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Pravi nakit je izdelan iz plemenitih kovin. Vsak izdelek, po-

Vendarle pa ostaja zlato najpogostejše zlatarjevo gradivo,

šljeno, da dobi estetsko vrednost. Zlatarji so umetniki, saj

sredstvo, premoženjska naložba in nakit. Med dragimi ka-

sebno še zlatarski, mora biti oblikovan z okusom in premiso snovalci in ustvarjalci klasičnih in sodobnih oblik nakita.

Zlatar je najbolj ustvarjalen pri brušenju dragih in okra-

snih kamnov, ki jih z oblikovalskim darom vgrajuje v nakit
iz plemenitih kovin ali zlitin, včasih pa uporablja še druge
materiale.

Zahtevno je izdelovanje kovancev, kovanje medalj in me-

daljonov. Najbolj praktično delo zlatarjev je izdelovanje
luksuznih servisov in jedilnih priborov, seveda pa priskočijo tudi na pomoč, kadar je treba popraviti poškodovani

nakit ali nadomestiti izgubljeni kamen. Posebno zahtevna
je restavracija starega nakita.

Zlatarji največkrat uporabljajo plemenite kovine zlato, sre-

bro in platino, redkeje paladij. Včasih te kovine kombinirajo,

kakor je že bilo rečeno, z neplemenitimi kovinami, lesom,
steklom in keramiko, pa tudi z drugimi snovmi, kadar jim

tako narekuje njihov ustvarjalni estetski čut: z neplemeni-

timi minerali, fosili in koralami v pestrih barvah in oblikah.
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saj je del gospodarske in čustvene tradicije kot plačilno
mni pa prevladujejo diamant, rubin, safir in smaragd.

Kakor je že bilo omenjeno v drugem prispevku, so zlitine iz
zlata primerno mehke za obdelovanje, polirati jih je mogoče do visokega sijaja, hkrati pa so dovolj trde, da so obstoj-

ne. Čisto zlato je značilne rumene barve, zlitine pa imajo
največkrat rumene, bele ali rdeče odtenke.

Srebro ima podobno gospodarsko in čustveno tradicijo

kot zlato, le da je občutno cenejše. Zlitine iz srebra so mehkejše, zato se hitreje obrablja, pa tudi oksidira. Srebro ima

značilno kovinsko srebrno barvo in tudi srebrne zlitine, ki
jih zlatarji uporabljajo za nakit, to značilno barvo ohranijo.

Platina je zelo draga plemenita kovina zaradi redkosti in
zahtevnega pridobivanja, zato tudi redkeje najde pot do

kupca. Ima visoko specifično težo, tali se pri izredno visokih

temperaturah in je žilava. Zato zahteva več časa za obdelavo, kar ceno zlatarskega izdelka iz platine še zviša.
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Pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije je mogoče opraviti mojstrski izpit za pridobitev naziva zla-

tarski mojster in s tem 5. stopnjo izobrazbe. Z mojstrskim izpitom se preverja, koliko so kandidati
usposobljeni za kvalitetno, samostojno in zahtevno strokovno delo, za organizacijo in vodenje samostojne obratovalnice in praktično usposabljanje vajencev.
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