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IZVLEČEK
V magistrskem delu z naslovom Zametki blagovne znamke Anita Bizjak je predstavljena
izhodiščna ženska kolekcija Narodna srajca, ki je tudi povod za oblikovanje osebne blagovne
znamke. Trajnostni pristop kolekcije in celoten oblikovalski proces sta prikazana od
inspiracije do končnega izdelka. Namen magistrskega dela je bil oblikovati trajnostno
sodobno žensko kolekcijo, ki ohranja in posodablja oblačilne kose kulturne dediščine. Zato je
bilo tudi izhodišče za oblikovanje kolekcije inspirirano v sestavnih oblačilnih kosih gorenjske
narodne noše in njenih detajlih.
V teoretičnem delu sta predstavljena izvor in nastanek narodne noše skozi časovna obdobja.
Predstavljeni so trije poglavitni tipi narodnih noš, ki so se delili na različna slovenska
območja in kraje. Ker pa mi je najbližja gorenjska narodna noša, sem s podrobnim opisom
predstavila tudi vsak sestavni oblačilni kos.
Eksperimentalni del opisuje zasnovo in razvoj ženske kolekcije, ki se navezuje na teoretični
del magistrskega dela. Predstavljene so barve, materiali in vzorci iz kolekcije, ki se pojavijo v
oblačilnih kosih in so prav tako vodilo za nadaljnje oblikovanje blagovne znamke.
Predstavljeni so tudi idejna zasnova blagovne znamke, analiza in zbiranje podatkov, ki sem
jih pridobila z anketami na prodajnem trgu.
Končni rezultat magistrskega dela je nosljiva ženska kolekcija srajčnih oblačil z izhodiščem v
slovenski kulturni dediščini ter zastavljena osnova za nadaljnje razvijanje blagovne znamke
Anita Bizjak.
Ključne besede: blagovna znamka, narodna noša, kulturna dediščina, trajnostno oblikovanje
sodobne ženske kolekcije oblačil, narodna srajca.
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ABSTRACT
In the master's thesis titled The beginnings of the Anita Bizjak brand, the starting point of
women collection Traditional folk shirt, which was also the reason for creating the personal
brand, is presented. Also presented are the sustainable approach of the collection and the
entire designing process from the inspiration to the final product. The purpose of the master’s
thesis was to design a sustainable and contemporary women's collection that preserves and
modernises the clothing items that originated from cultural heritage. The clothing items of the
Gorenjska folk costume and its details, therefore, inspired the starting point for the creation of
the collection.
In the theoretical part, the origin and the creation of folk custom over different periods are
presented. Also presented are three basic types of folk costumes specific for different
Slovenian regions. Each clothing item of the Gorenjska folk costume is presented in details;
the author of the master’s thesis is from the Gorenjska region and believes Gorenjska folk
costume is the most interesting.
In the experimental part, the creating and the development of a women's collection, pertaining
to the theoretical part of the master's thesis is described. Also presented are the colours and
materials as well as samples from the collection of the clothing items that serve as a guideline
for further development of the brand. Also presented are the concepts of the brand, the
analysis, and the collection of data, which were obtained by surveys on the sales market.
The end result of the master's thesis is a wearable women's clothing collection of shirt dresses
the starting point was Slovenian cultural heritage, as well as the foundation for the further
development of the Anita Bizjak brand.
Key words: brand, folk costume, cultural heritage, sustainable design of modern women's
clothing collection, traditional folk shirt
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POVZETEK
Magistrsko delo se v teoretičnem delu osredotoči na raziskavo oblačilnega videza kmečkega
prebivalstva, ki je v zgodovini tvorilo jedro naroda na Slovenskem. Slovenski narodni
pripadnostni kostum oz. slovenska narodna noša je nastala iz potrebe po izražanju narodne
pripadnosti z oblačilnim videzom v drugi polovici 19. stoletja, ko se je slovenstvo postopoma
ozaveščalo v narod. Narodna noša je v tistem času delovala kot uniforma in z njo so se
definirale določene etične skupine. Ker pa so se skozi zgodovino oblikovale številne različice
noš, na splošno ne moremo govoriti o slovenski narodni noši, ker Slovenci enotne narodne
noše oz. preobleke nimamo.
Zunanjo podobo kmečke narodne noše na Slovenskem nam do 19. stoletja opisujejo številne
upodobitve na freskah in drugih likovnih podobah. Pisni in bolj natančni viri pa so se pojavili
v knjigi Slava vojvodine Kranjske. Oblačilni videzi takratnega prebivalstva na Slovenskem
ozemlju so že kazali razlike v oblačilih različnih slovenskih pokrajin. Nekako od
sedemdesetih let 19. stoletja naprej pa razlikujemo na podlagi krojev ohranjenih oblačil in
upodobljenih moških in ženskih noš tri poglavitne tipe noš na Slovenskem. Poglavitni tipi so
bili razširjeni in razčlenjeni na alpski, panonski in primorski oblačilni tip. Najbolj
prepoznavna v današnjem času je gorenjska noša, ki se je oblikovala kot rezultat različnih
interpretacij oblačilne dediščine Gorenjcev.
V oblačilih narodnih noš velik pomen nosijo tudi ročna dela, ki krasijo sestavne kose oblačil.
Narodne noše in posebej njihove vezenine kot najžlahtnejši del, ki ga obdajo tudi ročno
klekljane čipke, predstavljajo bogastvo, ki ga ne smemo zanemariti. Najbolj izstopajoče so
vezenine na čelnikih avbe in čipke na raznih obrobah. Vezenine in čipke so imele predvsem
okrasno funkcijo in so v takratnem času izkazovale premoženje lastnika, pogosto pa so se
prenašale iz roda v rod. Sodobno oblikovanje pa izpostavlja aktualne koncepte. Trajnostna
eko oblačila niso le modna muha, temveč trend, ki se je pojavil kot posledica spremenjenega
kolektivnega zavedanja.
Z analizo anket sem pridobila informacije, ki so mi zelo koristile pri oblikovanju zametkov
blagovne znamke, prav tako pri oblikovanju same izhodiščne kolekcije oblačil. Oblikovana je
bila ženska kolekcija z naslovom Narodna srajca kot izhodiščna kolekcija, ki bo predstavljala
blagovno znamko Anita Bizjak. Menim, da je v Sloveniji premalo oblikovalcev, ki bi
oblikovali in izhajali iz kulturne dediščine, zato je to tudi vodilno načelo za nadaljnje
oblikovanje blagovne znamke. Zavedanje kupcev, da so izdelki, ki so narejeni v domači
proizvodnji, kakovostni in unikatni, pa postaja vse večje. Ker pa je na slovenskem tržišču
oblačil in raznih modnih dodatkov, ki poudarjajo slovensko identiteto, premalo, je koncept
moje blagovne znamke postavljen in usmerjen v trajnostno oblikovanje s poudarkom na
ročnih tehnikah in različnih elementih, ki izhajajo iz kulturne dediščine. Kot alternativa hitri,
poceni »kupi in zavrži« modi se postavlja koncepte počasne mode v okvir trajnostnega
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razvoja, ki dokazuje njeno zrelost in dolgoročnejšo usmerjenost v zmanjšanje okoljskih
vplivov tekstilne industrije ter produktov v njihovem življenjskem ciklusu in v proizvodnjo
kolekcij v pogojih, ki spoštujejo človeka in ohranjajo tradicionalna znanja posameznih kultur.
Izhodišče za kolekcijo Narodna srajca sem pridobila v sestavnih oblačilnih kosih gorenjske
narodne noše in njenih detajlih. Razvoj kolekcije je potekal od skice do končnega izdelka.
Končni rezultat je sodobna urbana ženska kolekcija, sestavljena iz sedmih srajčnih kosov
oblačil, ki pa se lahko nosijo kot srajce ali obleke. Oblačila so narejena iz 100-odstotne
bombažne tkanine, ki je tanka, zračna in lahkotna, namenjena za pomlad/poletje. Barvna
paleta kolekcije je v večini bela, dopolnjujejo pa jo detajli rdeče in črne barve. Prav tako se v
oblačilih pojavi vzorec, cvet nageljna, ki v današnjem času še vedno predstavlja simbol
slovenstva.
Namen magistrskega dela je bil oblikovati sodobno trajnostno kolekcijo na osnovi ohranjanja
kulturne dediščine in s kolekcijo postaviti zametke blagovne znamke.
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1 UVOD
»Obleka naredi človeka« pravi slovenski ljudski pregovor in od nekdaj se je že po obleki
poznalo, od kod je kdo doma. Slovenske narodne noše, ki se razlikujejo od pokrajine do
pokrajine, si lahko dandanes ogledamo predvsem ob posebnih priložnostih, prazničnih
dogodkih in na prireditvah. Zgodovina teh slavnostnih oblačil pa sega kar dobrih dvesto let
nazaj. Nastala naj bi iz potrebe po izražanju narodne pripadnosti z načinom oblačenja, zanje
pa je značilno, da posnemajo elemente oblačilnega videza kmečkega prebivalstva prve
polovice 19. stoletja (Košač Blumer, 2009, str. 12).
Ko govorimo o »noši«, se ta navezuje na oblačilni videz, na tisto, kar »se nosi«. Ločevati pa
moramo med »kmečko« oz. »ljudsko« in »narodno nošo«. To so različni pojmi, ki so se
oblikovali skozi zgodovinski razvoj in imajo v njem ustrezno mesto in funkcijo. Zelo
posplošen izraz ljudska noša označuje oblačilni videz različnih stanov pretežno agrarnega
prebivalstva, obrtnikov, delavcev in kmetov, kmečka noša pa zajema pojem stanovskega
oblačilnega videza kmetov. Izraz narodna noša pa ima danes več pomenov ali izvorov
(Bogastvo babicine skrinje, 2014, str. 13).
Besedna zveza »narodna noša« ponuja različne asociacije, njeno definiranje pa je vse prej kot
preprosto. Z izrazom t. i. narodne noše označujemo posebne preobleke ljudi, ki z načinom
oblačenja ob posebnih priložnostih želijo poudarjati svojo etnično pripadnost. Poleg želje po
izkazovanju pripadnosti etniji, najpogosteje etnični skupini, narodu ali naciji, so nekatere
variante t. i. narodnih noš v razvoju pridobile tudi funkcijo izkazovanja pripadnosti ožjim
lokalnim skupnostim. S t. i. rateško nošo se npr. identificirajo vaščani Rateč. Narodne noše so
paradne ali odrske preobleke, ki se v osnovi večinoma zgledujejo po oblačilnem videzu
večinskega prebivalstva na Slovenskem v 19. stoletju, torej kmečkega, ki so pogosto vsaj
deloma uniformirane in pri nosilcu opravljajo funkcijo preobleke za posebne priložnosti –
kostuma, ki s svojo simboliko trka na zavest o pripadnosti določeni etnični skupini (Knific,
2006).
Slovenski narodni pripadnostni kostum oz. slovenska narodna noša je nastala iz potrebe po
izražanju narodne pripadnosti z oblačilnim videzom v okviru narodno-prebudniškega gibanja
v drugi polovici 19. stoletja, ko se je slovenstvo postopoma ozaveščalo v narod. Oblikovne
zglede za pripadnostno kostumiranje so tedaj poiskali v oblačenju večinskega kmečkega
prebivalstva, ki je veljalo za najbolj slovensko. Pripadnostno kostumiranje je imelo izrazito
narodnoobrambni značaj. Oblačila so kot zunanja označitev posameznika prevzela vlogo
simbola narodne pripadnosti in zavesti. Iz pripadnostnih oblačil se je formiral slovenski
pripadnostni kostum (Knific, 2008).
Zakaj govoriti o t. i. narodni noši in ne le o »narodni noši«? Predvsem zato, ker na
Slovenskem na podlagi dediščine oblačilnega videza nismo oblikovali enotne preobleke oz.
1

kostuma, ki bi mu lahko rekli »narodni« – torej »narodni« v pomenu, da bi se z njim
identificirali pripadniki celotnega naroda. Na splošno ne moremo govoriti o »slovenski
narodni noši«, ker Slovenci enotne vsenarodne noše oz. preobleke nimamo, ampak imamo
več različic, ki predstavljajo določene pokrajine oz. kraje (Knific, 2006).
Na Slovenskem se je v zgodovini oblikovalo različne variante narodnih noš, ki predstavljajo
različno število posameznikov. Morda se največji del Slovencev identificira s t. i. narodno
nošo, ki se je oblikovala kot rezultat različnih interpretacij oblačilne dediščine Gorenjcev (t. i.
gorenjska narodna noša). Ne smemo pa zanemarjati, da so tudi Belokranjci, Primorci, Korošci
itd. ponosni na svoje posebne preobleke, ki jih prav tako imenujejo »narodne noše« in se z
njimi istovetijo ali kot Slovenci ali kot npr. Korošci (Knific, 2006).
Če pa izrazu noša dodamo prilastek ljudska, dobimo besedno zvezo ljudska noša, katere
uporaba je v današnjih obravnavah načinov oblačenja oz. preoblačenja spet nekoliko težavna.
Prvič že zaradi prej omenjene problematike uporabljanja izraza noša in drugič zaradi še težje
opredelitve prilastka ljudska. A če preskočimo natančnejše pojasnjevanje in zapišemo
poenostavljeno, bi ljudska noša pomenila isto kot kmečka noša – obleka, ki so jo nosili
pripadniki najširšega sloja prebivalstva na Slovenskem v času do industrijske revolucije sredi
19. stoletja (Knific, 2006).
Tako kot noben družbeni pojav se tudi t. i. narodne noše niso pojavile iznenada. Začetke
oblikovanja preoblek, ki so se pozneje razvile v t. i. narodne noše, moramo iskati v zgodnjem
19. stoletju, ko so se pod vplivom evropskih romantičnih idej intelektualci začeli zavedati, da
je na Slovenskem pravzaprav kmečki sloj tisti, ki tvori jedro naroda. Začeli so raziskovati
kulturo in način življenja kmetov, spodbujali »ohranjanje« njihovih prvin in spodbudili
oblikovanje zavesti o pomenu kmečkega sloja pri oblikovanju slovenskega naroda (Knific,
2006).

2

2 TEORETIČNI DEL
2.1

Izvor in razvoj slovenske narodne noše

Zunanjo podobo kmečke noše na Slovenskem nam do začetka 19. stoletja dajejo številne
upodobitve na freskah, votivnih podobah in drugih likovnih pričevanjih. Od 19. stoletja naprej
pa imamo po muzejih in privatnih zbirkah ohranjene tudi številne kose moške in ženske noše
ter komplete noš. Nadalje imamo tudi številnejše nadrobne opise noš, po katerih lahko
povzamemo natančnejšo krojno in blagovno podobo kmečkih oblačil ter se tudi poučimo o
raznih funkcijah kmečke noše. Prve določnejše podatke o noši na Slovenskem dajejo
upodobitve gotskega slikarstva v 15. stoletju. Pri teh upodobitvah moramo vsekakor
upoštevati možnosti, da so slikarji upodabljali noše tudi po predlogah. Pisni viri, ki se šele v
16. stoletju pridružijo likovnim pričevanjem gotske umetnosti, nas poučijo, da je v tem času
oblačilna omika v naših krajih še vedno povezana s pozno srednjeveško (Markovič, 1971,
str. 16).

Slika 1: 15. stoletje (Markovič, 1971, str. 17)
Pričevanja o slovenski pokrajinski kmečki noši s konca 17. stoletja vključuje znamenita
knjiga Slava vojvodine Kranjske (1689) Janeza Vajkarda Valvazorja. V njej je opisan
oblačilni videz noš iz pokrajin: Gorenjska, Dolenjska, Vipavska, Kraška in Istra. Moški so
oblačili podkolenske suknje in platnene hlače, največkrat zavezane s trakom, platnene srajce z
okroglim ovratnikom in krajše ali daljše suknjiče. Nosili so dokolenske nogavice in nizke
čevlje, škornje, na Gorenjskem pa poleti tudi cokle. Pokrivali so se s črnimi klobuki, ki so
imeli višja in proti koncu zožena oglavja, pozimi pa ponavadi dvorogelne kosmate čepice ali
polhovke. Za žensko kmečko nošo na navedenih območjih je bilo značilno belo platneno
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pokrivalo, peča, s katero so se ženske pokrivale na različne načine. Oblačile so krilo, krojeno
na modrc; pod njim pa so nosile bele rokavce (kratko bluzo) iz platna. Istranke so namesto
krila z modrcem nosile dolgo črno brezrokavno suknjo, pod to pa daljšo belo suknjo z rokavi.
Gorenjske kmetice so si čez krila privezovale predpasnike in pasove, po drugih pokrajinah pa
so bile ženske brez predpasnikov in so se največkrat prepasovale le s pasovi. Poleg nizkih
čevljev so bili v tistem času priljubljeni tudi škornji (Košač Blumer, 2009, str. 13).

Slika 2: Gorenjci, 17. stoletje, Slava vojvodine Kranjske (Gorenjci, b.l.)
Uporaba oblačilnih materialov pri fevdalkah in meščankah je bila v 18. stoletju v glavnem
izenačena: fevdalke so nosile za spoznanje raznovrstnejše in boljše materiale kakor meščanke.
Kmečki oblačilni materiali na Slovenskem so razvidni iz manj številnih virov kakor oblačilni
materiali fevdalcev in meščanov, bili so manj raznovrstni in so se v nekem obsegu razločevali
po pokrajinah in območjih (Baš, 1992, str. 51).
V 18. stoletju so po večini moški nosili hlače, ki so bile narejene iz zelenega ali črnega
mezlana in so lahko segale malo čez kolena ter so bile zelo ozke. Mezlan je blago iz
kombinacije volne in lanu. Včasih so si pripasali pas zaradi praktičnega ali pa estetskega
namena. Hlače so imeli pripete z zelenimi volnenimi naramnicami. Telovnik so nosili zelo
malo, raje so oblekli rjavo suknjo brez gumbov, namesto njih so uporabili zaponke. Suknja je
bila dolga, rdeče podložena, brez žepov in brez gub. Namesto žepov so imeli oprtan tornister.
To je torba, sešita iz telečje kože. Pod suknjo so imeli jopič, pod jopičem pa še dolgo srajco
brez ovratnika, ki se je nosila zatlačena za hlačami in je imela na vratu razporek. Jopič je bil
ponavadi rdeč in je imel majhne kovinske gumbe. Poleti so imeli oblečeno samo srajco in
kratke hlače, pozimi pa so čez suknjo ogrnili še ovčji kožuh. Pozimi so imeli na glavi črn
klobuk z modrim, črnim ali kakim drugim barvnim trakom in širokimi krajci, poleti pa črno
barvan slamnik. Vse leto nosijo črne škornje ali pa so bili bosi. Imeli so tudi bele volnene
nogavice (Bajt in Ručigaj, 2011).
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Ženske so v 18. stoletju nosile krilo iz mezlana, obarvano zeleno, črno ali rdeče. Bilo je
močno nagubano in spodaj obrobljeno z modrim trakom. Nad krilo so si ženske zavezale
predpasnik, čez krilo pa so nosile sklepanec. Predpasnik je bil iz belega platna. H krilu je bil
prišit steznik, ki je bil pogosto iz črne svile in zelo kratek. Na robovih je bil obšit s trakovi.
Pod steznik so oblekle belo, kratko in na prsih močno nagubano srajco z ohlapnimi, širokimi
rokavi, obrobljenimi s čipkami ali manšetami. Srajco so zapele z medeninasto ali srebrno
sponko. Taki srajci se je reklo rokavci. Pod to srajco so oblekle dolgo, belo, spredaj zelo
odprto srajco brez rokavov, ki je malo gledala izpod krila. Poleti niso imele oblečenega krila
in steznika, pozimi pa so čez steznik oblačile kožuh. Na glavi so imele pečo, avbo, šapelj ali
pa so si lase spletle v dve kiti (značilno za neporočene ženske), ki sta bili na koncu okrašeni z
rdečim trakom. Obute so imele črne čevlje s peto ali pa so bile kar bose, odvisno od
premožnosti ali priložnosti. Volnene nogavice so bile rdeče barve in močno nagubane (Bajt in
Ručigaj, 2011).
Razvoj slovenske kmečke noše je bil v 19. stoletju zelo razgiban. Zaradi intenzivnejših
gospodarskih in družbenih sprememb se razkriva noša dveh različnih videzov: na prehodu v
19. stoletje in približno do sedemdesetih let 19. stoletja. Vidno so opazne razlike v noši
prebivalcev posameznih pokrajin in nekaterih manjših območij. Razločki v krojih moških in
ženskih oblačil, blagu in barvah obleke so še očitnejši v primerjavi s sočasno meščansko nošo
(Makarovič, 1988).
Do srede 19. stoletja so za izdelavo kmečkih noš, tako delovnih kot prazničnih, veliko
uporabljali doma izdelano platno, sukno in irhovino (mehko strojeno usnje), proti koncu
stoletja pa so si premožnejši kmetje dali krojiti oblačila iz industrijskega bombažnega,
volnenega in svilenega blaga. Domače platno so uporabljali le še za posamezne dele moških
in ženskih delovnih oblačil (Košač Blumer, 2009, str. 16).
Tako kot noša drugih slojev se je tudi noša slovenskega kmeta v raznih časih razvijala v
okviru oblačilnih stilnih obdobij pod vplivom najrazličnejših družbeno-gospodarskih gibal in
okoliščin, ki so uravnavale oblačenje slovenskega kmeta. V okviru družbenih razločkov
posameznih družbenih slojev se je razvijala tudi noša slovenskega kmeta, ki je bila navzven
celo uradno omejena v svojem razvoju s policijskimi redi, katerih posledica je bilo
razločevanje prebivalstva po obleki glede na družbeni položaj. V zunanjem svetu se v tem
času vedno bolj širijo svobodomiselne ideje, ki poudarjajo enakost ljudi, kar se izraža tudi na
zunaj v obleki. Nekdanji značaj, ki je ločeval ljudi med seboj glede na družbeni položaj, se je
povsem spremenil. To je bil tudi čas, ko se je kmečka noša lahko začela občutneje
preoblikovati, ker so bombažni in volneni industrijski izdelki preplavili tržišče in začeli
izpodrivati domače platno in sukno. Nova tehnična odkritja 19. stoletja so namreč povzročila
velik preobrat v domači in tuji tekstilni industriji. V sredini prejšnjega stoletja začenjajo na
naše podeželje v vedno večji meri vdirati domači in tuji tekstilni izdelki, ki povzročajo
spremembe v noši (Makarovič, 1988).
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V šestdesetih letih 19. stoletja so na Slovenskem zaživele številne čitalnice. Napredno misleči
meščani in tržani so v njih dajali pobude za uveljavitev slovenskega narodnega gibanja, za
rast slovenske narodne zavesti. Doba taborov je v sedemdesetih letih zajela tudi kmečko
prebivalstvo. Iz tega časa so slovesna taborska zborovanja v Ljutomeru, Vižmarjah, Kubedu,
v Dolini pri Trstu in drugod. Ob teh zborovanjih so poročevalci pogosto poudarjali, da so se
jih udeležili tudi kmetje v narodnih nošah.
Nadrobnejša raziskovanja kmečke noše tega časa kažejo, da se je večina slovenskih kmetov
(razen konservativnejših, starejših posameznikov, revnejših in onih iz odročnejših krajev) že
oblačila po sodobnejših merah, v nošo, ki je posnemala mestno, starejšo nošo, ki je postajala
podlaga narodni noši, so tako rekoč že opustili ali pa so si jo tu in tam oblekli za posamezne
slovesne priložnosti v okviru domače, vaške skupnosti. Pri nekaterih so celo nošo ali
posamezne vrednejše kose, največkrat avbe, sklepance, peče in rute, shranili v skrinje, ki se
ponekod še danes kot »družinske svetinje« prenašajo iz roda v rod (Makarovič, 1988).
Nekako do sedemdesetih let 19. stoletja razlikujemo na podlagi krojev ohranjenih oblačil in
upodobljenih moških in ženskih noš tri poglavitne tipe noš. V glavnem so bili razširjeni na
alpskem, panonskem in primorskem območju, zato jim pravimo alpski, primorski in panonski
oblačilni tip. Čeprav sega na primer noša alpskega tipa na skrajne meje primorskega in
panonskega sveta, pa med nošami posameznih oblačilnih območij ni ustreznih meja
(Makarovič, 1988).
Alpski oblačilni tip
Podobno krojeno obleko so splošneje nosili do sedemdesetih let 19. stoletja na Gorenjskem,
Koroškem (pri Zilji, Rožu, Podjuni, Kanalski in Mežiški dolini), Notranjskem in Dolenjskem,
nekako do Kostanjevice na Krki, na Primorskem (razen v slovenski Istri in nekaterih vaseh
okoli Trsta) in na slovenskem Štajerskem (razen v vzhodnem delu). Čeprav imajo poglavitna
moška in ženska oblačila navedenih območij enak osnovni kroj, se kažejo pri posameznih
nošah v raznih predelih večji in manjši razločki. Opaznejši so predvsem v ženski noši, moška
noša je predvsem podobna na vsem alpskem oblačilnem območju (Makarovič, 1988).
Alpski oblačilni tip je bil soroden značilnim kmečkim oblačilom Srednje Evrope. Moška
oblačila alpskega tipa so sestavljale oprijete dokolenske hlače iz sukna, platna ali irhovine.
Platnena srajca je bila po večini brez ovratnika, razen na Koroškem. Obvezni del noše je bil
sukneni ali žametni telovnik (lajbč) s kovinskimi gumbi, prav tako polsteni ali slamnati
klobuk, pozimi pa kučme ali polhovke. Ponekod so moški pod klobukom nosili dolge svilene
ali bombažne pisane kape. Od obuval so poznali nizke čevlje ali škornje z zavihi, ki so jih
obuvali z nogavicam ali brez njih. Vrhnja oblačila so bila suknjič, kožuh ali plašči (Košač
Blumer, 2009, str. 15).
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Slika 3: Alpski tip oblačenja (Košač Blumer, 2009, str. 20)
Ko govorimo o narodni noši, pomislimo na slikovito obleko Gorenjk, ki je »otrok« ženske
noše alpskega tipa. Ta je poznala več različic. Bela platnena srajca (ošpetelj, rokavci) je imela
naborke ob vratu, zapestju in na ramah, na prednjih delih pa podloženo prešite gube. Ziljske
rokavce je na hrbtu krasil dolg koničast ovratnik z gubicami. Čez rokavce so se oblačila krila
s prišitim brezrokavnim životkom, ki so segala do gležnjev, le pri Ziljankah so bila krajša.
Životek (modrc) je bil iz blaga drugačne kakovosti in barve, pražnji životki premožnih kmetic
pa so bili tudi brokatni. Obvezen je bil širok in dolg, nabran predpasnik bele barve, kasneje
tudi v črni ali pisani barvi. Poročene ženske so si glavo praviloma pokrivale, pri čemer so
uporabljale peče, zvijače ali avbe z visokim trdim oglavjem. Na Koroškem so bile avbe v
obliki črne kape. Dekleta so imela glave okrašene s črnim žametnim trakom ali šapljem (širok
črn žametni trak, pošit z bleščicami). Praznične narave so bili kovinski pasovi oz. sklepanci
(Košač Blumer, 2009, str. 15).
Primorski oblačilni tip
V slovenski Istri, Brkinih in nekaterih vaseh okoli Trsta, npr. Škednju, v Bregu, je predvsem
kroj ženskih oblačil bistveno drugačen kot na alpskem in panonskem oblačilnem območju
(Makarovič, 1988).
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Slika 4: Primorski oblačilni tip (Slovenian traditional costumes, 2018)
Moška noša ni imela veliko posebnosti, spominjala je na alpski tip, le da so bile podkolenske
hlače široke. Ženske so nosile dolge in ravne platnene spodnje srajce s širokimi in dolgimi
rokavi, okrašenimi s trakovi ali čipkastimi vstavki. Čez srajco so oblačile po dvoje
brezrokavnih oblačil (kamižot), spredaj prerezan in drobno naguban. Spodnji kamižot je bil
bel, platnen, zgornji pa črn ali rjav, svilen ali klotast in v ramenih široko nabran. Predpasnik
(fertuf) je bil črn ali moder, čevlji (postolci, šulni) vedno nizki. V Istri so se nosile tudi
opanke. Od pokrival so ženske poznale pečo (fečov) oziroma ramensko trikotno pečo. Zimsko
oblačilo sta bili suknja in dekliška suknena jopa do pasu (Košač Blumer, 2009, str. 15–16).
Panonski oblačilni tip
V Beli krajini, jugovzhodni Dolenjski, na vzhodnem slovenskem Štajerskem in v Prekmurju
sta se moška in ženska noša bistveno razlikovali od noš na ostalem slovenskem ozemlju.
Razlike so vidne v krojih oblačil in barvah uporabljenega blaga, beljenega ali nebeljenega
domačega platna. Ta oblačilni tip je t. i. bela noša. Za žensko nošo so bili značilni dvodelna
krojena obleka, krilo na pas in rokavci. Za moško nošo pa daljše in tudi krajše, široko krojene
platnene in v zimskem času ponekod tudi oprijete bele suknene hlače (Makarovič, 1988).
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Slika 5: Panonski oblačilni tip (Matkovič, 2009)
Kmetje so nosili platneno srajco čez dolge široke platnene hlače. Čez srajco so nosili širok
usnjen pas – čemer. Delovno obuvalo so bile opanke ali cokle, pražnje pa škornji ali nizki
čevlji. V praznične namene so nosili temen telovnik. Pozimi pa so nosili suknene jopiče,
suknje – čohe in plašče. Ženska noša je bila sestavljena iz platnenih rokavcev in platnenega
krila na pas. Predpasnik je bil sprva platnen, kasneje pa bombažen. Pas je bil iz volne. Na
glavi so nosile pečo. Nizki čevlji – šolni so predstavljali pražnje obuvalo. Nosile so tudi
škornje ali volnene čarape z okrepljenim podplatom. Pozimi so nosile dolge brezrokavne
suknene kožuhe (Košač Blumer, 2009, str. 14).
Od srede 19. stoletja naprej pa so se razlike v noši, ki so že na zunaj razločevale prebivalce
posameznih območij, postopno zmanjševale. Proti koncu 19. stoletja je prevladal podoben, če
ne že poenoten oblačilni videz skoraj na vsem slovenskem ozemlju (Makarovič, 1988).
V drugi polovici 19. stoletja je prišlo do nekakšnega zasuka. Kmetje so na eni strani začeli
vedno bolj opuščati svojo tradicionalno nošo, na drugi strani pa so iz narodnoprebudnih
motivov tudi meščani začeli nositi določene dele kmečke noše. Na tak način naj bi dokazovali
pripadnost slovenskemu narodu in narodni ideji. In ni bilo boljše prireditve za tovrstna
manifestiranja z narodnim oblačilnim videzom, kot so bili prav številni tabori in narodni
shodi. V začetku to niso bili množični pojavi, tudi se niso tako nosili revnejši družbeni sloji.
Narodna noša torej nastane kot narodna uniforma, obleka (bolj preobleka) za popolnoma
določene priložnosti. Najprej je imel ta pojav izrazito narodnoobrambni značaj in je bil
razširjen zlasti na narodno ogroženih področjih, npr. na Primorskem in na območju tržaškega
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Krasa (Trst z okoliškimi vasmi). Tu je bila narodna noša res uniforma, vendar predvsem
zunanja označitev in simbol narodne pripadnosti in zavesti. Od ostalih področij Slovenije se je
gibanje za narodno nošo močno razbohotilo na Gorenjskem. Vendar tukaj ne zaradi narodne
ogroženosti, ampak bolj zaradi nekakšnega nastopaškega bahaštva, ki je kar tekmovalo v
vnašanju raznih elementov praznične ljudske noše (pretirana ornamentacija, poudarki na
sklepancu, verižici za uro, dekor klobuka, avba ...) (Bogataj, 1992, str. 218).
Na začetku 20. stoletja so si za ohranjanje in obnavljanje narodnih noš prizadevala predvsem
različna ženska društva. Iz tega obdobja je znan dogodek sredi junija 1908, o katerem poroča
časnik Gorenjec: »Praznovanje 60-letnice vladavine cesarja Franca Jožefa na Dunaju se je
udeležilo tudi sedemsto Kranjcev, vsi udeleženci so nosili kranjske narodne noše« (Košač
Blumer, 2009, str. 12).
Po prvi svetovni vojni je narodna noša začela še bolj postajati uniforma. Izgubila je svoj
pomen kot sestavina za poudarjanje narodne zavesti in je služila kot element »parade« na
raznih shodih, veselicah, cerkvenih in turističnih prireditvah, povorkah in v protokolu. V
narodno nošo oblečeni odrasli in tudi otroci se kot žive paradne kulise pojavljajo na sprejemih
državnikov (pa tudi še danes), na cerkvenih proslavah, ob odkritjih spomenikov, narodno
nošo po potrebi obleče tudi kraljica Marija, npr. ko dopustuje na Bledu, narodna noša postaja
tudi protokolarno darilo (npr. po drugi svetovni vojni jo poklonijo tudi Josipu Brozu in
njegovi soprogi) itd. (Bogataj, 1992, str. 220).
Dediščino oblačilnega videza večkrat povezujemo s t. i. narodno uniformo ali narodno nošo.
Po drugi strani je prisotno tudi neko splošno prepričanje, da je ta dediščina nekaj, kar se ni
spreminjalo in so ljudje nosili od »davnine«. Tudi družbeno razlikovanje po noši ali z
različnimi načini oblačilnega videza pri različnih plasteh prebivalstva ali družbenih skupinah
se v zgodovinskem razvoju stalno spreminja (Bogataj, 1992, str. 212).
V narodne noše oblečeni ljudje so prireditvam dajali slovesen videz, vloga noš kot sredstva za
izražanje narodne pripadnosti pa je bledela (Košač Blumer, 2009, str. 12).
Po drugi svetovni vojni se s pojavom narodno-zabavnih ansamblov le-ti oprimejo tudi nekega
določenega narodnega oblačilnega videza, ki dobiva od ansambla do ansambla razne oblike
adaptacij, posploševanj oz. poenostavitev. Vzporedno z razvojem narodne uniforme med
obema vojnama so bile tudi nekatere težnje, da se ta uniforma oz. njena dediščina uporabi kot
model za kreiranje in aplikacijo na področju oblačilne mode. Podobne pojave poznamo iz
sosednje Avstrije in Bavarske, kjer seveda še danes poznajo ta segment vsakokratnih modnih
usmeritev. Omenjene dežele in še vrsta drugih po Evropi so namreč ohranile in vzgojile odnos
do nekakšne narodne uniforme kot pretežno praznične in manifestativne preobleke. Na
Slovenskem je ta način gledanja po drugi svetovni vojni popolnoma zamrl (Bogataj, 1992,
str. 220).
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2.1.1

Opisi oblačilnih kosov gorenjske narodne noše

Žensko nošo sestavljajo dolga svilena obleka oz. krilo z životkom, ki je lahko različnih barv
(modre, zelene, rdeče, rjave, sive), svilena ruta, svileni črni predpasnik in rokavci, bluza s
kratkim životom, katere posebnost so v gube nabrani rokavi, ki se razprejo, ko pokrčimo roke.
Svileno ruto so si dekleta malce nad pasom spele in dodale svež, rdeč nagelj. Na desni strani
pasu, prav ob boku, pa so nosile lepo zložen robček, ki je bil obrobljen s čipko. Pod obleko so
nosile po dve zelo nabrani dolgi spodnji krili (untari), da so bile videti obilnejše in tako tudi
bogatejše. Več kot so jih imele, bolj so bile premožne in zato zaželene. K temu so prispevale
tudi nogavice z bunkicami, ki so nogo optično odebelile. Okoli bokov so nosile kovinski pas,
sklepanec s trakom, na glavi zavijačko, pečo, poročene pa avbo (Splošno o noši, b.l.).
2.1.1.1.

Krilo z životkom

Krilo z modrcem se pojavlja na celotnem območju alpskega ozemlja, v prvi polovici
19. stoletja pa so ga ženske nosile kot delovno in praznično oblačilo v vseh letnih časih. Kot
že ime pove, gre za dvodelno oblačilo, torej krilo in modrc. Krilo je bilo v pasu drobno
nagubano, nanj pa je bil kot zgornji del prišit modrc oz. životek. Krilo je segalo do gležnjev,
predvsem na Gorenjskem pa je bil nekaj centimetrov od spodnjega robu pogosto prišit zelen
svilen trak. Krila, ki so jih ženske nosile za praznične dni, so bila podložena z drugobarvno
podlogo iz cenejšega blaga, spodaj pa je bila prišita vrvica, ki je ščitila spodnji rob pred
obrabo. Viri iz začetkov 19. stoletja omenjajo uporabo rjavo, rdeče, črno in sivo barvanih kril
iz raševine ali mezlana. Delovna krila so bila pogosto izdelana iz modro in bordo barvanega
platna, ob hladnejših dneh pa so ženske nosile toplejša in trpežnejša, temnejše barvana
suknena krila. V okolici Ljubljane in v večjem delu Gorenjske je bilo zelo priljubljeno blago
za izdelavo ženskih kril cajg, ki so ga tkali škofjeloški tkalci. Že pred sredino 19. stoletja so
bila pražnja krila in krila premožnejših kmetic izdelana tudi iz tovarniško izdelanega blaga,
raznobarvnih volnenih materialov, rožastega cica, cajga, belega ali vzorčastega perkala,
kambrika, katuna in mnogo drugih (Bogastvo babicine skrinje, 2014).
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Slika 6: Krilo z životkom (Makarovič, 1988, str. 15)
Na krilo je bil prišit modrc. V tistem času so bili modrci pogosto krojeni iz drugačnega blaga
kot krilo, segali pa so do pasu. Še iz prejšnjih obdobij so se ohranili veliki ovratni izrezi, ki so
jih ženske spredaj prevezovale s trakovi ali pa so jih zapenjale s škabicami. Pogosto so bili s
svilo ali zlato nitjo pretkani modrci iz brokata z rožastim vzorcem (Bogastvo babicine skrinje,
2014).
2.1.1.2.

Rokavci

Rokavci so bili osnovna ženska oblačilna sestavina na alpskem oblačilnem območju od 16. pa
vse do konca 19. stoletja. Izdelani so bili iz belega lanenega platna ali pozneje iz bombažnega
blaga, ženske pa so jih nosile h krilu z životkom za vsakdanjo in pražnjo rabo (Knific, 2012,
str. 184).
V 19. stoletju je splošno uveljavljeno spodnje perilo obsegalo rokavce, spodnja krila in
nogavice. Novostim naklonjene mestne ženske so že pred prvo svetovno vojno nosile spodnje
hlače, na podeželju pa jih večina še ni sprejela. Danes bi rokavce označili kot kratko bluzo z
zelo širokimi rokavi. Ženske so ga kot vrhnje oblačilo nosile pod krilom z životkom in hkrati
kot spodnje perilo (Dolžan Eržen, 2015, str. 63).
Ženske jih ponoči niso slačile in so jih uporabljale kot spalno srajco. Skupaj z zatonom
nošenja kril z modrcem konec 19. stoletja, ko so le-ta zamenjala krila, krojena na pas, je
zamrla tudi nošnja rokavcev. Svoje ime so rokavci verjetno dobili po izrazito velikih in
napihnjenih rokavih, na našem območju se jim je najpogosteje reklo nahkaset, kasetl, rokavi,
bluza, pluzna (Dejak, 2017, str. 14).
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Zanje je značilno, da so kratki, krojeni iz pravokotnih delov, pri čemer je oblika dosežena z
gubanjem, ki je bilo sprva v celoti ročno izvedeno, pozneje pa se je uveljavilo tudi strojno
(Knific, 2012, str. 185).

Slika 7: Rokavci (Makarovič, 1988, str. 16)
Ženske rokavce so v prvi polovici 19. stoletja na Gorenjskem navadno krojili iz dveh
sprednjih delov, ki sta bila od zadnjega dela ločena z ramenskim všitkom. Na sprednjem delu
so bili prerezani, imeli pa so tudi okrasne značilnosti – drobne gube, ki so potekale od vratu
navzdol do višine prsi ali niže in so bile prešite z vodoravnimi šivi. To okrasje je dalo videz
gostega, valovitega gubanja. Barva rokavcev je vedno ustrezala barvi domačega platna, iz
katerega so bili krojeni tako delovni kot tudi pražnji rokavci. V tridesetih letih 19. stoletja se
je za pražnje rokavce uveljavilo tudi krojenje iz belega, bombažnega, strojno tkanega blaga,
perkala ali muslina. Pogosteje kot pri siceršnjem oblačenju Dolenjk in Gorenjk v
obravnavanem obdobju v pripadnostnem kostumiranju pa dolge nagubane rokave rokavcev za
pražnje dni ženske tudi likajo in škrobijo. Po vzoru mestnih kosov oblačil so pražnji rokavci
kmečkih žensk prevzeli nekatere okrasne elemente. Večinoma so dodajale klekljane ali
industrijsko izdelane čipke, s katerimi so obrobljale rokavne manšete ali ovratnike. Dodajale
so tudi okrasne gumbe. Vsi viri s konca 18. stoletja in kasneje poudarjajo belino rokavcev pri
Slovenkah in bogato gubanje, nabiranje blaga okoli vratu, na prsih, ramah in zapestju, kar
daje oblačilni podobi bogat videz (Bogastvo babicine skrinje, 2014).
2.1.1.3.

Spodnje krilo

Spodnje krilo je obvezen element vsake ljudske noše. Njegova vloga je ta, da nošo širi, zato je
včasih spodnjih kril tudi več. Da je učinkovitost spodnjega krila izrazitejša, jih ob spodnjem

13

robu bogati 20 do 40 cm visok volan iz istega blaga. Ta element pa je okrašen še s čipkami,
gubicami in vezeninami (Cibic, 1999, str. 67).

Slika 8: Spodnje krilo (Makarovič, 1988, str. 19)
Dolgo spodnje krilo je bilo v kmečkem okolju pred svetovno vojno krojeno na podoben način
kot zgornje. Bilo je široko in v pasu, zlasti v zadnjem delu, močno nabrano. Spodnje krilo se
je navadno zavezovalo s trakovi, našitimi ob razporku. Od konca 19. stoletja je bilo spodnje
krilo najpogosteje spredaj manj nabrano ali pa sploh ne, razporek je bil potem na zadnjem,
precej bolj nabranem delu. Spodnje krilo je bilo lahko krojeno na pole ali pa iz več kvadratnih
kosov, pogosto našitih v dveh nizih, pri čemer je prvi sestavljal zgornji del spodnjega krila,
drugi pa širok volan, ki je segal nekako do srede stegen ali od kolen navzdol. Pražnja spodnja
krila so bila navadno izdelana iz belega tankega platna ali kupljenega bombažnega blaga. Na
spodnji rob pražnjega krila je bila pogosto prišita ročno ali že strojno izdelana čipka, lahko pa
so bili okrasno šivani robovi. Spodnja krila so bila za praznike vsaj v 19. stoletju pogosto
škrobljena. Delovna spodnja krila so bila vsaj že na začetku 20. stoletja pisana. Priljubljena so
bila črtasta in karirasta, pa tudi drugače vzorčasta, za zimske dni izdelana iz kosmatene
bombažne tkanine, lahko tudi vatirana (Knific, 2012, str. 190).
2.1.1.4.

Nogavice

Sprva nogavic niso poznali. V cokle so dajali slamo, da jih je grelo. Ko pa so se ženske
naučile plesti, so začele ustvarjati nadvse privlačne vzorce. Volnene nogavice so bile nekaj
stoletij skupen del vseh slovenskih noš. Dolžina, oblike, predvsem pa lepi vzorci pletenja so
bili posebnost posameznih pokrajin (Kunaver, 1997, str. 45).
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Ročno pletene nogavice se pojavijo v 16. stoletju in so bile tedaj prava redkost in
dragocenost. Stoletja pozneje so v plemiškem in meščanskem okolju že nosili nogavice,
izdelane iz volnene ali bombažne preje ali svilene niti, v kmečkem okolju pa se nogavice bolj
razširijo proti kocu 18. in v 19. stoletju, ko so bile pri njih v uporabi volnene in bombažne
gladko pletene nogavice. V drugi polovici 19. stoletja so pri posebej pražnjem načinu
oblačenja prevladale bele z najrazličnejšimi bunkastimi ali drugačnimi vzorci pletene
nogavice, sicer pa so bile še vedno razširjene tudi gladko pletene nogavice oz. nogavice,
zaključene z vzorcem. Segale so do pod kolena ali nad kolena, se sprva gubale ob gležnju,
potem pa so jih privezovali z navadnimi trakovi, nekatere z rdečimi ali drugobarvnimi
podvezami. Predvsem ob nedeljah in praznikih so kmečke ženske v tržiški okolici vsaj še ob
kocu 19. stoletja nosile že kupljene bombažne nogavice, ki so bile pogosto bele, črne ali rjave
barve. Bolj izjemoma kot praviloma so namesto teh ob zimskih dneh noge povijale v krpe
(Knific, 2012, str. 199).

Slika 9: Pletene nogavice (Predmeti iz zbirk Slovenskega etnografskega muzeja, b.l.)
Pred sredo 19. stoletja so obstajale le ročno pletene nogavice. Najbolj znane so bile iz Tržiča,
kjer so jih pletli v zelo različnih vzorcih in barvali v modro, rdečo, zeleno ali puščali v
naravni, beli barvi. V drugi polovici 19. stoletja je zaradi vedno več strojno pletenih nogavic
domača izdelava usihala (Dolžan Eržen, 2015, str. 73).
2.1.1.5.

Predpasnik

Predpasnik je obvezen del vsake noše, v glavnem bogati celotno obleko. V preteklosti in tudi
danes je izdelan iz bolj dragocenega blaga kot samo krilo. Pri vsakdanjem življenju pa ima
predpasnik nalogo ščititi obleko (Cibic, 1999, str. 85–86).
Predpasnik so ženske do konca 19. stoletja privezovale k delovnim, pa tudi k pražnjim
oblačilom, v prvi polovici 20. stoletja pa večinoma le še k delovnim. Konec 19. in še v
začetku 20. stoletja so bili pražnji predpasniki, predvsem za k »črni noši«, najpogosteje črni in
iz svile, volnenega damasta ali podobnih tkanin ter največkrat okrašeni s črno čipko.
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Predpasniki so imeli posebej krojen pas in so bili v pasu bolj ali manj nabrani. Delovni
predpasniki so bili v času največkrat izdelani iz modro barvanega platna ali drugobarvne
bombažne tiskanine. Redke ženske so splošno nosile tudi svetlejše predpasnike, saj so s tem
vzbujale pozornost med pretežno temnimi predpasniki, sicer pa so bele predpasnike ženske
opasale ob žetvi, spravilu krme in teritvi. Nosile so jih tudi kuharice, strežniki in strežnice ob
ženitovanjih. Ob bolj umazanem delu so si ženske opasale tudi dva predpasnika, na vrhu
seveda slabšega (Pance, 2010, str. 43).

Slika 10: Predpasnik (Predmeti iz zbirk Slovenskega etnografskega muzeja, b.l.)
Predpasniki so se kot obvezni dodatki tudi k praznični noši nosili celotno obravnavano
obdobje. Starejši so večji, izdelani iz enega velikega kosa blaga, mlajši so krojeni na pole
(Dolžan Eržen, 2017, str. 87).
2.1.1.6.

Ovratna ruta

V 19. stoletju so se v kmečki noši uveljavile svilene, vzorčno tkane rute; v kombinaciji s kosi
kmečke obleke, izdelani iz vzorčnega žameta, so spadale k pražnji noši in tako simbolizirale
blagostanje (Košač Blumer, 2009, str. 17).
Svilene rute so po vsej površini brokatno tkane v različnih vzorcih s številnimi detajli. Na
nekaterih so rože vtkane z zlatimi ali vsaj zlatorumenimi nitmi. Resice ob robu rute so
zavozlane v centimeter ali dva mrežastega vzorca. Ohranilo se je veliko vijoličastih rut. Na
Gorenjsko so jih iz okoliških dežel svojim bližnjim prinašali vozarji, kramarji pa so jih
prodajali na sejmih (Dolžan Eržen, 2015, str. 91).
2.1.1.7.

Pas, sklepanec

V gotiki in renesansi so bili okrasni kovinski pasovi najprej ponos plemkinj, pozneje pa
meščank, od 17. stoletja so jih nosile kmetice na alpskem oblačilnem območju. Ohranili so se
kot sestavni del ženske narodne noše. V pasu so sklepanec pretaknile za trak predpasnika, na
obešalo pa so pritrdile pentljo (Dolžan Eržen, 2015, str. 99).
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Slika 11: Sklepanec (Dolžan Eržen, 2008, str. 99)
Najdragocenejši del kmečke ženske noše je bil sklepanec, pas iz kovinskih, železnih ali
medeninastih členkov, ki so jih po vsej verjetnosti izdelovali domači pastirji ali zlatarji.
Osnova sklepanca je verižica, v katero so vključeni vliti členki ob sponi in obešalniku za
ključe. Na členkih je relief angelske glavice med renesančnim okovjem. Z nošnjo sklepanca je
žena z bogate kmetije oz. gospodinja izkazala svoj položaj: priveski s ključi so simbolično in
včasih tudi dejansko pomenili nadzor nad pomembnimi dobrinami kmetije (Košač Blumer,
2009, str. 17).
2.1.1.8.

Čevlji

Konec 19. stoletja, predvsem pa v začetku 20. stoletja, so bili najbolj razširjeni visoki čevlji
na vezalke. Ženske so jih nosile tako k delovni kot tudi pražnji obleki. Pojavili so se sicer tudi
lažji čevlji z elastiko ob straneh, ki so jih sprva nosile le premožnejše, kasneje pa tudi manj
premožne ženske. Nizki čevlji so postali splošno razširjeni šele v dvajsetih letih 20. stoletja,
vendar so jih večinoma nosile le mlajše ženske. Predvsem ob nedeljah in praznikih so kmečke
ženske nosile kupljene bombažne nogavice, ki so bile pogosto bele, črne ali rjave barve
(Pance, 2010, str. 45).

Slika 12: Čevlji (Predmeti iz zbirk Slovenskega etnografskega muzeja, b.l.)
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2.1.1.9.

Pokrivala

Pokrivala so tisti oblačilni dodatki, ki so zaradi lege na telesu hitro opaženi in razpoznavni. Z
njihovo uporabo ljudje zadoščamo potrebe po zaščiti, potrebo po pripadnosti in obenem po
vidnem izražanju teh pripadnosti, potrebo po individualnem ločevanju oz. razmejevanju od
drugih. Naglavni okras potrebe po zaščiti seveda ne zadovoljuje; že v osnovi zadošča
predvsem krašenje, to pa je vedno podrejeno označevalnim zahtevam in merilom (Žagar,
2004, str. 9).
Vsaka od teh naštetih skupin pokrival ima svoj oblikovni in pomenski razvoj, čeprav so se v
istih kulturnih okoljih pojavljale kot vzporedne, vendar tudi dopolnjujoče se oblike. V
splošnem so avbe glavi priležna pokrivala, ki pokrijejo celo glavo, razen obraza, pri nekaterih
vrstah pa tudi vrat in rame. Peče, rute in zvijače, pri katerih se iz ploskovitega kosa tkanine
želena oblika doseže šele s polaganjem, zvijanjem, gubanjem in zavezovanjem na glavi, imajo
v primeru avbe obliko že v celoti utrjeno (Žagar, 2004, str. 54).
Avba
Sredi 18. stoletja je v naše kraje, verjetno z Bavarskega, prišla »avba«, ki že s svojim imenom
(die Haube) kaže na nemški izvor. Razlikujemo dve vrsti avb, in sicer veliko avbo z okroglim
oglavjem in bogato vezenino na čelu, ki so jo ženske nosile ob praznikih, ter preprosto manjšo
avbo brez oglavja, ki so jo nosile ob delovnikih. Avba je spadala predvsem h gorenjski in
savinjski noši. Nosile so jo poročene žene, dekleta so imela peče. »Sijajne« avbe, ki jih
poznamo danes, so se zares uveljavile šele po prvi svetovni vojni. Zglavje imajo avbe
prevlečeno z bražunom, na katerem so z zlatom uvezeni geometrični in cvetlični okraski
(Knific, 2012, str. 66).

Slika 13: Avba (Žagar, 2004, str. 86)
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Oblika avbe je utrjena s šivanjem in podlaganjem papirja in kartona. Sestavni deli so čelnik,
obrobljen z drobnimi gubanimi čipkami, nanj pritrjeno oglavje in pentlja na zatilju. Na
notranji strani so v večini podložene z lanenim platnom (Dolžan Eržen, 2015, str. 74).
Zvijače
Zvijača je vrsta avbe. Sestavlja jo trikotna ruta, ki nastane iz po diagonali prerezanega
kvadrata. Vogal pravega kota trikotnika je prepognjen navznoter, na tako nastali rob je prišit
čelnik. Najdaljša stran trikotnika je na sredi nabrana s koncema, ki ostaneta, se zvijača zaveže
na glavi. Čelniki ki so belo vezeni v tehniki ploščate vezenine po štetih nitih, so redko
ohranjeni, veliko je čelnikov, ki so izdelani iz vzorčno tkane svile (Dolžan Eržen, 2015,
str. 77).

Slika 14: Zvijača (Žagar, 2004, str. 72.)
Peča
Peča, bela naglavna pokrivala, naj bi bila med kmečkim prebivalstvom po vsej Sloveniji v
navadi od poznega srednjega veka do začetka 20. stoletja. Običajno so vezene na beli podlagi,
vezenina pa je sestavljena iz dveh kompozicijskih prvin, kotne obrobe in rože. Najlepše
okrase najdemo na gorenjskih pečah. Pokrivanje z njimi je bilo znak poročene žene, bogastvo
vezenin na pečah se je razlikovalo glede na bolj ali manj razvite pokrajine ter glede na
premoženjsko stanje posameznih kmetij (Košač Blumer, 2009, str. 16).
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Slika 15: Peča (Žagar, 2004, str. 33)
Peča je pokrivalo, praviloma izdelano iz kvadratnega kosa belega lanenega ali bombažnega
blaga, ki se sčasoma skrči v blag pravokotnik. V enem vogalu imajo rožo: belo vezenje v
najpogostejših različicah iz okolice Radovljice, okrašeno z izrezi, s podloženimi koščki tila ali
pa so izvezeni v tehniki »pajkov«. Višina rože je večja kot njena širina. Nekatere, največkrat
strojno vezene peče iz tila, so vezene v dveh nasprotnih vogalih. Zelo pogost motiv na
Gorenjskem je šopek cvetja s pentljo, ki ga z dveh strani obdaja cvetlična bordura, z dveh pa
drobne rožice. Obdane so s čipkami; nekatere imajo ročno izvezen rob. Najrazkošnejše so
klekljane pečne čipke, praviloma zelo nabrane v vogalu z rožo. Dvojno širino navajamo, ker
se čipke zaradi nabiranja, pri katerem v vogalu z rožo vzorec spremeni strukturo, razširijo
(Dolžan Eržen, 2015, str. 81).
2.2

Ročne tehnike v oblačilih narodne noše

Ročne tehnike, ki so krasile sestavne oblačilne kose narodne noše, se kažejo v največji meri
kot vezenine, pletenine, klekljani ažurji, bordure, čipke, tkanine in ročno šivane gube.
Najpogosteje pa jih vidimo na spodnjem perilu, rokavcih, životku, pečah, avbah, predpasnikih
in spodnjih krilih, pa tudi na moških kosih oblačil, irhastih hlačah, telovnikih in kožuhih.
Najbolj izstopajoče so vezenine na čelnikih avbe, ki so v večini zlati, črno ali belo vezeni
bodisi brokatni. Motivika pa je iz rastlinskega, cvetličnega sveta in je zelo stilizirana. Na zlato
vezenih čelnikih so včasih upodobljeni še petelinčki, heraldični orel, jelenček in Kristusov
monogram IHS (Košač Blumer, 2009, str. 16–17).
Vezenine na posameznih kosih oblačil so imele predvsem okrasno funkcijo in so navzven
izkazovale premoženjski stan lastnika. Z vezeninami okrašeni kosi so se tudi na Kranjskem
kot tudi drugod nosili po večini ob pražnjih dneh, vezenine z bogatejšim vezenjem pa so se
pogosto prenašale iz roda v rod ter so pogosto predstavljale dragocenejše predmete v balah
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nevest. Vezenine iz 19. stoletja so v primerjavi s kasnejšim oblikovno in tehnično izdelane
bolj kakovostno, zato ni dvoma, da so jih pogosto vezle izšolane vezilje (Bogastvo babicine
skrinje, 2014).

Slika 16: Vezena manšeta na rokavcih konec 19. stoletja (Makarovič, 1988, str. 1)
Z belo vezenino in čipkami okrašeno spodnje perilo je bilo na Gorenjskem moderno v prvih
desetletjih 20. stoletja (Dolžan Eržen, 2008, str. 12).
2.2.1

Ročno delo kot princip trajnosti

Iz dneva v dan se veča zavedanje o spremembah socialnih in kulturnih norm zaradi
problemov prekomernega potrošništva, onesnaževanja okolja in neetičnega ravnanja. Etični in
ekološki principi so postali nepogrešljivi v vsakdanjem življenju in silijo k spremembi
masovnega obnašanja, usmerjenega v bolj odgovorno in kakovostno življenje (Sadar, 2011,
str. 100).
Kot alternativa hitri, poceni »kupi in zavrži« modi se postavlja koncept počasne mode v okvir
trajnostnega razvoja, ki dokazuje njeno zrelost in dolgoročnejšo usmerjenost v zmanjšanje
okoljskih vplivov tekstilne industrije ter produktov v njihovem življenjskem ciklusu in v
proizvodnjo kolekcij v pogojih, ki spoštujejo človeka ter ohranjajo tradicionalna znanja
posameznih kultur (Sadar, 2011, str. 100).
Narodne noše in še posebej njihove vezenine kot najžlahtnejši del, ki ga obdajajo tudi ročno
klekljane čipke, predstavljajo bogastvo, ki ga ne smemo zanemariti (Bogastvo, ki ga ne
smemo zanemariti, 2018).
Proizvodnja oblačil v lokalnem okolju pripomore k izboljšanju življenjskega standarda, da
ljudi v bližnji okolici spodbuja lokalno gospodarstvo in pripomore k ohranjanju kulturne
dediščine (Sadar, 2011, str. 102).
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Sodobno klekljarsko znanje z bogato razsežnostjo kulturne dediščine je tudi eno tistih ročnih
del, ki sprošča napetosti, stresnost in druge »vrednosti« in »dobrote« sodobnosti. Prav zato sta
klekljanje in klekljarska dediščina lahko dober zgled za njeno ohranjanje in nadgrajevanje
(Leskovec in Gnezda, 2012, str. 7).
Na celotnem slovenskem etničnem ozemlju so bili v kmečkem okolju okrašeni z razmeroma
skromno ročno vezenino le nekateri kosi pražnje ženske in še redkejši kosi pražnje moške
obleke. O tem pričajo maloštevilna ohranjena ženska in moška oblačila iz 19. in 20. stoletja.
Vse se zdi precej neverjetno, če vemo, da je bila pri sosednjih in nekoliko bolj oddaljenih
slovanskih narodih še v drugi polovici 19. stoletja bogata ročna vezenina eden od
priljubljenih, če že ne najbolj priljubljenih načinov okraševanja ženskih in tudi moških oblačil
(Makarovič, 2004, str. 15).
Najstarejše vezenine z gorenjskih domačij pa pričajo o tedanjem okusu in premožnosti.
Izdelovale so jih namreč poklicne vezilje. Praznične in mrliške rjuhe ter prevleke za blazine
so bile izvezene v križnem vbodu, iz katerega so v začetku 20. stoletja izpeljali nagelj kot
slovenski narodni motiv. Vezenja so se naučile deklice v osnovni šoli pri obveznem ročnem
delu ali v družini in so nato vezle vsaj do poroke. Njihovi najpogostejši izdelki so vezeni
prtički za bogkov kot, za velikonočni žegen in posteljnina za okras doma (Perko, 2012).
Današnja globalizacija zaradi poenostavljanja in homogenizacije vzbuja strah pred izgubo
identitete v oblikovanju (Sadar, 2011, str. 49).
Dekonstrukcija tradicionalnih oblačil, recikliranja proizvodnih tehnik in reinterpretacija
mitskih zgodb na način, ki ustreza sodobni globalni modi s ščepcem kulturne (nacionalne,
lokalne) posebnosti, je lahko močna sila za slovensko modno oblikovanje. Sovpada tudi z
globalnim trendom trajnostnega in prožnega oblikovanja, vračanja k ročnemu delu in
ponovnemu ustvarjanju bližine med proizvajalcem in uporabnikom oblačil (Pušnik, Fajt,
2014, str. 102–103).
2.3

Lokalno-globalna kulturna dediščina

V zadnjih treh desetletjih je kulturna dediščina in dediščina na splošno postala nadvse
aktualna tako v javnem kot strokovnem diskurzu. Dediščina je prav gotovo močan dejavnik
pri oblikovanju identitete posameznika in družbe (Jezernik, 2010, str. 196).
Kulturna dediščina pa so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih skupnost opredeli kot
odsev in izraz svojih vrednot, identitet (Kulturna dediščina, b.l.).
Industrijska revolucija je v vsakdanje življenje ljudi vnesla spremembo kot edino stalnico
sedanjosti. Sedanjost je postala sinonim za spremembe, preteklost pa stalnica, ki je ne more
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spremeniti nihče. V prvi polovici 19. stoletja so zahodnoevropske države začele kazati trajno
in naraščajoče zanimanje za zaščito kulturne dediščine, predvsem umetnostnih in
zgodovinskih spomenikov (Jezernik, 2010, str. 7).
Tudi v preteklih stoletjih smo novosti sprejemali, jih prilagodili svojim potrebam ter tako
oblikovali specifično kulturo, našo kulturno dediščino. Na podlagi dediščine razvijamo svojo
identiteto, ne le nacionalne, temveč tudi druge. In nikakor ni pomembna zgolj materialna
oziroma snovna dediščina, ampak tudi nesnovna (Makarovič, 1988).
Med nadaljnjimi globalnimi dosežki Unescove konvencije je tudi uporaba izraza nesnovna
kulturna dediščina, saj pojmi, kot so tradicionalna kultura, folklora, običaji, niso zajeli vseh
pojavov, ukrepi za njihovo varovanje pa so se usmerjali predvsem na njihovo dokumentiranje
in njihove izdelke (Jerin, Zidarič in Židov, 2014, str. 16).
Konvencija UNESCO o varovanju nematerialne kulturne dediščine, ki je bila sprejeta v
Parizu leta 2003, poudarja pomen dediščine na lokalni in nacionalni ravni ter nujnost
spoznavanja kulturnih identitet v mednarodnem okolju. Njen osnovni namen je ohraniti
različnost identitet narodov in etičnih skupnosti v najširšem materialnem, družbenem in
duhovnem obsegu, ki so ogrožene zaradi globalizacijskih procesov na področju gospodarstva,
komunikacij, jezikov, narečij in kulture nasploh (Vilman Proje, 2018).
Zaznamuje nas okolje, v katerem živimo, v njem se dnevno srečujemo z dediščino, ki nas
določa kot Slovence, Štajerce, Mariborčane itd. Pomembno nas določa jezik, ki ga
uporabljamo, nedvomno so ene pomembnejših prvin nesnovne kulturne dediščine tudi hrana,
ki jo jemo, izročila, s katerimi živimo, itd. Prek institucij varujemo kulturno dediščino, vendar
je treba ljudi seznaniti z vrednostmi, ki jih življenje z njo prinaša, in jih spodbuditi, da na
njeni podlagi razvijajo sodobno življenje. Če navedem konkreten primer: čevlji, izdelani v
Indiji ali na Kitajskem, so res cenejši od čevljev, ki so izdelani v Sloveniji, vendar z nakupom
doma izdelanih čevljev storimo več dobrih stvari. Spodbujamo domače izdelovalce,
omogočamo razvoj in zaposlovanje, denar ostane na domačih tleh, spodbujamo razvoj
produktov, ki jim brez težav pripišemo slovenskost, itd. Če so model sodobnih domačih
čevljev, ki jih kupimo, razvili na podlagi obutvene dediščine, je vrednost še toliko večja.
Takšni čevlji niso poceni, a hkrati je vredno premisliti, ali nam ne bi namesto desetih parov
čevljev, ki jih imamo v omari, zadoščala dva para (Tomažič, 2018).
Različne družbe imajo različne koncepte dediščine. Zahodno ločevanje kulture na kategorije
materialna kulturna in nesnovna dediščina se pogosto ne ujema z lokalnimi pojmovanji, kjer
sta koncepta materialnih in intelektualnih veščin neločljiva. Tako je npr. krašenje izdelkov
domače obrti pogosto povezano z mentalnimi vzorci, ki odražajo nesnovno dediščino. Ideje in
intelektualni koncepti, povezani z materialno dediščino preteklosti, se ohranjajo in se stalno
poustvarjajo v interakcijah človeka z okoljem (Jerin, Zidarič in Židov, 2014, str. 86).
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Nesnovna kulturna dediščina ima v svetovnih okvirih številne različice, lahko pa prihaja do
spremembe ali celo izumrtja tradicije. Zato so varstveni režimi tako pomembni in vedno
omenjeni v povezavi z nominacijo za vpis na Unescov reprezentativni seznam nesnovne
kulturne dediščine človeštva. V nasprotju z obstojnimi kulturnimi artefakti ali stavbami, ki jih
je mogoče obnoviti, restavrirati ali zaščititi, je ohranjanje nesnovne dediščine predvsem
odvisno od njenih nosilcev; samo ti lahko svojo dediščino ohranjajo živo. Zunanji programi,
kot so vladni varstveni ukrepi, morajo biti prilagojeni posameznim kulturnim pojavom. Pri
ohranjanju pojavov nesnovne kulturne dediščine ni enotnega pristopa, zato se programi
varovanja izvajajo različno od primera do primera (Jerin, Zidarič in Židov, 2014, str. 87).
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Eksperimentalni del magistrskega dela predstavlja oblikovanje ženske kolekcije, imenovane
Narodna srajca. Skozi sklope so predstavljeni izhodišče in razvoj kolekcije, ciljna skupina in
proces od skice do končnih izdelkov. Kolekcija je tudi izhodišče za oblikovanje blagovne
znamke, zato je predstavljena tudi idejna zasnova blagovne znamke.
3.1

Izhodišče in razvoj kolekcije Narodna srajca

Glavno izhodišče za kolekcijo Narodna srajca je kmečko življenje na Gorenjskem in z njim
povezana oblačila narodne noše. Sestavni oblačilni kosi gorenjske narodne noše so
inspiracija, ki sem jo črpala iz različnih pisnih in slikovnih virov. Z obiskom Slovenskega
etnografskega muzeja pa sem si tudi v živo ogledala detajle ročne tehnike na oblačilih, ki so
tudi rdeča nit pri oblikovanju kolekcije.

Slika 17: Avtorski kolaž, mood board
Kolekcijo sem razvijala po postopku od skice do realizacije modelov. Z lepljenjem sodobnih
srajc in mešanjem detajlov, ročnih tehnik iz sestavnih kosov oblačil gorenjske narodne noše
so nastale nove sodobne silhuete, ki pa v sebi nosijo določen značaj trajnostnega oblikovanja.
Prenašanje kulturne dediščine z oblačil narodne noše v sodobne kose sem pri oblikovanju
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nekaterih modelov povzemala po krojnih delih. Različne detajle oblačil sem povečevala, jih
prestavljala na druge, nepričakovane pozicije. Ročne tehnike in detajle sem prenašala na
sodoben način, npr. ročno šivanje gub sem upodobila z elastiko za doseganje enakega efekta,
posnemanje oblike roba čipke sem prenesla v zaključke z volani, všite gube sem nakazovala z
všitki, ki so se pokazali na licu materiala, zavezovanje rute, naglavnih pokrival in
predpasnikov sem posnemala v sodobnih krojih.

Slika 18: Avtorski kolaž, razvoj kolekcije
Ženska kolekcija z naslovom Narodna srajca je nosljiva trajnostna kolekcija. Osnova v
kolekciji so bele srajce, ki so »must have« oblačilni kos v vsake ženske. Prav iz tega razloga,
ker so srajce prodajne skozi celo leto, kolekcija ni opredeljena kot sezonska. Kolekcija je v
celoti sestavljena iz »one size« kosov, ki so prilagojeni za različne ženske postave.
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3.2

Ciljna skupina kolekcije Narodna srajca

Končna uporabnica oblačil je sodobna ženska, ki se zaveda pomena trajnostne mode in
trajnostnega življenja. Ženska živi v urbanem okolju, je ekološko ozaveščena in podpira
lokalno modo. Ženska se rada oblači v udobna oblačila z dodano estetsko vrednostjo, hkrati
pa sledi modnim zapovedim in želi biti opazna. Starostna skupina ni točno opredeljena,
uporabnicam je prepuščena možnost, da lahko vsaka nosi oblačilne kose kolekcije Narodna
srajca, ne glede na njeno starost.

Slika 19: Avtorski kolaž, ciljna skupina
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3.3

Barve, materiali in vzorci kolekcije Narodna srajca

Kolekcija Narodna srajca je bele barve, dopolnjujejo jo detajli v rdeči in črni barvi. Za
izdelavo kolekcije je bila uporabljena tkanina iz 100-odstotnega bombaža v beli barvi. Vsi
uporabljeni materiali so lahkotni in zračni.

Slika 20: Avtorski kolaž, barvna paleta, materiali
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Vzorca, ki dopolnjujeta kolekcijo, sta ročno izrisana in predstavljata cvet nageljna. Nagelj je
sodoben in potiskan na srajčna oblačila s sitotiskom v rdeči in črni barvi. Razvila sem dva
motiva, ki sta uporabljena enkrat posamezno in drugič skupaj.

Slika 21: Avtorski kolaž, vzorci
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Slika 22: Vzorec 1

Slika 23: Vzorec 2
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3.4

Line-up kolekcije Narodna srajca

Slika 24: Line-up kolekcije 1
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Slika 25: Line-up kolekcije 2
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3.5
Tehnične skice in ilustracije realiziranih modelov kolekcije Narodna
srajca

Slika 26: Tehnična skica in ilustracija modela št. 1
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Slika 27: Tehnična skica in ilustracija modela št. 2

34

Slika 28: Tehnična skica in ilustracija modela št. 3
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Slika 29: Tehnična skica in ilustracija modela št. 4
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Slika 30: Tehnična skica in ilustracija modela št. 5
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Slika 31: Tehnična skica in ilustracija modela št. 6
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Slika 32: Tehnična skica in ilustracija modela št. 7
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3.6

Fotografije kolekcije Narodna srajca

Slika 33: Model 1, fotograf: Samantha Kandinsky, Model: Darja Dimitrov
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Slika 34: Model 2, fotograf: Samantha Kandinsky, Model: Darja Dimitrov
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Slika 35: Model 3, fotograf: Samantha Kandinsky, Model: Darja Dimitrov
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Slika 36: Model 4, fotograf: Samantha Kandinsky, Model: Darja Dimitrov
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Slika 37: Model 5, fotograf: Samantha Kandinsky, Model: Darja Dimitrov
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Slika 38: Model 6, fotograf: Samantha Kandinsky, Model: Darja Dimitrov
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Slika 39: Model 7, fotograf: Samantha Kandinsky, Model: Darja Dimitrov
46

4 ZAMETKI BLAGOVNE ZNAMKE
Kolekcija Narodna srajca je izhodišče za oblikovanje blagovne znamke Anita Bizjak. Osnova
za nadaljnjo gradnjo blagovne znamke temelji v kulturni dediščini, ki pa bo v določeni meri
ohranjena in prenesena v sodobne kose oblačil. Prav tako bo velik poudarek na ohranjanju
ročnih tehnik, ki imajo pomembno vlogo pri oblikovanju kulturne dediščine. Blagovna
znamka bo delovala po načelih trajnostnega oblikovanja.
4.1

Idejna zasnova blagovne znamke

Blagovna znamka bo usmerjena v oblikovanje sodobnih trajnostnih ženskih oblačil, kosov in
modnih dodatkov. Idejna zasnova blagovne znamke je predstavljena s prvo izhodiščno
kolekcijo Narodna srajca. Osnova kolekcije so bele srajce ali srajčne obleke, ki so preproste,
večne in so »must have« oblačilni kos vsake ženske. Bela srajca pa je brezčasna, saj so srajce
prodajne skozi celo leto, zato kolekcija ni opredeljena kot sezonska, prodaja se skozi celo
leto. Bele srajce so skozi zgodovino igrale veliko vlogo, najprej kot spodnje perilo, kasneje
kot posamično zgornje oblačilo, ki je segalo od vratu do pasu. Sodobne bele srajce so v
današnjem času postale pomemben oblačilni kos, ki ne bo šel nikoli v pozabo in je vsako
sezono »trend«, ki traja večno. Na podlagi teh ugotovitev se bo blagovna znamka v
nadaljevanju oprijemala oblikovanja oblačilnih kosov, ki niso sezonski, so trajnostni in
brezčasni.
4.2

Anketa

Osnovni namen ankete je bila analiza trga. Zanimalo me je kateri izdelike se največ podajajo,
kakšne količine denarja povprečno kupci zapravijo v eni trgovini, kakšne so starostne skupine
kupcov, ali je več domačih kupcev ali tujih, itd. Ankete so bile izvedene v mecesu oktobru
2018 v centru Ljubljane. Analizo podatkov sem opravila v trgovinah s konceptom, ki
prodajajo samo slovenske izdelke, in v prijaznih pravičnih trgovinah, ki se zavzemajo za
trajnostna načela oblikovanja. Anketiranih je bilo 20 različnih trgovin oz. prodajalcev, teh
trgovin. Z analizo anket pa sem pridobila informacije, ki so mi zelo koristile pri oblikovanju
zametkov blagovne znamke in so me vodile v raziskovanje kulturne dediščine.
Iz analize podatkov sem izvedela, da en kupec v trgovini s konceptom povprečno zapravi
50–100 evrov. Najbolj prodajni izdelki pa so unikatni izdelki, npr. iz čipke narejeni uhani,
pletene kape, šali, rokavice, tudi večji oblačilni kosi, prtički in nakupovalne vreče z ročnimi
vezeninami ter domače pridelane dobrine, razni čaji, kava, sladkor itd.
V odstotkih sem izračunala, da je po slednjih podatkih na našem trgu več potencialnih
kupcev, ki spadajo v starostno skupino 30–40 let. Prav tako je malenkost večji odstotek
kupcev, ki pripadajo turističnim skupinam, domačih kupcev je 10 odstotkov manj.
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Vsi anketirani prodajalci so povedali, da so ročna dela zelo cenjena in če so izdelki estetsko
lepo oblikovani, imajo velik potencial pri kupcih. Večje število prodajalcev je odgovorilo, da
na trgu pogrešajo več slovenskih znamk, ki imajo kakovostne in ne predrage izdelke.
Izvedela sem, da je v Sloveniji velik odstotek kupcev, ki kupujejo modne dodatke z dodano
estetsko vrednostjo. Iz rezultatov ankete je razvidno, da je v vsaki trgovini večji odstotek
dejanske prodaje izdelkov kakor spletne prodaje.
V nadaljevanju so grafično prikazani rezultati ankete.
1. vprašanje: Kaj kupci največkrat kupujejo?
Kupci največkrat kupujejo unikatne izdelke, iz čipke narejene uhane, šale, kape in prtičke z
ročnimi vezeninami, ročno izdelane spominke, domače pridelane dobrine, kot so kava,
sladkor …
2. vprašanje: Kakšna je količina denarja, ki ga povprečno zapravijo kupci v vaši trgovini?

Slika 40: Povprečna količina denarja, ki ga zapravi en kupec
3. vprašanje: Kako bi v odstotkih ocenili svoje kupce glede na pripadno skupino? (turisti,
domačini)

Slika 41: Odstotki kupcev glede na pripadno skupino
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4. vprašanje: Kako bi v odstotkih ocenili svoje kupce glede na leta?

Slika 42: Odstotki starostnih skupin
5. vprašanje: Ali so ročna dela cenjena? Se prodajajo, mogoče več in boljše kot ostali
izdelki?
V večini so prodajalci odgovorili, da so ročna dela zelo cenjena. Največ se prodajo vezenine
(vezeni prti, prtički) in ročno pletene kape, rokavice, nogavice ... Nekateri pa so poudarili, da
tuji kupci bolj cenijo ročne izdelke kot domači kupci.
6. vprašanje: Kaj pogrešate na trgu izdelkov?
Prodajalci so v večini odgovorili, da pogrešajo več slovenskih znamk, ki gradijo na kakovosti
in niso predrage.
7. vprašanje: Kakšen je odstotek prodanih oblačilnih kosov, modnih dodatkov itd.?

Slika 43: Odstotki prodanih izdelkov
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8. vprašanje: Kakšen je odstotek spletne prodaje (če jo imate)? Kakšen je dejanski prodajni
odstotek?
•

Spletna prodaja – 40 %

•

Dejanska prodaja – 60 %

Nekateri so odgovorili, da splete trgovine še nimajo in je dejanska prodaja 100-odstotna.
9. vprašanje: Ali kupci radi kupujejo izdelke, ki predstavljajo nekaj slovenskega, slovensko
tradicijo, kulturno dediščino?
V večini so vsi prodajalci odgovorili, da jim je to zelo pomembno in da to zelo radi kupujejo.
Na podlagi ankete in analize sem se tudi sama usmerila v oblikovanje slovenske blagovne
znamke s tradicijo, ki temelji na slovenski kulturni dediščini.
4.3

Predstavitev načina prodaje

Prodaje se bom lotila na več načinov. Ko bo celostna podoba znamke izdelana, bom izdelala
svojo spletno stran in spletno prodajo. Spletna stran bo sledila stilu oblikovanja, ki bo
predstavljal blagovno znamko. Poleg spletne strani bom naredila na družabnih omrežjih, kot
sta Instagram in Facebook, profile, ki bodo služili oglaševanju in promoviranju. Ker pa je v
današnjem času za promocije pomembno tudi oglaševanje s strani blogerjev in ljudi, ki imajo
velik vpliv na družabnem omrežju, bo treba poskrbeti tudi za to, da bo blagovna znamka
hitreje prepoznana.
Druga spletna platforma je trgovina Etsy, ki je prav tako svetovna in ponuja možnost ustvariti
profil in spletno trgovino. Trgovina Etsy bi sledila stilu spletne strani. S prodajo oz. profilom
na tej spletni platformi je velika možnost za razširitev prodaje izdelkov in prodiranje blagovne
znamke na tuji trg.
Ena izmed prvih in tudi obveznih stvari poleg lastne spletne strani je, da se predstavim
javnosti tudi na določenih lokacijah. Z ustvarjanjem raznih prodajnih razstav in »pop-up
storov« pa bi kupci lahko osebno spoznali znamko, osebo, ki stoji za tem, ter videli in začutili
dih blagovne znamke Anita Bizjak.
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5 RAZPRAVA IN REZULTATI
V magistrskem delu sem raziskovala nastanek in značilnosti pripadnostnega kostuma
Slovencev. V osnovi sem se poglobila v to, kakšne so razlike v oblačilnih kosih med
različnimi pokrajinami v Sloveniji, kako je prišlo do tega, da je oblačilo postalo narodni
simbol. Podala sem splošen pregled, kaj vse se je v zgodovini dogajalo, da so se oblikovale
t. i. narodne noše. Podroben opis in pogled sestavnih kosov oblačil gorenjske narodne noše pa
me je inspiriral in pripeljal do končnega željenega rezultata, da sem oblikovala nosljivo
žensko kolekcijo z naslovom Narodna srajca. Glede na to, da je ta kolekcija osnova za
izhodišče in razvoj blagovne znamke je doseženi rezultat zadostil moja pričakovanja. Gradnja
in oblikovanje blagovne znamke kot že omenjeno, pa bo usmerjena v oblikovanje sodobnih
trajnostnih ženskih oblačilnih kosov in modnih dodatkov. Nadgradnja kolekcije Narodna
srajca bodo modni dodatki, kot so naglavni dodatki, nakupovalne torbe in nogavice ki bodo
prav tako vsebovali celoten zastavljen koncept narodne noše.
Ugotovila sem, da je na našem trgu premalo oblačil, ki spodbujajo razvoj in ozaveščajo naše
in tuje kupce o pomenu kulturne dediščine. Kar pa lahko najdemo trenutno na trgu pa je
staromodno in ni funkcionalno za današnji čas. Zato sem v procesu izdelave iskala način,
kako ohraniti in posodobiti nekaj, kar velja za kulturno dediščino. V oblačilih, ki so izdelana,
se to predvsem vidi v detajlih, ki spominjajo na oblačila narodne noše. Oblikovana končna
oblačila so sodobna s pridihom nacionalne identitete.
Rezultat raziskovanja v okviru pisanja magistrskega dela je ženska kolekcija, ki je izhodišče
za nadaljnje oblikovanje blagovne znamke. Zametki blagovne znamke temeljijo na ohranjanju
kulturne dediščine in z njim povezanih ročnih tehnik. S tem, ko sem ohranila starodavne
detajle ročnih tehnik iz oblačilnih kosov in jih prenesla v sodobne rešitve, je kolekcija modna
in oblikovana v trajnostnem razmišljanju z oblikovno estetskimi rešitvami.
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6 ZAKLJUČEK
Tako kot se je skozi zgodovino po potrebi oblikoval kostum za posebne priložnosti in
izražanje narodne pripadnosti, jaz čutim potrebo po ohranjanju in posodabljanju kulturne
dediščine v oblačilih. Raziskovanje kulturne dediščine in trajnostni pristopi v oblikovanju so
mi pomagali ustvariti oblikovalsko identiteto. S trajnostno usmerjeno in oblikovano blagovno
znamko lahko konkurenčnemu prodajnemu trgu pokažem, da ponujam rešitve in ne širjenja
problemov. Idejna zasnova za nadaljnjo gradnjo blagovne znamke je oblikovati oblačilne
kose, ki niso »trendovski« oz. sezonski, temveč se prodajajo skoz celo leto. Nadaljnji razvoj
blagovne znamke temelji na trajnostnih pristopih oblikovanja z izhodiščem v kulturni
dediščini.
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8 PRILOGA
Fotografije so nastale na prostem v parku Tivoli Ljubljana.

Model: Darja Dimitrov
Fotograf : Samantha Kandinsky
Ličenje: Nina Grubar
Stiliranje: Anita Bizjak
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