda, prej identificira z levo stranjo. Vzrok 

za to leži v funkcionalni specializaciji možganskih hemisfer. Vizualne podatke z leve strani 

prostora namreč vidni aparat, zaradi dejstva, da je levo oko neposredno povezano z desno 

možgansko polovico, ki ima središče za dešifriranje oblik in vzorcev, laže razčlenjuje in 

sintetizira kot podatke z desne, saj desno oko, ki je povezano z levo možgansko polovico, centra 

za dešifriranje nima. Oblikam na levi strani posvetimo svojo pozornost prej kot oblikam na 

desni, zato pravimo, da je leva v percepcijski hierarhiji primarna stran. Nasprotno temu pa imajo 

oblike na desni večjo vizualno težo. Našo pozornost bolj pritegnejo zato, ker jih vidni aparat 

“teže” razčlenjuje in se zato z njimi dalj časa ukvarja.
 
Na podoben način vrednoti položaje in 

smeri tudi očesna ravnina, kjer imata položaj zgoraj in smer navzgor že iz bioloških razlogov 

pozitiven predznak, položaj spodaj in smer navzdol pa negativne konotacije.
80 

 

Delitve prostorskega križa vplivajo na bistvene oblikotvorne dimenzije nakita v odnosu do 

človeškega telesa. 

 

Slika 55: Ravnine prostorskega križa, označene z oznakami FR (frontalna ravnina), MR (medialna ravnina) in OR 

(očesna ravnina). 
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2.3.3 Oblike nakita v odnosu do človeškega telesa 

Nakit že od nekdaj občudujejo in nosijo tako moški kot ženske, redkeje pa zasledimo, da z 

nakitom ljudje krasijo tudi živali. V prvi vrsti je namenjen človeku, zato je pomembno, da se v 

oblikah in proporcih prilagaja anatomiji človeškega telesa (slike 56-58).  

Danes skoraj ne poznamo dela telesa ali oblačila, ki ga skozi zgodovino – v enem ali drugem 

času, v eni ali drugi kulturi - niso uporabili za nošenje nakita. Oblika nakita se mora torej 

prilagajati delu telesa, ki ga krasi, pomemeben je tudi mehanizem, s katerim se  nakit pripenja na 

izbrani del telesa ali oblačila, ter udobje osebe, ki bo posamezni  kos nakita nosila. Tovrstni 

predpogoji narekujejo izbiro osnovne oblike nakita v odnosu do človeškega telesa (frontalno ali 

čelno oblikovan nakit, cilindrično in tridimenzionalno oblikovan nakit) ter osnovne funkcionalne 

vidike oblikovanja, ki se ob tem vzpostavijo, kot so velikost, volumen, masa in teža okrasja. 

 

 

Slika 56: Nakit se v oblikah in proporcih prilagaja 

anatomiji prsta. 

 

Slika 57: Nakit se v oblikah in proporcih prilagaja 

anatomiji roke. 

 

Slika 58: Nakit priznane slovenske oblikovalke nakita Olge Košice se lepo prilagaja krivinam telesa. 
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2.3.3.1 Frontalno ali čelno oblikovan nakit 

Pri čelno zasnovanih oblikah nakita je predstavitev okrasa mišljena le z enega zornega kota in 

sicer s sprednje, frontalne strani (sliki 60, 61). Posamezni kos nakita se tako deli na sprednjo in 

zadnjo oziroma hrbtno stran. Tovrstni nakit je običajno ploščatih oblik in se s svojo hrbtno 

ploskvijo prilega ter stika z večjimi, ravnejšimi površinami telesa. V to kategorijo uvrščamo 

broške (slika 59), sponke, obeske, medalje, gumbe ipd.  

 
Slika 59: Broške so običajno ploščatih 

oblik in se lepo prilegajo stikom z 

večjimi ploskvami, ki jih krasijo. 

 

 
Slika 60: Frontalno ali čelno 

oblikovan nakit. 

 

 
Slika 61: Predstavitev nakita je 

mišljena z enega zornega kota. 

 

2.3.3.2 Cilindrično oblikovan nakit 

Skupno točko predstavljajo valjaste oziroma cilindrične, stožčaste ter ukrivljene oblike, ki se 

prilegajo podobno oblikovani anatomiji  telesa. Nakit je mišljen kot celota, ki obdaja posamezne 

dele telesa, vendar pa je pogosto delno zakrit in ni viden v vsej svoji lepoti. Forme zato večkrat 

vključujejo frontalne ali hrbtne okrasne elemente. V to kategorijo uvrščamo nakit, ki krasi glavo, 

vrat, roke, zapestja, prste, pas, noge, gležnje in nožne prste, torej: 

- naglavno okrasje: tiare (slika 63), krone, venci, čelno okrasje ipd.;  

- nakit vratu: ogrlice, verižice, obročaste kovinske ovratnice, verige, verižice z obeski;  

- nakit rok: zapestnice, paski za ure, nalahtniki itd. (slika 62, 64, 65);  

- nakit pasu: pasovi;  

- nakit nog:  nanožnice;   

- prstni dodatki: prstani rok in nog.  
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                Slika 62: Cilindrično oblikovan nakit rok. 

 

Slika 63: Cilindrično oblikovan nakit glave. 

 

Slika 64: Cilindrično oblikovan nakit rok.          

2.3.3.3 Tridimenzionalno oblikovan nakit 

Tridimenzionalno oblikovan nakit se nosi na delih telesa, ki formi omogočajo, da je vidna z vseh 

strani ali vsaj z več zornih kotov. Med tridimenzionalno oblikovan nakit prištevamo: viseče 

uhane (slika 66), okraske za lase, nekatere broške in raznovrstne vrtljivo nameščene obeske, ki 

so ob vrtenju prezentirani z vseh strani (slika 67).  

 

Slika 65: Viseči tridimenzionalno oblikovani uhani. 

 

 

Slika 66: Vrtljivo nameščeni obeski formi omogočajo, 

da je vidna z več zornih kotov. 
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2.3.4 Vidiki volumna in mase pri oblikovanju nakita  

Pri oblikovanju nakita je torej ključno mesto, ki ga bo nakit krasil. Poleg osnovne oblike pa 

oblikovalci ne smejo pozabiti še na velikost, volumen in maso okrasa ter s tem povezan sistem 

zapirala oziroma mehanizem, s katerimi se nakit drži telesa ali se pripenja na obleko in tako 

varuje pred izgubo.
81

  

Kot bistveni lastnosti oblik, zlasti tridimenzionalnih, je potrebno omeniti dva pomembna likovna 

pojma: volumen in maso, ki sta zaradi svojih zaznavnih lastnosti pomembna dejavnika likovnega 

oblikovanja in izražanja. Volumen opisuje prostor, ki ga zaseda neko telo in ima v likovni 

umetnosti vedno neko obliko (slike 68-70), izraz masa pa se nanaša predvsem na občutek 

velikosti in teže posamezne gmote, ki jo določa neki volumen (sliki 71, 73).
82

 

 

Slika 67: Volumen opisuje prostor, ki 

ga zaseda neko telo. 

 

 

Slika 68: Poudarek volumna. 

 

 

Slika 69: Volumen ima v likovni 

umetnosti vedno neko obliko. 

 

Kakšno težo predstavlja posamezniku nakitni okras, je zelo relativno (slika 72). Nekatere osebe 

zlahka nosijo zelo težke dekoracije, medtem ko drugi vztrajajo pri karseda majhni masi nakita. 

Če je toleriranje velike mase in s tem povezano udobje vedno osebnostno pogojeno, pa na sam 

izbor težjih, prestižnih materialov, pomembno vpliva tudi ekonomski položaj posameznika. 

Masivnost nakita je namreč precej odvisna od uporabljenih materialov, kjer največkrat velja 

pravilo – večja kot je masa, višja je tudi končna cena izdelka. Na osnovi izbranega materiala se 

zato vedno premišljeno oceni potrebno debelino izdelkov, s čimer oblikovalci kontrolirajo maso, 
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trdnost, trajnost in cenovni okvir predmetov. Pri uporabi plemenitih kovin so debeline torej 

manjše tudi iz finančnih razlogov, pri čemer pa je potrebna pozornost, saj se lahko preveč 

tanjšani deli ob tem tudi hitro deformirajo. Zelo tanek prstan lahko na primer kmalu izgubi svojo 

osnovno obliko, se ukrivi in zato hitreje ter pogosteje potrebuje popravke.
83

 

 

Slika 70: Vsako volumetrično 

telo ima svojo maso. 

 

Slika 71: Kakšno težo predstavlja 

posamezniku nakitni okras je relativno. 

 

Slika 72: Vsako volumetrično telo 

ima svojo maso. 

   

Vsako volumetrično telo ima torej svojo maso. Pri oblikovanju pa je izredno pomembno tudi to, 

da so mase sestavnih delov uporabnih izdelkov med seboj uravnotežene, kar daje predmetom 

stabilnost, uporabnost in ravnotežje mas same likovne kompozicije.
84

 

2.3.5 Pomen likovnih spremenljivk pri oblikovanju nakita 

Po besedah Milana Butine relativnost oblik orisujemo z uporabo likovnih lastnosti oziroma 

likovnih spremenljivk, ki pri isti obliki povzročajo nastajanje drugačnih občutkov, doživetij ter 

zato drugačnih čustvenih odmevov, kot jih sproža oblika sama po sebi.
85

 Kot pravi Jožef 

Muhovič, bi lahko vlogo likovnih spremenljivk v metafori primerjali s funkcijo garderobe, ki 

človeškemu telesu spreminja videz, vsebino in izraz ter ga prilagaja različnim delovnim in 

socialnim okoliščinam. V analogiji z verbalnim jezikom pa lahko rečemo, da likovnim oblikam v 

jeziku ustrezajo samostalniki, medtem ko spremenljivkam odgovarjajo pridevniki, prislovi in 

števniki. Med likovne spremenljivke spadajo velikost, teža, položa,j smer, število, gostota in 

tekstura.  
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Velikost in teža 

Z velikostjo lahko oblikam spreminjamo vsebino in izraz. Na podlagi izkušenj velike oblike 

občutimo drugače kot istovrstne majhne, velikost oblik pa izzove tudi temeljna občutka, kot sta 

občutek intimnosti in občutek monumentalnosti. Ob tem spreminjanje velikosti temelji na 

primerjavah, ki imajo izhodišče v človeški percepciji, v perceptivnih navadah in standardih, 

človeški anatomiji ter velikosti referenčnega okvira, znotraj katerega se oblike nahajajo (sliki 74, 

77).
86

 

 

Slika 73: Velikost spreminja ekspresivni položaj oblik. 

 

Z velikostjo oblik lahko v likovnih kontekstih artikuliramo različne vsebine in pomene. Velikost 

lahko pomeni, da je neka oblika realno večja ali manjša od drugih, da je bližja ali bolj oddaljena 

od druge ali da je pomembnejša. Povezana je z občutkom mase in teže, kar pomeni, da nam 

velike oblike ob enakih pogojih dajejo občutek večje mase in teže kot manjše ali z drugimi 

besedami: občutka velikosti in teže, ki ju jasno občutimo tudi pri oblikovanju okrasnih 

predmetov v treh dimenzijah, sta navadno povezana – večja kot je gmota, težja se nam zdi in 

obratno (sliki 75, 76). Te vtise velikokrat izkorišča prav moda in oblikovalci, ko z lahkimi in 

zračnimi materiali pričarajo občutke velike mase okrasja. Drugače dojemamo tudi spremembe 

privajenih velikosti oblik, ki skozi to radikalno spreminjajo svoj ekspresivni potencial. Izjemno 

priljubljene so na primer pomanjšave velikih oblik in obratno. Velikost pa je hkrati vedno tudi 

relativna: kot primer izpostavimo simultani kontrast, ki povzroča, da velika oblika ob majhni 
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deluje še večja in majhna ob veliki še neznatnejša. Nasplošno je torej mogoče reči, da razlike v 

velikosti oblik porajajo dinamične napetosti v odnosih med oblikami. 

 

Slika 74: Velikost oblik je 

povezana z občutkom mase 

ali teže. 

       

Slika 75: Velikost oblik je povezana z 

občutkom mase ali teže. 

 

Slika 76: Velikost oblik pogojuje 

tudi funkcionalnost okrasa. 

 

Položaj in smer 

Položaj in smer sta spremenljivki, ki dobivata svoje doživljajske in čustvene vsebine iz našega 

načina zaznavanja, doživljanja in pojmovanja prostorskih odnosov, izhodišče pa predstavlja 

zgoraj omenjeni prostorski križ.
 87

 

Doživljajske vsebine, ki jih izkušamo v odnosu do osnovnih treh ravnin, ki potekajo skozi 

človeško telo in njihovih delitev prostora, prenašamo tudi v doživljanje likovnega prostora ter 

skozi to vplivajo na likovne znake in njihove vsebine. Oblikotvorne karakteristike in regulative 

položajev lahko spoznamo, če položaj oblik proučujemo v treh različnih kontekstih: v kontekstu 

treh ravnin likovnega prostora, v kontekstu prostorskega križa, kjer lastnosti in doživljajske 

vsebine oblik, glede na njihov položaj v prostoru, razvrščamo v štiri osnovne občutke 

(navpičnost, vodoravnost, poševnost in krivine) ter v kontekstu likovne kompozicije, pri katerem 

položaji in smeri, ki izhajajo iz logike prostorskega križa, porajajo vsebine, ki jih v svojem 

odnosu do prostora izkuša in razume vsak človek. Ob tem je razumljivo, da – kot pri vseh 

spremenljivkah – vsaka sprememba položaja vpliva tudi na premaknjeni element sam, na 
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njegove odnose do drugih elementov ter na odnose elementa do celotnega prostora ali 

kompozicije (slike 78-80).
88

 

 

Slika 77: Smer prstana gre prečno 

na smer prsta. 

 

Slika 78: Smer prstana izrašča navzgor iz 

prstana. 

 

Slika 79: Prstani oblikovalke Lori 

Talcott gredo v smeri prsta. 

Različna usmerjenost oblik nakita na primeru prstanov. 

 

Vsi položaji in smeri, ki izvirajo iz prostorskega križa, lahko torej omenjene vsebine nosijo tudi 

v likovni rabi ter skozi to določajo tudi osnovo oblikotvornih zakonitosti nakitnega okrasja (slike 

81-83).
89

 

                                                 
88

 Muhovič, Položaj; Prispevki za …, op. cit., str. 145, 146, 147 in 148. 
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 Jožef Muhovič, Prostorski križ; Prispevki za slovenski likovnoteoretski terminološki slovar, Likovne besede, št. 
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Slika 80: Krivulje lahko izražajo 

mehkobo, ženskost, organičnost. 

 

 

Slika 81: Padaung žena z "dolgim vratom". 

Kovinski obroči določajo logiko 

usmerjenosti oblike okrasa. 

 

Slika 82: Navpični položaj nakita 

nas spominja na smer delovanja 

teže in zato deluje dinamično. 
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Število in gostota 

Posamezno obliko ali znak lahko ponavljamo, prištejemo, odštejemo, delimo ali pomnožimo, 

kolikokrat je potrebno. Število tako sega od ene oblike ali znaka do mnogo oblik in znakov, pri 

čemer izraz »mnogo« sega od tesno skupaj postavljenih skupin z določenim številom elementov 

do skupin z nedoločenim številom elementov.  

Oblike ali znake lahko v odnosu do drugega števila oblik in znakov uredimo v določene rede, ki 

lahko v likovnih kompozicijah nastajajo na hoten ali naključen način (sliki 84, 85). V obeh 

primerih izvirajo iz vsebinskih in estetskih zahtev in se uveljavljajo z urejanjem intervalov na 

nivoju različnih likovnih kvalitet: na nivoju razmika med elementi, na nivoju smeri in položaja, 

na nivoju velikosti, na nivoju oblik, na nivoju svetlostnih razlik, na nivoju barvnih razlik, na 

nivoju teksture, na nivoju števila itd.
90

 

 

Slika 83: Številski red urejen na naključen način. 

 

Slika 84: Številski red urejen na hoten način. 

 

Gostota je likovna spremenljivka, ki je določena s številom elementov na enoto površine ali 

volumna, posamezne enote pa lahko ob tem ležijo blizu skupaj ali daleč narazen. Pri tem veliko 

število tesno skupaj lociranih elementov doživljamo kot veliko gostoto in majhno število 

dislociranih elementov kot majhno gostoto ali praznost.
91
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Slika 85: Večja gostota 

elementov pritegne večjo 

pozornost. 

 

Slika 86: Raznolike gostote in razmestitve elementov 

ustvarjajo specifične dinamike kompozicije. 

 

Slika 87: Gostenje in 

redčenje elementov. 

 

Z večanjem gostote enot lahko povečamo energijo prostora ali dobimo tonske vrednosti 

površine. Več kot je enot in gosteje kot so posejane, večja je energijska napetost v danem 

prostoru. Na tak način gostota enot na neki površini ali v nekem prostoru oblikuje različne 

teksturalne lastnosti, ki so odvisne od značaja enot oziroma od tega, ali so enote barvne ali 

nebarvne, ploskovite ali plastične itd.
92

 

Tekstura 

Doživljanje teksture je dražljaj zunanjega sveta, ki pomembno vpliva na percepcijo umetniškega 

dela kot tudi na sam začetek avtorjevega oblikovanja. Teksture so »kože« ploskovitih in 

prostorskih oblik, njihove otipne kvalitete ali z drugimi besedami vidne in otipne lastnosti 

površine. Že kot otroci se seznanimo s tipnimi lastnostmi površin stvari v okolju. Te so mehke, 

hrapave, gladke, trde, ostre ipd. Kasneje se to prvobitno taktilno izkustvo na kinestetičen način 

prenese na vid. Tako nastane možnost vizualnega »otipavanja« (ang. scanning), kljub temu pa 

ostane osnovna likovna kakovost tekstur njihov apel na čut tipa, ki je eden najbolj elementarnih 

čutov. V psihofiziološkem smislu so vse kompleksne izkušnje dotika in tipa posledice 

kombinacije dveh ali več primarnih tipnih občutkov. Teh je pet (dotik, pritisk, bolečina, toplo in 

hladno) in imajo vsi specializirane živčne celice. Zaradi kinestetičnih povezav pa teksture enako 

dobro prepoznamo tudi s čutom vida. Različne teksture na različen način odbijajo in vpijajo 

svetlobo. Lahko jih opišemo kot minirelief, ki je lahko zelo fin ali zelo grob. Površine brez 
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reliefa, ki odbijejo skoraj vso vpadlo svetlobo, vzbujajo občutke gladkosti in mehkobe, medtem 

ko hrapave površine s poudarjenim reliefom in sencami vzbujajo občutke grobosti in 

agresivnosti. Zaradi asociacije taktilnih in vizualnih izkušenj vidimo in občutimo teksture 

površin kot različne in kompleksne izkušnje.
93

  

 

 

Slika 88: Prstan z bombažno kroglo. 

 

Slika 89: Pluta in srebro. 

 

Slika 90: Srebrn prstan z različno 

oblikovano površino. 

Primeri raznolikih tekstur, ki predstavljajo vidne in otipne lastnosti površine. 

 

»Najbolj domiselna oblikovalka tekstur in njihovih kombinacij je prav gotovo narava,« pravi 

Butina.
94

 Navaja, da je pri obravnavanju pojma teksture pomembno razlikovati in pravilno 

razumeti tudi pojem strukture. Vsaka snov – organska ali anorganska – ima namreč tudi svojo 

notranjo zgradbo, strukturo, ki se na zunaj kaže kot teksturalni relief njene površine oziroma kot 

tekstura. Bolj ali manj razgibana reliefnost površine snovi izhaja torej iz njihove zgradbe in 

tehnične obdelave, pri likovnih delih pa iz likovnega pojmovanja, saj je tekstura zaradi svojih 

vizualnih, fizioloških in psiholoških lastnosti eno izmed pomembnih likovnih izrazil. S 

teksturami lahko ustvarjamo večji ali manjši občutek prostora, smeri, kontrasta, ritma, harmonije 

ipd. Kot ostale likovne spremenljivke v odvisnosti od medsebojnega kontrasta tudi teksture 

druga drugo poudarjajo ali blažijo.
95
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Poznamo naravne in umetne teksture. Vsaka naravna snov (kamenine, kovine, les, glina itd.) daje 

svojim površinam značilno teksturo, kar lahko spretno izkoriščajo oblikovalci. Ob tem pa 

naravne snovi s svojimi fizičnimi lastnostmi pogojujejo tudi način obdelave površine. To  

povzroči nove zanimive teksture oblikovanja. Umetne teksture nastajajo na več načinov. Odvisne 

so od značaja snovi, ki jo obdelujemo, značaja obdelovalne tehnike ter uporabljenega orodja 

(npr.: kamen zahteva in dovoljuje drugačno obdelavo kot les, glina ali kovina). Nekatere snovi 

dovoljujejo več načinov obdelave, medtem ko drugih ni mogoče podvreči drugačnim 

obdelovalnim tehnikam kot tistim, ki so v skladu z njihovo naravo.  

V likovnem izražanju lahko pri izkoriščanju členitvenih in ekspresivnih potencialov tekstur 

opazimo različne pristope in strategije, kot so:  

- kopiranje (imitiranje) in stiliziranje tekstur različnih predmetov ali pojavov (npr. tekstur 

tkanin, kamenin, las, kože, lesa ...);  

- neposredna likovna uporaba naravnih tekstur (kot npr. pri tehnikah frotaža, kolaža ali 

asemblaža);  

-  produkcija avtohtonih likovnih teksturalnih vrednosti, ki jih omogočajo različni likovni 

materiali (les, glina, kovina, kamen ...), likovna orodja in tehnike s specifičnimi načini 

obdelovanja materialov ter posameznikov individualizirani način njihove uporabe pri 

likovni artikulaciji oblik.   

Vsak material ima torej sebi lastno teksturo, ki jo lahko likovnik izkoristi na različne načine in 

namene. Likovniki pa imajo vedno tudi svoj bolj ali manj individualiziran rokopis – fakturo. 
96

  

S teksturiranjem se srečamo tudi pri oblikovanju površin nakitnega okrasja (slike 88-90). 

Površinska dekoracija lahko obsega različne načine oblikovanja kovinskih materialov, kot so: 

teksturiranje, poliranje, zamreževanje, odtiskovanje ipd., s katerimi dosegamo želene nove 

učinke površine nakitnih predmetov (slike 91-93). Obdelava materiala lahko poteka pred 

pričetkom združevanja sestavnih delov nakitnega okrasja ali pa ko je izdelek že skoraj v celoti 

narejen. Postopek izvedbe je vedno potrebno planirati že v fazi načrtovanja izdelka. 
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Slika 91: Odtiskovanje. 

 

 

Slika 92: Površinska dekoracija. 

 

 

Slika 93: Poliranje površine. 

 

   

Poznamo torej mnogo načinov, s katerimi dosegamo raznolike dekorativne učinke površine.
 
Če 

kovino spustimo skozi valj oziroma prešo, lahko v površino materiala s pomočjo papirja, tkanin, 

kovinskih šablon, žic ipd. odtisnemo vrsto zanimivih oblik in vzorcev. Zanimive teksture lahko 

ustvarimo tudi s pomočjo gravirnega strojčka ter uporabe raznovrstnih nastavkov, primernih za 

brušenje, rezanje in dolbenje kovinskih materialov. Preden se lotimo dekoriranja površine skrbno 

pripravljenega izdelka, uporabo orodij za teksturiranje raje preizkusimo na posameznih vzorčnih 

primerih. Ob tem osvojimo obnašanje materiala in uporabo različnih nastavkov. Orodje lahko 

namreč kar hitro uide izpod kontrole, zdrsne po površini in ustvari težko popravljivo sled. Dela 

se zato lotimo skrajno previdno, zaradi odpadanja materiala pa med delom ne smemo pozabiti 

tudi na ustrezna zaščitna sredstva.  

Pri nakitnih predmetih, sestavljenih iz več kovin, lahko visoko sijajna površina izniči oziroma 

zmanjša kontrast uporabljenih materialov. V tem primeru lahko raznovrstnost materialov 

poudarimo z matirano obdelavo površine.
97

 Zanimive teksture nam lahko dajejo zaradi 

različnega vpijanja in odbijanja svetlobe od površinskega minireliefa povsem drugačne videze in 

občutke. S stališča vizualnega zaznavanja zato teksture uvrščamo na področje orisne likovne 

prvine svetlo-temno. 
98
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3. Avtorski del – oblikovanje unikatnega nakita  

V praktičnem delu diplomske naloge sem strokovno-teoretični del podkrepila z avtorskim delom, 

v katerem sem oblikovala unikatno nakitno okrasje. V nadaljevanju bom zato predstavila potek 

avtorskega oblikovanja nakita od osnovne ideje, priprave, do postopka oblikovanja nakita.  

3.1 Izhodišče 

Nakit me od nekdaj navdušuje. Že kot otrok sem pogosto ustvarjala in oblikovala raznovrstne 

dekorativne predmete, v svojem diplomskem delu pa sem najstniško ljubezen do »krašenja« 

telesa, nekoliko podrobneje raziskala.  

Nakit mi predstavlja zunanji okras, s katerim lahko poudarjamo izbrane dele telesa, kot na primer 

dolge prste, vitek vrat, lep dekolte, ušesa itd. Pri samem okraševanju se pri tem vse manj sledi 

natančnim pravilom kombiniranja materialov in usklajevanju posameznih kosov okrasja. Na 

prvem mestu je zdaj dizajn, zato se pravila pojavljajo predvsem pri oblikovanju nakitnih 

predmetov. Kot pravi priznana slovenska oblikovalka nakita Olga Košica, mora imeti nakit tri 

stvari: biti mora nosljiv, mora imeti svojo zgodbo in mora na telesu zaživeti.
99

  

Zgodba mojega avtorskega nakita najde izraz v oblikovanju organskih form ročnega nakitnega 

okrasja – prstana. Nakit, ki ga oblikujem, je izdelan iz srebra, z uporabo postopka z voščenim 

taljenjem (ang. lost-wax casting technique). Končne oblike okrasja so pogosto posledica 

preprostega raziskovanja materialov in oblik, celoten kreativni proces pa združuje zanimanja in 

ljubezen do neuniformiranih organskih oblik, teksturiranih površin, lepote starodavnih 

predmetov z arhaičnim pridihom ter grobih, surovih oziroma nepopolno obdelanih ali 

nedodelanih materialov. Prav zato sem kot osnovo svojih prstanov izbrala srebro, ki skozi čas s 

svojo naravno zaščito, patino, okrasju pridihne učinek starinskosti. Kontrast temu pa občasno 

predstavljajo precizno oblikovani in skrbno brušeni dodani okrasni kamenčki.  

Pri oblikovanju sem s stališča likovnih vidikov največ pozornosti posvetila razgibanemu reliefu 

površine okrasja – teksturi. Do izraza pride tudi velikost. Všeč so mi nekoliko večji, opaznejši 

prstani, ki pa s svojo obliko ne presegajo meje skrajnosti in tako ne omejujejo gibljivosti prstnih 

členkov. Nošenje je tako nemoteče, udobno. 

                                                 
99

 Meta Kač, Olga Košica: Nakit mora imeti svojo zgodbo, http://www.elle.si/lifestyle/personelle/nakit-mora-imeti-

svojo-zgodbo/, 20. 1. 2013. 

http://www.elle.si/lifestyle/personelle/nakit-mora-imeti-svojo-zgodbo/
http://www.elle.si/lifestyle/personelle/nakit-mora-imeti-svojo-zgodbo/
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3.2 Postopek izdelave nakita 

V svoji diplomski nalogi sem se odločila, da svoje dosedanje oblikovanje nakita iz preprostejših 

materialov obogatim s povsem novim izzivom – oblikovanjem avtorskega nakita iz srebra. Da bi 

znanje iz knjig dodatno nadgradila, sem se zato udeležila delavnice oblikovanja nakita ene 

vrhunskih slovenskih oblikovalk, Olge Košice. Utrinke svojih idej sem imela moč najti tudi v 

njenih delih, zato so bili nasveti in informacije o postopkih izdelave okrasja zame zelo 

pomembna in neprecenljiva izkušnja.  

 

Slika 94: Primeri skic. Skica predstavlja bistven del oblikovanja nakita. 

 

Osnovni material oblikovanja avtorskega nakita predstavlja modelirni vosek (Modellierwachs 

Rosa), ki zaradi svojih plastičnih lastnosti omogoča enostavno uporabo in obdelavo. Je elastičen, 

obstojen, brez temperaturnih krčitev in zato primeren kot model za nadaljnjo izdelavo srebrnih 

ulitkov. Tanki voščeni lističi postanejo gnetljivi že, ko vosek segrejemo med dlanmi. Poleg 

ročnega oblikovanja sem modelirni vosek mehčala tudi s pomočjo električnega grelnika. S tem 

sem vosek segrela tudi do povsem tekočega stanja, v popolnoma raztopljeni material pa sem nato 

potapljala izrezke tkanin in jih kasneje modelirala. Raznovrstne teksture izbranega tekstila so 

ustvarile osnovo razgibane površine igre svetlobe in senc, ki prihaja do izraza tudi pri končnih 

odlitkih iz srebra. 
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Slika 95: Modellierwachs Rosa, lonček za raztapljanje, 

primer izbranega kosa tkanine ter čopič za mešanje in 

dodajanje voska. 

 

 

Slika 96: Pripomočki za oblikovanje voska. Kovinsko 

orodje sem občasno pred uporabo tudi segrela. 

 

 

Površine prstanov sem pred postopkom ulivanja dokončno oblikovala na stožčasti palici za 

določanje velikosti oziroma obsegov prstanov. Pri prstanih, ki imajo vstavljene okrasne kamne, 

je bilo v voščeni osnovi potrebno pripraviti mesto, ki se mu se bo kamen prilegal, končno 

obdelovanje in pritrditev z dvokomponentnim lepilom pa sem izvedla v zadnji fazi obdelave 

nakita. Po zaključenih detajlih in popravkih so bili voščeni modeli pripravljeni na nadaljnji 

postopek obdelave – pripravo kalupa in izdelavo ulitkov iz srebra. To delo sem v svojem primeru 

prepustila zlatarju, ki je izvedel postopek ulivanja v že prej opisani tehniki voščenega taljenja. 

Postopek je namreč zelo zahteven, potrebne so izkušnje, znanje, ustrezen prostor, orodje. 

Po pripravi odlitka je sledila zaključna obdelava. Srebrnim ulitkom je bilo najprej potrebno 

odrezati in obrusiti livne kanale. To sem naredila s pomočjo žage, pil, brusnega papirja in 

strojčka za graviranje. S pomočjo različnih nastavkov za brušenje, glajenje in poliranje sem s 

površine v celoti odstranila tudi belo oksidno plast, s katero je bilo - zaradi toplotne obdelave po 

izvzetju iz kalupa – prevlečeno srebro. Posebno pozorno sem obdelala tudi notranjo stran 

prstanov, ki mora biti nežna in gladka, ob tem pa sem izvedla tudi manjše popravke velikosti. Z 

omenjenimi orodji sem lahko na površini okrasja poljubno spreminjala osnovne teksture, ki so 

nastale kot posledica uporabljenih materialov, pri čemer sem posamezne predele namenoma 

pustila tudi nekoliko »nepopolne« oziroma neobdelane.  
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Slika 97: Orodje za zaključno brušenje, glajenje, teksturiranje ipd. 
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3.3 Avtorski nakit 

Prstan 1 

 

Slika 98 

 

Slika 99 

 

Slika 100 

. 

 

Srebrn prstan ima vstavljena dva Swarovski kristalčka. Mesti je bilo potrebno prilagoditi že v 

postopku oblikovanja iz voska, končna obdelava pa je sledila med zaključnimi popravki s 

pomočjo gravirnega stroja. Kamenčka se je nato fiksiralo z dvokomponentnim lepilom. 
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Prstan 2 

 

Slika 101 

 

Slika 102 

 

Slika 103 

 

Srebrn prstan, oblikovan iz v vosek potopljene tkanine. Teksturo površine sem dodatno obdelala 

s pomočjo pil in različnih nastavkov strojčka za graviranje. Na površini okrasa je vidna sled 

mehurčka. V »napaki«, nastali pri postopku odlivanja nakita, vidim lepoto, ki okrasju pridihne 

željen vtis starinskosti.   
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Prstan 3 

 

Slika 104 

 

Slika 105 

 

Slika 106 

 
 

Slika 107 

 

Prstan je narejen s pomočjo tanke okrasne tkanine, ki je na površini pustila nežno teksturo. 

Razgibana površina je poudarjena tudi z močnimi sencami.  
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4. Andragoški del 

Pri izobraževalnem delu diplomske naloge sem želela raziskati zame novo področje – posebnosti 

izobraževanja odraslih. Izobraževalno delavnico na temo nakita sem zato izvedla s skupino 

odraslih ljubiteljskih ustvarjalcev, kjer me je zanimala primerjava raznolikih pristopov reševanja 

dane likovne naloge. Za uspešno izpeljavo neformalnega izobraževalnega programa v skupini 

odraslih udeležencev – delavnice oblikovanja nakita – sem se že ob pripravi in načrtovanju 

morala poglobiti v osnove andragogike.  

4.1 Izobraževanje odraslih in andragogika 

Odrasli se izobražujejo v številnih in po navadi zelo različnih izobraževalnih programih: na 

izobraževalnih dogodkih, v neformalnih izobraževalnih programih z različnimi interesnimi 

področji človekovega zasebnega življenja in delovanja v skupnosti, vse do daljših izobraževalnih 

programov, v katerih lahko pridobijo potrebno formalno izobrazbo.
100

 

Teorije izobraževanja odraslih so se spreminjale, naslednji citat pa opredeljuje to, ki jo je leta 

1976 sprejel Unesco: Izobraževanje odraslih označuje celoto organiziranih izobraževalnih 

procesov katerekoli vsebine, stopnje, uporabljenih metod, formalno ali drugačno, ki bodisi 

nadaljujejo ali nadomeščajo začetno izobraževanje v šolah. V teh procesih razvijajo osebe, ki jih 

v posameznih družbah štejejo za odrasle, svoje sposobnosti, bogatijo znanje, zboljšujejo ali 

spreminjajo poklicno usposobljenost, stališča, vedenje, da bi se polnovredno osebnostno 

razvijale in sodelovale pri oblikovanju socialnega, kulturnega in gospodarskega razvoja. Leta 

1997 pa Unesco sprejme Hamburško deklaracijo, v kateri izobraževanje odraslih opredeli kot 

skupek procesov učenja (formalnega ali katerega drugega tipa), s katerim ljudje, ki jih družba, ki 

ji pripadajo, priznava kot odrasle, razvijajo svoje sposobnosti, bogatijo znanje, zboljšujejo ali 

spreminjajo svoje tehnične in profesionalne kvalifikacije tako, da koristijo sebi in družbi. 

Izobraževanje odraslih pomeni torej vse dejavnosti, v katerih sodelujejo odrasli z namenom, da 

bi pridobili znanje, spretnosti, vrednote itd. V sodobnih opredelitvah izobraževanja odraslih so 

zajete vse oblike učenja, ne le organizirane izobraževalne dejavnosti.
101

 

                                                 
100

 Metka Svetina, Izobraževalni program za odrasle; od načrta do izpeljave, Ljubljana 1998, str. 5. 
101

 Nives Ličen, Uvod v izobraževanje odraslih, Ljubljana 2006, str. 16 in 17. 
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Teorija o izobraževanju odraslih je nastajala vzporedno z razvojem samega izobraževanja in 

nima dolge tradicije. Kot panoga oziroma znanstvena disciplina se je najprej pričela razvijati v 

okviru pedagogike. Imenovala se je adultna pedagogika ali pedagogika odraslih, ki pa se v 

zadnjem obdobju razvoja pedagogike kot relativno samostojna veda, andragogika, tudi 

osamosvoji.
102

 Dokončno se razvije v dvajsetem stoletju, ko se kot dejavnost jasno oblikuje 

izobraževanje odraslih ter s tem, kot akademska disciplina in predmet v okviru študija, tudi 

andragogika. Besedo andragogika, ki jo sestavljata grški besedi anēr (mož oziroma odrasli) in 

agein (voditi)  in skupaj pomeni vodenje odraslih, je prvi uporabil nemški srednješolski profesor 

Kapp leta 1833, z njo pa je označil Platonovo teorijo o vse življenje potekajočem izobraževanju. 

4.2 Andragoški proces 

Izobraževanje odraslih  predstavlja sistematično in namensko dejavnost, ki poteka po izbranih 

metodah in ga sestavljajo naslednje med seboj povezane faze:  

- preučevanje izobraževalnih potreb,  

- načrtovanje izobraževanja,  

- izpeljava in  

- vrednotenje.
 
 

Učenčeve potrebe ter izkušnje predstavljajo temeljne elemente izobraževalnega procesa, zato 

predstavlja ugotavljanje izobraževalnih potreb ključno andragoško vprašanje. Naslednja faza, 

faza načrtovanja, zajema več procesov: oblikovanje ciljev, načrtovanje organizacije 

izobraževanja, vsebin in metod ter evalvacija.  

Načrtovanje organizacije in izpeljave (planiranje) ter načrtovanje vsebin in metod sta elementa, 

ki se med seboj prepletata, zaradi česar je med enim in drugim težko potegniti jasno ločnico. 

Načrt formalnega izobraževalnega programa je navadno zapisan in obsega: naslov programa, 

jasno opredeljene cilje, ki morajo biti razumljivi vsem udeležencem izobraževanja, opis skupine 

oziroma  opredelitev, komu je izobraževanje namenjeno, pogoje za vpis v izobraževanje,  

organizacijske oblike, prostor, kjer bo izobraževanje potekalo, merila in organizacijo 
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 Jože Valentinčič, Sodobno izobraževanje odraslih; temelji – organizacija – metode, Ljubljana 1983, str. 29. 
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spremljanja in evalvacije izobraževanja ter časovni načrt (kdaj bo izobraževanje potekalo z 

dodanim podrobnim urnikom). 

Elementi med formalnim in neformalnim izobraževanjem se lahko med seboj razlikujejo, pri 

samem načrtovanju pa je bistvena prilagodljivost glede na skupino udeležencev. 

Ključno fazo predstavlja izpeljava izobraževalnega procesa. Ta je odvisna od priprave učitelja in 

samega učnega okolja, ki naj bo čim bolj spodbudno. Poleg fizičnega okolja je pomembno tudi 

psihosocialno okolje odnosov, saj so spodbudni odnosi in komunikacija motivirajoči za učenje.  

Zaključni del predstavlja evalvacijo, vrednotenje ali ocenjevanje – dejavnost, s katero se vrne 

informacija o dejanjih in se tako vzpostavi povratna zveza. Glavni namen je torej ugotoviti 

učinkovitost izobraževanja in pomanjkljivosti za kakovostnejše nadaljnje načrtovanje in 

izpeljavo izobraževalnih programov.
103
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 Ličen, Uvod v…, op. cit., str. 20, 99, 101, 109, 110, 128, 129 in 130. 
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4.3 Pisna učna priprava 

 

 

UČNA PRIPRAVA 

Avtorica: Taja Naraks 

Datum: 12. 9. 2012 

Ciljna skupina: 

Ljubiteljska likovna skupina Prijatelji iz Celja 

 (7 članic, starost od 50 do 56 let) 

Število ur: 3 

Likovna vsebina: Nakit 

Likovna naloga: Oblikovanje unikatnega nakita 

Likovna tehnika: Kombinirana 

Likovni motiv: Nakit kot vsakdanji okras 

Materiali in orodja: 

Žica, klešče, pištola za vroče lepljenje, lepilo, škarje, šivanka, sukanec, prejice 

za vezenje, raznovrsten tekstil, trakci in vrvice, usnje, osnova za gobelin, juta, 

okrasni kamenčki, perle, kvačke, pletilke 

Učila in pripomočki: 
Reprodukcije umetniških del, knjige in praktični primeri unikatno izdelanega 

nakita 

Učne metode: Opazovanje, razlaga, razgovor, demonstracija 

Učne oblike: Frontalna, individualna, skupinska 

 

Vrsta učne ure: Kombinirana (teoretični in praktični del) 
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UČNA PRIPRAVA 

Viri in literatura: 

 

- BUTINA Milan, Mala likovna teorija, Ljubljana 2003. 

- BUTINA Milan, Prvine likovne prakse, Ljubljana 1997. 

- BUTINA Milan, Uvod v likovno oblikovanje, Ljubljana 1997. 

- DANIËLS Ger, Folk jewelry of the world, New York 1989.  

- KRAJNC Ana, Metode izobraževanja odraslih; andragoška didaktika, 

Ljubljana 1979. 

- LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings: inspiring 

adornments for the hand, New York 2004, str. 110. 

- MACK John, Ethnic jewelry, New York 1988. 

- MUHOVIČ Jožef, Likovne spremenljivke, Tekstura; Prispevki za 

slovenski likovnoteoretski terminološki slovar, Likovne besede, 63-64, 

poletje 2003 

- Nakit: Magična moč oblike, Katalog razstave nakita v Cankarjevem 

domu v Ljubljani 18. maj. – 7. junij 1992, Ljubljana 1992. 

- SVETINA Metka, Izobraževalni program za odrasle; od načrta do 

izpeljave, Ljubljana 1998. 

- UNTRACHT Oppi, Jewelry concepts and technology, London 1998.  

VALENTINČIČ Jože, Osnove andragogike, Ljubljana 1973. 

 

 

 

 

 

Slikovno gradivo: 

 

 

 

 

 

- Slika 1: MACK John, Ethnic jewelry, New York 1988, str. 94. 

- Slika 2: MACK John, Ethnic ..., op. cit., str. 60. 

- Slika 3: MACK John, Ethnic ..., op. cit., str. 8. 

- Slika 4: Osebni arhiv. 

- Slika 5: Osebni arhiv. 

- Slika 6: Osebni arhiv. 

- Slika 7: Osebni arhiv. 

- Slika 8: https://pinterest.com/pin/178244097724069790/ 

- Slika 9: http://pinterest.com/pin/75153887502097716/ 

- Slika 10: http://pinterest.com/pin/345862446353338463/ 

- Slika 11: https://pinterest.com/pin/178244097723775345/ 

http://pinterest.com/pin/345862446353338463/
https://pinterest.com/pin/178244097723775345/
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UČNA PRIPRAVA 

Slikovno gradivo: 

 

- Slika 12: https://pinterest.com/pin/178244097723775347/ 

- Slika 13: http://pinterest.com/pin/75153887502690404/ 

- Slika 14: https://pinterest.com/pin/178244097723873777/ 

- Slika 15: http://pinterest.com/pin/75153887502208124/ 

- Slika 16: http://pinterest.com/pin/75153887502097780/ 

- Slika 17: https://pinterest.com/pin/178244097723826914/ 

- Slika 18: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., 

op. cit., str. 219. 

- Slika 19: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., 

op. cit., str. 124. 

- Slika 20: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., 

op. cit., str. 401. 

 

 

 

 

Cilji:  

 

 

 

Udeleženci delavnice: 

- Spoznajo vlogo nakita kot univerzalnega koncepta okraševanja (izvore 

in pričetke okraševanja ter funkcijo nakita). 

- Spoznajo osnovno delitev nakitnega okrasja (oblačilni in telesni nakit).  

- Spoznajo likovno-formalne vidike oblikovanja nakita ob upoštevanju 

anatomije človeškega telesa (obliko, velikost, volumen in maso 

nakita). 

- Razvijajo domiselnost ob kombiniranju različnih materialov. 

- Osvojijo nove pojme: nakit, oblikovanje nakita, oblačilni nakit, telesni 

nakit, oblika, volumen, masa, likovne spremenljivke, velikost in 

tekstura. 

- Kritično vrednotijo lastne in druge izdelke. 

 

 

https://pinterest.com/pin/178244097723775347/
http://pinterest.com/pin/75153887502690404/
https://pinterest.com/pin/178244097723873777/
http://pinterest.com/pin/75153887502208124/
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UČNA PRIPRAVA 

Potek izobraževalnega programa po učnih korakih 

1. UVODNI DEL 

(5 min) 

 

 

UVODNA MOTIVACIJA  

Kot uvod posredujem fotografije raznolikih tradicij izdelave in nošenja 

okrasja po svetu (slike 1, 2 in 3). Skozi razgovor pridemo do zaključka, da 

predstavlja okraševanje človeškega telesa eno najstarejših in tudi 

najzanimivejših pridobitev ljudske kulture skozi čas. Zasledimo ga pri vseh 

ljudstvih in v vseh časovnih obdobjih, zato lahko govorimo o univerzalnem 

konceptu okraševanja. 

 
Slika 1 

 
Slika 2 

 
Slika 3 

 

2. OSREDNJI 

DEL (30 min) 

 

 

 

POSREDOVANJE VSEBINE 

Nadaljujem, da so prav tako razširjene tudi oblike nakitnega okrasja, ki se z 

manjšimi odstopanji ves čas uporabljajo v isti namen. Ob razgovoru pridemo 

do razčlenitve osnovnih oblik okrasja (oblačilni in telesni nakit – slike 4, 5, 6 

in 7). 

 
Slika 4 

 
Slika 5 

 
  Slika 6 

 
Slika 7 
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UČNA PRIPRAVA 

 

2. OSREDNJI  

DEL (30 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potem navežem, da je oblika nakita pogojena z delom telesa, ki ga ima nakit 

namen krasiti. Ob tem je potrebno upoštevati še mehanizem, s katerim se nakit 

pripenja na izbrani del telesa ali oblačila, ter udobje osebe, ki bo posamezni 

kos nakita nosila. Tovrstni predpogoji narekujejo izbiro osnovne oblike nakita, 

pri čemer izpostavim oblikotvorne zahteve nakitnega okrasja, ki se 

vzpostavijo v odnosu do anatomije človeškega telesa (oblika – slike 8, 9 in 10, 

velikost – sliki 11 in 12, volumen – slike 13, 14 in 15, in masa – sliki 16 in 

17).  

 
Slika 108 

 
Slika 9 

 
Slika 10 

   

 
                    Slika 11 

           
                  Slika 12 

 
Slika 13 

 
Slika 109 

 
Slika 110 
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UČNA PRIPRAVA 

2. OSREDNJI 

DEL (30 min) 

         

      
       Slika 16 

  

           
                        Slika 111 

Nato pojasnim, da lahko pri oblikah dosežemo nove čutne lastnosti in 

čustvene kvalitete, obenem pa tudi nove vsebine in pomene z uporabo 

likovnih lastnosti oziroma likovnih spremenljivk. 

Ob tem se osredotočim na izbrano likovno spremenljivko – teksturo (slike 18, 

19 in 20), ki pomembno vpliva na percepcijo umetniškega dela kot tudi na 

sam začetek avtorjevega oblikovanja. 

 

 
Slika 18 

 
Slika 19 

 
Slika 20 
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UČNA PRIPRAVA 

2. OSREDNJI 

DEL (30 min) 

 

LIKOVNI POJMI    

Z metodo razgovora, razlage in demonstracije razložim naslednje pojme: 

- Nakit: je skupno ime za predmete, namenjene okraševanju, 

narejene iz raznovrstnih materialov. 

- Oblikovanje nakita:  je dejavnost ustvarjanja nakitnega okrasja. 

- Osnovne oblike nakita: poznamo telesni in oblačilni nakit. Telesni 

nakit nosimo v direktnem stiku s telesom in ga delimo na nakit rok, nakit 

nog, nakit vratu in nakit glave, medtem ko z oblačilnim nakitom spenjamo 

obleko ali ga kot okras pripenjamo nanjo.
104

 

- Oblika, velikost, volumen in masa okrasja: pri oblikovanju nakita 

je potrebno slediti vidikom funkcionalnosti. Nakit se mora v prvi vrsti v 

oblikah in velikosti prilagajati anatomiji človeškega telesa.
105

 Kot bistveni 

lastnosti oblik pa je potrebno omeniti še dva likovna pojma: volumen in 

maso, pri čemer volumen opisuje prostor, ki ga zaseda neko telo in ima v 

likovni umetnosti neko obliko, izraz masa pa se nanaša na občutek 

velikosti in teže posamezne gmote, ki jo določa nek volumen.
106

 

- Likovna spremenljivka tekstura: z uporabo likovnih lastnosti 

oziroma likovnih spremenljivk, orisujemo relativnost oblik. S tem 

dosegamo drugačne občutke, doživetja in čustvene odmeve, kot jih 

sprožajo oblike same po sebi. Med likovne spremenljivke prištevamo tudi 

teksturo, ki predstavlja »kožo« ploskovitih površin in prostorskih oblik, 

njihove otipne kvalitete oziroma vidne in otipne lastnosti površin.
107

 

 

 

                                                 
104

 Nakit: Magična moč …, op.cit., str. 13. 
105

 Untracht, Jewelry ..., op. cit., str. 20. 
106

 Butina, Mala likovna ..., op. cit., str. 62. 
107

 Jožef Muhovič, Likovne spremenljivke, Tekstura; Prispevki za slovenski likovnoteoretski terminološki slovar, 

Likovne besede, 63-64, poletje 2003, op. cit., str. 145 in 148. 
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UČNA PRIPRAVA 

2. OSREDNJI 

DEL (30 min) 

 

POSREDOVANJE LIKOVNEGA MOTIVA IN TEHNIKE 

Motiv in likovno tehniko predstavim z razlago, fotografijami in s pomočjo 

praktičnih primerov.  

Likovni motiv: Nakit kot vsakdanji okras.  

 

POSREDOVANJE LIKOVNE NALOGE 

S kombiniranjem različnih vrst materiala ter ob upoštevanju likovno-

formalnih vidikov teže, velikosti in oblike, učenci oblikujejo skladen modni 

okras s teksturirano površino – unikaten nakit, ki mora ustrezati kriteriju 

nosljivosti. 

 

IZVEDBA LIKOVNE NALOGE 

Udeleženci samostojno oblikujejo modni  dodatek – unikaten nakit. 

3. SKLEPNI 

DEL (10 min) 

 

 

RAZSTAVA IZDELKOV NA ENEM MESTU 

Ob predstavitvi avtorskih izdelkov udeleženci delavnice demonstrirajo 

prileganje in nosljivost nakitnega okrasa. 

 

OBLIKOVANJE MERIL ZA VREDNOTENJE 

Ponovimo bistvo likovne naloge in na kaj smo morali biti pozorni (kriteriji  so 

zapisani na papirju). 

 

UDELEŽENCI SAMI VREDNOTIJO 

Merila za vrednotenje:  

- Uporaba mešane tehnike.  

- Oblikovanje nakita s teksturirano površino. 

- Nosljivost nakita ob upoštevanju osnovnih likovnih vidikov. 
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UČNA PRIPRAVA 

3. SKLEPNI 

DEL (10 min) 

 

 

VREDNOTENJE 

Pohvalimo izvirnost, trud, izpolnitev likovne naloge itd. Komentiramo, kaj bi 

lahko dodali, mogoče izpopolnili, poudarimo individualnost in 

posameznikovo domišljijo. 

 

EVALVACIJA IZPELJAVE IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 

Zadnja faza načrtovanja, kjer zberemo podatke o tem, kako so udeleženci 

izobraževanja dosegli učne cilje. Na podlagi zbranih podatkov se potrdi ali 

ovrže vrednost izpeljane delavnice. 

 

4.4 Analiza izvedbe likovne naloge 

Delavnica oblikovanja nakita je potekala 12. 9. 2012. Udeležilo se je je sedem predstavnic 

ljubiteljske  likovne skupine Prijatelji iz Celja, v starosti od 50 do 56 let, ki jih uvrščamo v 

skupino starejših odraslih. V tem starostnem obdobju osebe doživljajo svoj življenjski vrh,  ki se 

izraža tudi v ustvarjalnosti. To so potrdile zanimive rešitve izpeljave dane likovne naloge, ki smo 

jo z udeleženkami izvedli v treh pedagoških urah. 

Zaradi manjše skupine udeleženk  je delavnica potekala v domačem okolju, pri meni doma, kar 

se je krajevno približalo in bilo lahko dostopno vsem sodelujočim, sama pa sem imela dovolj 

časa za pripravo prostora, učnih sredstev in pripomočkov.  Zbrale smo se za veliko okroglo mizo, 

ki je omogočala značilni seminarski razpored, vsaka udeleženka pa je imela pred seboj primerno 

veliko delovno površino. Učni prostor je bil ustrezne velikosti, dobro osvetljen in miren. Manjša 

skupina je omogočala  intenzivnejše izobraževalno delo, dober nadzor in večjo možnost 

individualnega pristopa.  

Čas izobraževanja, ki je potekalo v popoldanskih urah, smo z udeleženkami dogovorile v 

neposrednih pripravah na samo izobraževanje. Tako smo našle najprimernejšo skupno rešitev 
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kdaj bo izobraževanje potekalo in koliko časa bo trajalo. Udeleženke so zato na delavnico prišle 

sproščene in časovno neobremenjene.  

Izobraževanje odraslih namreč poteka večinoma ob delu, zato je čas izobraževanja veliko bolj 

dragocen kot pri mladini, ki ji je učenje osrednja zaposlitev. Učni načrt je ob tem potrebno 

razbremeniti vseh manj pomembnih vsebin. Udeleženke delavnice sem prav zato že vnaprej 

pripravila tudi z izbrano likovno vsebino – nakitom. 

Delavnico sem pričela s pozdravom in predstavitvijo namena izpeljave v okviru andragoškega 

dela svoje diplomske naloge. Večino udeleženk sem uspela spoznati že v času dogovarjanja o 

izobraževanju, zato je bilo vzdušje veliko bolj sproščeno. Ker so skoraj vse zaposlene v šolstvu, 

me je pred pričetkom precej skrbelo njihovo kritično presojanje o izpeljavi učne ure, ki pa se je 

že v začetku izrazilo v povsem drugi luči – udeleženke so se znale poistovetiti z mojo manjšo 

uvodno tremo in so vestno sodelovale v vlogi učenk, saj so tovrstne iskušnje prestale tudi same v 

začetku svoje učne poti. Njihov zrel in spoštljiv odnos je name dobro vplival. Bila sem veliko 

bolj sproščena in neposredna pri izražanju mnenj, kar je pozitivno vplivalo na potek delavnice in 

na naš medsebojni odnos.  

Ker sem udeleženke na temo delavnice že vnaprej pripravila, sem v uvodu na sredo mize 

razgrnila fotografije raznolikih načinov nošenja okrasja po svetu. Pri delavnici res nisem 

uporabila sodobne tehnologije, vendar menim, da je izbrani način prezentacije slikovnih 

primerov, reprodukcij, kasneje pa tudi praktičnih izdelkov nakita in izbrane literature, glede na 

velikost skupine popolnoma ustrezal. Udeleženke so lahko posamezne fotografije po želji vzele v 

roke in jih tako pobliže pogledale. Skozi razgovor smo pričele razpravljati o podobnostih okrasja 

med različnimi kulturami, ki se odražajo v obliki verižic, uhanov, prstanov ipd. in prišle do 

zaključka, da se s krašenjem srečamo v vseh delih sveta, zato govorimo o univerzalnosti nakita.  

Razpravljale smo o tem, da se načini okrasja med seboj pogosto prepletajo, kar je odvisno od 

izbranih materialov in s tem povezane tehnike obdelave, zagotovo pa se podobnosti pojavljajo 

tudi kot posledica pestrih trgovskih stikov skozi zgodovino človeštva.  Ker je torej že v uvodu 

tema nanesla na posamezne oblike okrasja, sem izkoristila priložnost in predstavila osnovno 

delitev okrasja na oblačilni in telesni nakit, skupaj pa smo nato nakit klasificirale v ustrezne 

kategorije. Pogovor je potekal tekoče, sproščeno, tudi z veliko smeha. K temu je pomembno 

prispevalo dejstvo, da so udeleženke prijateljice, ki se tedensko srečujejo in ustvarjajo v likovni 
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skupini Prijatelji,  likovno izražanje pa za njih predstavlja sprostitev in  prijeten družabni 

dogodek. 

Za tem je sledila krajša razlaga o predpogojih, ki določajo oblike nakita, ter s tem povezanimi 

osnovnimi likovno-formalni zahtevami, kot so velikost, volumen in masa okrasja. Menim, da je 

bil ta del za udeleženke zanimivejši, saj so že pričele glasno razmišljati o funkcionalnosti in 

dejstvih, da je res potrebno nakit premišljeno preučiti  že v uvodni fazi oblikovanja, in da videz 

ni vse. Ob tem sem jih opomnila na pomen skice in sistem zapirala, s katerim nakit fiksiramo. V 

zaključnem delu razlage sem predstavila pomen in vlogo likovnih spremenljivk in konkretneje 

izpostavila izbrano likovno spremenljivko - teksturo. 

Nadaljevala sem z likovno nalogo in motivom, ki so ga udeleženke brez težav razumele. 

Reševanja dane likovne naloge so se v večini lotile skozi veščine, ki so jih osvojile v času svoje 

mladosti: kvačkanje, pletenje, vezenje, gobelin ipd. Menim, da je tu prišla do izraza njihova 

zrelost, saj močno dvomim, da bi tovrstne rešitve izbrali učenci v osnovnih in srednjih šolah. 

Izbrale so raznolike tipe okrasja. Skrbno so se posvetile tudi reševanju sistema zapirala, ki določa 

nosljivost samega okrasja. Ne morem pozabiti, kako smo se nasmejale še pred pričetkom 

izvajanja naloge, ko so gospe iz torbic najprej izvlekle vsaka svoja dioptrijska očala. Ob 

oblikovanju okrasja so sproti obujale znanje omenjenih tehnik. Med delom sem odgovarjala na 

vprašanja in pomagala pri uspešnem oblikovanju nakita. Presenetila me je dokaj pogosta želja po 

usmerjanju postopka  –  ali bo v redu ali ne. Po dosedanjih izkušnjah s poučevanjem otrok se mi 

je vzbudila primerjava: pri prvih prevladuje otroška spontanost, odrasli pa zaradi samokritičnosti 

potrebujejo več povratnih informacij. 

Vse udeleženke so v celoti izpolnile kriterije likovne naloge. Ob koncu sem dobila pozitivne 

odzive na potek delavnice, razveselilo pa me je tudi to, da jih je veliko odšlo domov z novimi 

idejami za oblikovanje nakita (kako bodo hčerki naredile takšno zapestnico, sebi verižico ipd.).  
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4.5 Vrednotenje likovnih del 

4.5.1  Izdelek 1 

 

Slika 112: Likovni izdelek 1; Karmen 56 let. 

 

Slika 113: Likovni izdelek 1; Karmen 56 let. 

Udeleženka se je odločila izdelati prsno 

ploščico. Najprej je izvirno oblikovala osnovno 

obliko podlage, ki jo je izrezala iz kartona. Na 

trdno oporo je nato lepila različne materiale: 

okrasni srebrn trak, ročno kvačkan vzorec in 

okrasne steklene kamenčke. Na vsaki strani je 

vnaprej pustila zadosti odvečnega traku, ki je 

služil kot verižica. Posebej skrbno je oblikovala 

tudi sistem zapirala, ki ga je naredila s pomočjo 

makrame vozla. 

Nakit izpolnjuje vse kriterije: verižica se lepo 

prilega prsnemu košu, ima funkcionalen sistem 

zapirala in jo sestavljajo raznovrstni materiali, ki 

skozi to in sam način nizanja na površino tvorijo 

razgibane teksture.  

 

4.5.2  Izdelek 2 

Udeleženka je s tehniko kvačkanja oblikovala 

modni prstan. Pri tem je kombinirala različne 

debeline žic in niti, kot okras pa je ročnemu 

nakitu dodala tudi zelene perle. S pomočjo 

kvačkanja je dosegla zanimivo površino 

teksture, prstan pa je mehek ter zato udoben in 

nosljiv. 
 

Slika 114: Likovni izdelek 2; Olga 50 let. 
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4.5.3  Izdelka 3 in 4 

 

Slika 115: Likovna izdelka 3 in 4; Dora 55 let. 

 

Slika 116: Likovni izdelek 4; Dora 55 let. 

Udeleženka je želela narediti komplet nakita. 

Odločila se je za izdelavo verižice in zapestnice. 

Nakit je oblikovan preprosto – s pomočjo 

prepletanja raznolikih materialov v kito (vpleteni 

so različni kosi tkanin, usnjen trak, rafija, okrasni 

vzorčast trakec in medeninasta veriga). Na 

skrajnih delih je ostanek verige daljši in služi kot 

zaključek oziroma sistem za zapiranje s 

karabinom. 

Kljub tehnično enostavni izvedbi  in manjši 

izvirnosti sta končna izdelka modna in privlačna. 

K temu največ doprinese prav zanimivo 

kombiniranje materialov, ki ustvarja teksturo 

danega nakita. Oba kosa se lepo  prilagajata 

krivinam telesa, sta lahka in na otip prijetna.  

4.5.4  Izdelek 5 

Udeleženka je izdelala zapestnico, pri kateri je 

teksturo ustvarila s pomočjo tehnike kvačkanja. Pri 

tem je združila različne barve okrasnih trakcev, na 

katere je že med kvačkanjem nanizala steklene 

kamenčke, kar ustvari na površini zanimivo teksturo. 

Nakit deluje na prvi pogled precej enostavno, vendar 

je bilo potrebno delo skrbno načrtovati (skica) in mu 

v procesu stvarjanja posvetiti veliko pozornosti. 

Manj truda je vložila v sam sistem zapiranja 

zapestnice – trakci, ki se zavežejo. 

 

Slika 117: Likovni izdelek 5; Jana 52 let. 
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 4.5.5 Izdelek 6 

 

Slika 118: Likovni izdelek 6; Tanja 51 let. 

 

Udeleženka veliko oblikuje nakit tudi v 

prostem času, zato je izbrala svojo priljubljeno 

tehniko – izdelovanje nakita iz perl v tehniki 

kvačkanja. Laks je služil kot osnova, na katero 

je nizala različno velike perlice.  Ker si je 

zadala obsežno nalogo, samo delo pa je precej 

zamudno, nakita ni dokončala v treh šolskih 

urah. Verižico je zato do konca oblikovala 

doma.  

V oblikovanje je udeleženka vložila veliko 

truda, natančnosti in spretnosti. Uporabljeni pa 

sta bili le dve vrsti materialov – laks ter 

različno velike in obarvane plastične perlice. 

Končni izdelek je zelo dovršen in se zaključuje 

s kupljenim sistemom zapirala na navoj. 

4.5.6 Izdelek 7 

Tudi ta izdelek je na prvi pogled precej enostaven. 

Udeleženka je izbrala naravne materiale, ki jih je 

pri oblikovanju uporabljala zelo dosledno. 

Osnovno obliko je izrezala iz tršega usnja, na 

katerega je ob robovih nalepila dva pasova, da je 

ustvarila plitvi relief. Celoto je nato ovila z juto, 

končni detajl pa predstavlja enakomerno ovit 

usnjen trak. Pri lepljenju je bila zelo natančna in 

površine nikjer ni zapacala z lepilom. Zapestnico 

se okoli roke enostavno zaveže s pomočjo 

usnjenih trakcev. 

 

 

Slika 119: Likovni izdelek 7, Darinka 56 let. 
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4.5.7 Izdelek 8 

 

Slika 120: Likovni izdelek 8; Irena 55 let. 

 

Slika 121: Likovni izdelek 8; Irena 55 let. 

 

Slika 122: Likovni izdelek 8; Irena 55 let. 

 

Pri oblikovanju zapestnice izstopa 

udeleženkina izvirnost in detajlnost. Za 

podlago je izbrala osnovo za gobelin, na 

katero je nato v tehniki gobelina in križcev 

vezla simetrične vzorce. S trakovi iz 

različnih materialov, z različnimi 

debelinami niti, tehnikami vboda in šiva ter 

samega vzorca je ustvarila teksturirano 

površino okrasa. Zelo natančno je 

preštudirala tudi sistem zapirala, ki je 

izdelan s pomočjo makrame vozla. 

Notranjost zapestnice je oblepila z mehkim 

usnjem, ki je prijetno na otip in zato lepše 

nosljivo. Detajlov ni izpustila niti na 

zaključnem delu trakcev, kjer je prilepila 

okrasne perlice. 

Celotna zapestnica je izdelana dovršeno, 

oblikovanju pa je udeleženka posvetila 

veliko truda. Zapestnica v celoti izpolnjuje 

kriterije uspešno opravljene likovne naloge. 
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5. Zaključek 

Nakit je univerzalen in brezčasen. Še preden so se pojavila oblačila, so ljudje že krasili svoje telo 

z nakitom, ki je poleg estetskega nosil tudi globlji pomen - od nekdaj je povezan z magijo in 

verovanjem v nadnaravne sile. Do današnjih dni je ohranil simbolno moč, čeprav danes v prvi 

vrsti služi okraševanju.  

 

Prvi nakit je bil izdelan iz preprostih materialov, ki jih je človek našel v svojem okolju. Z 

odkritjem kovin in posledičnim razvojem tehnik izdelave je postalo oblikovanje nakita 

kompleksnejše.  

 

Pri oblikovanju nakita je ključno urejanje odnosa med formo in funkcijo. Nakit je v prvi vrsti 

namenjen človeku, zato je pomembno, da se v oblikah in proporcih prilagaja anatomiji 

človeškega telesa. Prostorski križ in likovne spremenljivke velikost, teža, položaj smer, število, 

gostota in tekstura bistveno vplivajo na dojemanje in doživljanje nakitnih predmetov. 

 

V praktičnem delu naloge sem svoje dosedanje ustvarjanje okrasja nadgradila s povsem novim 

izzivom – oblikovanjem avtorskega nakita iz srebra. Pri oblikovanju prstanov sem izbrala zelo 

star postopek voščenega taljenja. Oblikovanje voščenih modelov je zahtevalo nove veščine 

ročnega oblikovanja, ki so prinesle zanimive rezultate v končnih odlitkih okrasja. Tehnika se mi 

je zaradi širokih možnosti ustvarjanja zelo približala. Zaradi zahtevnosti postopkov in potrebne 

opreme nakita v celoti nisem mogla izdelati sama. Pri odlivanju sem zato poiskala strokovno 

pomoč zlatarja.  

 

Izobraževalni program oblikovanja nakita v skupini ljubiteljskih ustvarjalcev likovne skupine 

odraslih udeležencev je kljub moji prvi andragoški izkušnji potekal in se zaključil s pozitivnimi 

rezultati: pedagoške ure so se odvijale v skladu s pisno učno pripravo, udeleženke so v celoti 

izpolnile kriterije dane likovne naloge. Potrdila se je začetna hipoteza, da leta in izkušnje 

vplivajo na pristope k reševanju likovne naloge. Opazna je bila velika zbranost, natančnost in 

želja po realizaciji osnovne ideje. Z nikoli pozabljenimi tehnikami pletenja, vezenja, kvačkanja 

in vozlanja so udeleženke ustvarile zelo izvirne izdelke. Razveselili so me tudi pozitivni odzivi 

ob evalvaciji pedagoških ur.  



77 

6.Viri in literatura 

6.1 Literatura 

 

- BERNIK Stane, BREJC Tomaž, GOLOB Nataša, KOMELJ Milček, MEDVED Andrej, 

MENAŠE Lev, NOVAKOVIĆ Predrag, PRELOVŠEK Damjan, SLAPŠAK Božidar, 

IVAN Stopar in ZABEL Igor, Umetnost na Slovenskem; Od prazgodovine do danes, 

Ljubljana 1998. 

- BOŽIČ D., BRATOŽ R., CIGLENEČKI S., DULAR J., HORVAT J., KNIFIC T., KOS 

P., PLETERSKI A., ŠAŠEL KOS M., TURK I. in VELUŠČEK A., Zakladi tisočletij; 

Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, Ljubljana 1999. 

- BUTINA Milan, Elementi likovne prakse, Ljubljana 1982. 

- BUTINA Milan, Mala likovna teorija, Ljubljana 2003. 

- BUTINA Milan, Uvod v likovno oblikovanje, Ljubljana 1997. 

- DANIËLS Ger, Folk jewelry of the world, New York 1989. 

- ISTENIČ J., KNIFIC T., NABERGOJ T., TRAMPUŽ OREL N., TURK P. in MIŠKEC 

A., Stopinje v preteklost; Zakladi arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije, 

Ljubljana 2006. 

- JEREB Janez, Osnove kovinarstva in strojništva, Ljubljana 1997. 

- JESENOVEC PETROVIĆ Slavica, Atlas verstev sveta, Ljubljana 2011. 

- Kmečki nakit, Slovenski etnografski muzej,  Ljubljana, r. k., Ljubljana 1965. 

- MACK John, Ethnic jewelry, New York 1988. 

- MCGRATH Jinks, The new encyclopedia of jewelry-making techniques: a 

comprehensive visual guide to traditional and contemporary techniques, London 2010. 

- MUHOVIČ Jožef, Forma; Prispevki za slovenski likovnoteoretski terminološki slovar, 

Likovne besede, št. 55-56, zima 2001, str. 149 in 150. 



78 

- MUHOVIČ Jožef, Gostota; Prispevki za slovenski likovnoteoretski terminološki slovar, 

Likovne besede, št. 65-66, zima 2003, str. 150. 

- MUHOVIČ Jožef, Položaj, Velikost, Tekstura; Prispevki za slovenski likovnoteoretski 

terminološki slovar, Likovne besede, št. 63-64, poletje 2003, str. 145, 146, 147, 148, 149 

in 151. 

- MUHOVIČ Jožef, Prostorski križ; Prispevki za slovenski likovnoteoretski terminološki 

slovar, Likovne besede, št. 67-68, poletje 2004, str. 163 in 164. 

- Nakit: Magična moč oblike, Katalog razstave nakita v Cankarjevem domu v Ljubljani 18. 

maj. – 7. junij 1992, Ljubljana 1992. 

- NESTOROVIČ Aleksandra, “Nakit: od kamene dobe do Rimljanov”: posebna izdaja 

revije GEA, november  2001. 

- PAINE Sheila, Amulets; a world of secret powers, charms and magic, London 2004. 

- PHILLIPS Clare, Jewelry; From antiquity to the present, London 1996. 

- Pokrajinski muzej Celje, Nakit na slikanih portretih; razstava “Nakit na slikanih 

portretih” iz zbirke Narodne galerije v Ljubljani, prirejeno ob 20. mednarodni zlatarski 

razstavi, oktober 1987, Celje 1987.  

- RAČKI Tone, Veščina likovne kompozicije; v slikarstvu, oblikovanju, fotografiji, filmu, 

kiparstvu, arhitekturi in gledališču, Ljubljana 2004. 

- RAVBAR Igor, Konserviranje okrasja orientalskega orožja, v: Argo: časopis slovenskih 

muzejev, 40/1, Ljubljana 1997, str. 145 in 147. 

- ROPOTAR Borut, Nakit; Priročnik za zlatarje in prodajalce nakita z 58 slikami, Celje 

1975. 

- SCARISBRICK Diana, Rings; jewelry of power, love and loyalty, London 2007. 

- ŠTRUKELJ Pavla, Krašenje telesa in nakit afriških prebivalcev južno od Sahare: 

razstava: Muzej grad Goričane 1978, Ljubljana 1978. 



79 

- TAIT Hugh, 7000 years of yewelry, London 2011. 

- UNTRACHT Oppi, Jewelry concepts and technology, London 1998. 

- Veliki splošni leksikon: v osmih knjigah, Prva knjiga A – Ch, Druga knjiga Ch – Gh, 

Ljubljana 1997.  

- Veliki splošni leksikon: v osmih knjigah, Tretja knjiga Gh- Ka, Ljubljana 1997. 

- ZELENIKA Ratko, Metodologija i tehnologija izrade znanstvenog i stručnog djela, 

Reka: Ekonomska fakulteta Sveučilišta na Reki in Ekonomska fakulteta Univerze v 

Ljubljani, 2000 (četrta izdaja). 

- YOUNG Anastasia, The workbench guide to jewelry techniques, London 2010. 

 

6.2 Elektronski viri 

 

- Lip plate; http://www.alternativelooks.com/lip-plate/, 27. 11. 2012. 

- Kate Ravilious, http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070607-oldest-

beads.html, 10. 9. 2012. 

- Meta Kač, http://www.elle.si/lifestyle/personelle/nakit-mora-imeti-svojo-zgodbo/, 20. 1. 

2013. 

 

6.3 Viri slikovnega gradiva 

 

- Slika 1: MACK John, Ethnic jewelry, New York 1988, str. 94. 

- Slika 2: MACK John, Ethnic ..., op. cit., str. 60. 

- Slika 3: MACK John, Ethnic ..., op. cit., str. 8. 

- Slika 4:  http://www.ericlafforgue.com/omo_ethiopia.htm, Eric Lafforgue, 26. 11. 2012. 

http://www.alternativelooks.com/lip-plate/
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070607-oldest-beads.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070607-oldest-beads.html
http://www.elle.si/lifestyle/personelle/nakit-mora-imeti-svojo-zgodbo/


80 

- Slika 5: PAINE Sheila, Amulets; a world of secret powers, charms and magic, London 

2004, str. 81, 102, 110 in 118.  

- Slika 6: TAIT Hugh, 7000 years of yewelry, London 2011, str. 200. 

- Slika 7: TAIT Hugh, 7000 years ..., op. cit., str. 201. 

- Sliki 8 in 9: PAINE Sheila, Amulets ..., op. cit., str. 25. 

- Slika 10: PAINE Sheila, Amulets ..., op. cit., str. 24. 

- Slika 11: TAIT Hugh, 7000 years ..., op. cit., str. 196. 

- Slika 12: SCARISBRICK Diana, Rings; jewelry of power, love and loyalty, London 

2007, str. 73. 

- Slika 13: TAIT Hugh, 7000 years ..., op. cit., str. 238. 

- Slika 14: Kate Ravilious, http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070607-

oldest-beads.html, 10. 9. 2012. 

- Slika 15:  TAIT Hugh, 7000 years ..., op. cit., str. 22. 

- Slika 16: BOŽIČ D., BRATOŽ R., CIGLENEČKI S., DULAR J., HORVAT J., KNIFIC 

T., KOS P., PLETERSKI A., ŠAŠEL KOS M., TURK I. in VELUŠČEK A., Zakladi 

tisočletij; Zgodovina Slovenije od neandertalcev do Slovanov, Ljubljana 1999, str. 73. 

- Slika 17: TAIT Hugh, 7000 years ..., op. cit., str. 89. 

- Slika 18: TAIT Hugh, 7000 years ..., op. cit., str. 88. 

- Slika 19: TAIT Hugh, 7000 years ..., op. cit., str. 100. 

- Slika 20: SCARISBRICK Diana, Rings ..., op. cit., str. 305. 

- Slika 21: SCARISBRICK Diana, Rings ..., op. cit., str. 240. 

- Slika 22: SCARISBRICK Diana, Rings ..., op. cit., str. 204. 

- Slika 23 – 27: Osebni arhiv. 

http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070607-oldest-beads.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/06/070607-oldest-beads.html


81 

- Slika 28: MACK John, Ethnic ..., op. cit., str. 121. 

- Slika 29: MACK John, Ethnic ..., op. cit., str. 150. 

- Slika 30: VELUŠČEK Anton, Zakladi tisočletij; Zgodovina Slovenije od neandertalcev 

do Slovanov, Ljubljana 1999, str. 73. 

- Slika 31: BOŽIČ Dragan, Zakladi tisočletij ..., op. cit., str. 163. 

- Slika 32: http://cuvar.si/arheoloska-podoba-dolenjske/, 22. 1. 2013. 

- Slika 33: MCGRATH Jinks, The new encyclopedia of jewelry-making techniques: a 

comprehensive visual guide to traditional and contemporary techniques, London 2010, 

str. 13. 

- Sliki 34 in 35: MCGRATH Jinks, The new encyclopedia ..., op. cit., str. 60. 

- Slika 36: MCGRATH Jinks, The new encyclopedia ..., op. cit., str. 58. 

- Slika 37: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings: inspiring adornments 

for the hand, New York 2004, str. 110, fotografija: Petra Jaschke. 

- Slika 38 MCGRATH Jinks, The new encyclopedia ..., op. cit., str. 125. 

- Slika 39: MCGRATH Jinks, The new encyclopedia ..., op. cit., str. 127, 128 in 129. 

- Slika 40: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., op. cit., str. 112, 

fotografija: Reinhard Zimmermann. 

- Slika 41: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., op. cit., str. 112, 

Fotografija: Adrian Nordenborg. 

- Slika 42: MCGRATH Jinks, The new encyclopedia ..., op. cit., str. 23. 

- Slika 43: TAIT Hugh, 7000 years ..., op. cit., str. 172. 

- Sliki 44 in 45: MCGRATH Jinks, The new encyclopedia ..., op. cit., str. 25. 

http://cuvar.si/arheoloska-podoba-dolenjske/


82 

- Slika 46: http://somerset.olx.co.uk/fingerprint-etched-wedding-rings-iid-18375672, 2. 2. 

2013. 

- Slika 47: BREITLING Günter, DIVO Jean-Paul, FRIEDEMANN Jens, GLOBIG 

Michael, GRӒDINGER Louise, HENGER Gregor, KILLER Peter, SPEICH Sebastian, 

Knjiga o zlatu, Zagreb 1983, str. 196. 

- Slika 48 in 49: BREITLING G., DIVO J. P., FRIEDEMANN J., GLOBIG M., 

GRӒDINGER L., HENGER G., KILLER Peter, SPEICH S., Knjiga o ..., op. cit., str. 

190. 

- Slika 50: http://www.craftsmanshipmuseum.com/images/Lindsay15.jpg, 8. 3. 2013. 

- Slika 51: BREITLING G., DIVO J. P., FRIEDEMANN J., GLOBIG M., GRӒDINGER 

L., HENGER G., KILLER Peter, SPEICH S., Knjiga o ..., op. cit., str. 189. 

- Slika 52: http://www.cosecosigioielli.com/en/ethnic-jewelry/106-ethnic-jewels-bracelet-

bukhara-uzbekistan-silver-niello-2131.html, 2. 2. 2013. 

- Slika 53: http://gotham-magazine.com/channels/home-page/insights/frey-wille-opens-on-

madison, 2.2. 2013. 

- Slika 54: MACK John, Ethnic ..., op. cit., str. 195. 

- Slika55:http://projekti.gimvic.org/2004/2g/geometrija/likovnodelo/likovneprvine/prostor/

prostorski%20kriz.html, 10. 3. 2013. 

- Slika 56: http://pinterest.com/pin/75153887502097716/, 10. 3. 2013. 

- Slika 57: http://pinterest.com/pin/75153887502945615/, 10. 3. 2013. 

- Slika58:http://www.siol.net/trendi/moda/novice/2012/05/hrbtenica_in_rebra_kot_nakit.a

spx, 3. 2. 2013. 

- Slika 59: http://fashion-disciple.blogspot.com/2011/03/brooches.html, 10. 3. 2013. 

- Slika60:http://www.myjewelrybox.com/articles/how+to+match+the+right+precious+ston

e+jewelry+with+your+outfits/, 10. 3. 2013. 

http://somerset.olx.co.uk/fingerprint-etched-wedding-rings-iid-18375672
http://www.craftsmanshipmuseum.com/images/Lindsay15.jpg
http://www.cosecosigioielli.com/en/ethnic-jewelry/106-ethnic-jewels-bracelet-bukhara-uzbekistan-silver-niello-2131.html
http://www.cosecosigioielli.com/en/ethnic-jewelry/106-ethnic-jewels-bracelet-bukhara-uzbekistan-silver-niello-2131.html
http://gotham-magazine.com/channels/home-page/insights/frey-wille-opens-on-madison
http://gotham-magazine.com/channels/home-page/insights/frey-wille-opens-on-madison
http://pinterest.com/pin/75153887502097716/
http://pinterest.com/pin/75153887502945615/
http://www.siol.net/trendi/moda/novice/2012/05/hrbtenica_in_rebra_kot_nakit.aspx
http://www.siol.net/trendi/moda/novice/2012/05/hrbtenica_in_rebra_kot_nakit.aspx
http://fashion-disciple.blogspot.com/2011/03/brooches.html
http://www.myjewelrybox.com/articles/how+to+match+the+right+precious+stone+jewelry+with+your+outfits/
http://www.myjewelrybox.com/articles/how+to+match+the+right+precious+stone+jewelry+with+your+outfits/


83 

- Slika 61: http://pinterest.com/pin/75153887503332327/, 10. 3. 2013. 

- Slika 62: http://www.andyheart.com/2012_11_01_archive.html, 10. 3. 2013. 

- Slika 63: http://indulgy.com/post/CtLyzaOCY1/love-this-tiara-and-im-not-a-tiara-type-

of- gir, 10. 3. 2013. 

- Slika 64: http://covanity.com/think-you-can-rock-maison-martin-margiela/, 10. 3. 2013. 

- Slika 65: http://pinterest.com/billieshane/jewelry/, 10. 3. 2013. 

- Slika 66: http://pinterest.com/pin/75153887502063192/, 10. 3. 2013. 

- Slika 67: http://pinterest.com/pin/75153887502690404/, 15. 3. 2013. 

- Slika 68: http://pinterest.com/pin/75153887502063926/, 3. 2. 2013. 

- Slika 69: http://pinterest.com/pin/75153887502208124/, 9. 3. 2013. 

- Slika 70: https://pinterest.com/pin/178244097724544736/, 14. 3. 2013. 

- Slika 71: http://pinterest.com/pin/178244097724393796/, 14. 3. 2013. 

- Slika 72: http://pinterest.com/pin/178244097724068889/, 14. 3. 2013. 

- Slika 73: http://pinterest.com/pin/178244097724299656/, 14. 3. 2013. 

- Slika 74: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., op. cit., str. 181. 

- Slika 75: https://pinterest.com/pin/178244097724538838/, 16. 3. 2013. 

- Slika 76: http://pinterest.com/pin/75153887503948120/, 15. 3. 2013. 

- Slika 77: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., op. cit., str. 56, 

fotografija: Dirk Albrecht. 

- Slika 78: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., op. cit., str. 125, 

fotografija: Dean Powell. 

http://pinterest.com/pin/75153887503332327/
http://www.andyheart.com/2012_11_01_archive.html
http://indulgy.com/post/CtLyzaOCY1/love-this-tiara-and-im-not-a-tiara-type-of-%20gir
http://indulgy.com/post/CtLyzaOCY1/love-this-tiara-and-im-not-a-tiara-type-of-%20gir
http://covanity.com/think-you-can-rock-maison-martin-margiela/
http://pinterest.com/billieshane/jewelry/
http://pinterest.com/pin/75153887502063192/
http://pinterest.com/pin/75153887502690404/
http://pinterest.com/pin/75153887502063926/
http://pinterest.com/pin/75153887502208124/
https://pinterest.com/pin/178244097724544736/
http://pinterest.com/pin/178244097724393796/
http://pinterest.com/pin/178244097724068889/
http://pinterest.com/pin/178244097724299656/
https://pinterest.com/pin/178244097724538838/
http://pinterest.com/pin/75153887503948120/


84 

- Slika 79: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., op. cit., str. 102, 

fotografija: Douglas Yaple. 

- Slika 80: http://pinterest.com/pin/135037688798866138/, 10. 3. 2013. 

- Slika 81: http://fashionpachanga.wordpress.com/, 3. 2. 2013. 

- Slika 82: https://pinterest.com/pin/178244097723983884/, 13. 3. 2013. 

- Slika 83: http://pinterest.com/pin/223843043950917825/, 15. 3. 2013. 

- Slika 84: http://pinterest.com/pin/223843043951013868/, 15. 3. 2013. 

- Slika 85: https://pinterest.com/pin/178244097724547568/, 15. 3. 2013. 

- Slika 86: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., op. cit., str. 308. 

- Slika 87: http://pinterest.com/pin/345862446353187376/, 15. 3. 2013. 

- Slika 88: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., op. cit., str. 219, 

fotografija: Jim Wildeman. 

- Slika 89: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., op. cit., str. 124, 

fotografija: Markéta Ondrusková. 

- Slika 90: LE VAN Marthe in W. EBENDORF Robert, 1000 rings ..., op. cit., str. 401, 

fotografija: Federico Cavicćhioli. 

- Slika 91: MCGRATH Jinks, The new encyclopedia ..., op. cit., str. 82. 

- Slika 92: MCGRATH Jinks, The new encyclopedia ..., op. cit., str. 76. 

- Slika 93: MCGRATH Jinks, The new encyclopedia ..., op. cit., str. 79. 

- Sliki 94, 95 in 96: Osebni arhiv. 

- Slika 97: MCGRATH Jinks, The new encyclopedia ..., op. cit., str. 75. 

- Slike 98 – 123: Osebni arhiv. 

http://pinterest.com/pin/135037688798866138/
http://fashionpachanga.wordpress.com/
https://pinterest.com/pin/178244097723983884/
http://pinterest.com/pin/223843043950917825/
http://pinterest.com/pin/223843043951013868/
https://pinterest.com/pin/178244097724547568/
http://pinterest.com/pin/345862446353187376/

