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so prihajali vrhunski kristalni izdel-
ki. »Nekaj sem nesla gravirat v Koz-
je in zelo dobro se spomnim, da sem 
bila očarana nad mojstrom. Kar ni-
sem mogla verjeti, da je gospod gle-
dal predlogo, sliko, in jo prerisoval 
direktno na steklo. Šla sem domov in 
rekla svojemu možu, ki je strojnik, da 
želim tudi jaz gravirati, naj mi poma-
ga pri izbiri orodja. 'Dremelca', stroj-
ček za brušenje, bo kar pravšnja, mi 
je rekel. Bila sem totalen začetnik, 
niti tega, da se steklo brusi z vodo, 
nisem vedela.« Ko je naslednjič obi-
skala gospoda v Dekorju, je zagleda-
la neverjetne količine črepinj. »Ta-
koj sem v njih zagledala kose naki-
ta. Bila sem zgrožena, zakaj mečejo 
stran stvari, ki so tako lepe. V meni 
so ti svetleči in lepi koščki črepinj za-
kurili pravo strast. Veste, jaz sem kot 
sraka, privlači me vse, kar se sveti. In 
ti koščki so se tako razkošno svetili!«

Kadar se v glavi Miriam Kosec pri-
žge lučka, gre do konca! Pravi, da 
mora, da je to v njej. »V steklarski 
šoli v Rogaški Slatini sem nadlego-
vala ljudi, naj mi pokažejo, kako se 
oblikuje steklo. Ne vem, od kod ta 
strast, morda je to zapisano že v ge-
nih. Moj stari oče in mama sta bila 
prava 'norca' na kristalno steklo. V 

M iriam vsako 
stvar, ki si jo 
zada, vzame 

zelo zares. Tudi svo-
jo družino. V zakonu sta se ji rodila 
dva otroka, Matjaž in Grega. Oba sta 
imela v otroštvu zdravstvene teža-
ve, zato se je odločila pustiti službo 
referentke v banki. »Če imam otro-
ke, je to pač resna naloga,« si je re-
kla takrat in dodala: »Zame ni bilo 
pomembno, kaj naj bi fanta postala, 
dr. ali fr., da bosta le srečna in zado-
voljna v življenju.« Tisti »fr.« je treba 
najbrž razložiti. V bivši skupni drža-
vi je bila to priljubljena okrajšava za 
»fizičkog radnika«, se pravi fizičnega 
delavca. No, Miriam je svoje poslan-

Miriam 
Kosec, 

oblikovalka 
steklenega 

nakita

Kadarkoli je imela občutek, da je med 
pogovorom preveč odprla svoje srce, 
se je takoj okarala: »Joj, ta moj jezik, z 
dušo drži in kar po svoje opleta, čeprav 
se možgani s tem ne strinjajo!« Ampak 
počasi je miselna kontrola popustila in 

ostalo je samo srce. Najbolj takrat, ko 
se je razgovorila o svoji trenutni strasti, o 

oblikovanju steklenega nakita. To ni zgodba 
o tem, kako naj bi že mala deklica vedela, da bo 
nekoč oblikovala nakit. To je zgodba o ženski, ki 
se je odločila, da je biti mama njeno življenjsko 
poslanstvo. Šele ko je nalogo uspešno opravila, 
je prišlo na vrsto steklo, pravzaprav črepinje, iz 
katerih Miriam ustvarja prelep nakit. Ne prodaja ga 
v trgovinah, če ga boste želeli videti, boste morali k 
njej domov v ljubljansko Rožno dolino.
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stvo opravila z odliko, z odra-
slima sinovoma se odlično ra-
zume, oba pa sta postala dok-
torja fizike, astronoma. Da-

nes pravi, da je vzgoja otrok najtežja 
služba in da je to njeno življenjsko 
delo. Z možem sta družino material-
no preskrbela, »takrat pa je nastopil 
čas zame, za moje notranje potrebe 
in hotenja. Imela sem 42 let,« je za-
plavala v spomine Miriam.

najprej graviranje, potem pa
oblikovanje. Začela je z gravira-
njem in poslikavo stekla. Za prvo jo 
je navdušil graver iz Kozjega, iz to-
varne Dekor, tam so gravirali za ste-
klarno iz Rogaške Slatine, od koder 

steklarski šoli v Rogaški sem ga na-
kupila poln prtljažnik črepinj. Med 
vožnjo domov sem bila tako vzne-
mirjena, da sem se ob poti ustavila in 
pregledovala svoj nakup. Kot otrok, 
sploh nisem mogla dočakati, da se 
pripeljem domov!«

Družina je še vedno prva.
»Kmalu potem sva šla z možem na 
dopust v Rogaško Slatino, da se mal-
ce okopava v zdravilni vodi. Kakšno 
kopanje neki,« se je spominjala Miri-
am Kosec, »neprestano sem visela v 
steklarni in raziskovala!«

Zanimalo me je, kje dobi ideje za 
oblikovanje. Iz ust so ji zletele tri 
besede: tudi v sanjah. Takoj si jih je 
pokrila z roko. »Ne, lepo prosim, ne 
napišite tega, ljudje se bodo smeja-
li.« Potem pa sva ugotovili, da je či-
sto vseeno, kje njena umetniška duša 
dobi navdih. »Vstajam okoli četrte 
ure zjutraj, in če sem sanjala o ka-
kšnem nakitu, ga takoj narišem, da 
kasneje ne pozabim.« Povedala je, da 
uživa v teh jutranjih urah, ki so čisto 
njene, ko je zrak čist in še ni zasičen 
z energijo drugih ljudi. »Popoldne in 
zvečer nisem ustvarjalna, zrak se mi 
zdi težak, v njem je tudi polno želja 
drugih, ki jih je treba izpolniti,« je 

»Pogosto me še 
neizdelane oblike nakita 

obiščejo v sanjah.«

Vsak kos je unikat. kar se sveti!

Kot srako 
me privlači vse,
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povedala in upala, da sem jo prav ra-
zumela. »Čeprav rada oblikujem in 
delam s steklom, je moja prva skrb 
še vedno družina. Veste, za ene je 
hobi fitnes, kino ali kar koli drugega, 
meni pa je v veselje moja familija. Ni-
koli nisem mislila, da so otroci moja 
lastnina. Imam tudi globoko zaveda-
nje o tem, da mi niso nič dolžni. Mo-
ram pa se tudi izraziti, in to počnem 
z oblikovanjem.«

Miriam je o sebi povedala, da glo-
boko verjame v svojo vest. Ta je ti-
sta, ki ji vedno pove, kaj je prav in kaj 
narobe. »Hvaležna sem vsem mojim 
trem možakarjem, možu in sinovo-
ma, ker me zelo podpirajo pri mojem 
delu. Mož kot strojnik mi včasih po-
maga pri strojčkih, kdaj tudi kaj po-
brusi, kadar so moji prsti preutrujeni, 
Matjaž pa mi s svojim matematičnim 
znanjem in očesom večkrat pomaga 
pri simetriji kakšnega kosa. Včasih 
se ure in ure mučim in ne ugotovim, 
zakaj kakšen kos ni tak, kot bi moral 
biti. Matjaž pa ga samo pogleda in 
preprosto reče – tole stranico še malo 
obrusi. In potem je res prava simetri-
ja! Grega pa je glavni na računalni-
ku, saj popolnoma obvlada svetovni 
splet. In to mi pride velikokrat zelo 
prav,« je pohvalila svoje tri moške 
Miriam.

Kaj pa kupci? Miriam, ki je ak-
tivna članica Društva steklarjev, or-
ganizira tudi steklarske razstave. 
Najljubše so ji tiste po slovenskih gra-
dovih, posebno mesto v njenem srcu 
pa imata dva: Podsreda in Grad na 
Goričkem. V obeh je že razstavljala. 
Povedala je, da ima zelo rada tamkaj-
šnje ljudi.

Svojega nakita ne proda prav ve-
liko, oglašuje se samo od ust do ust. 
»Kupujejo ga tisti, ki me poznajo in 
pridejo k meni po kakšen kos. Veliko 
ga tudi podarim. Včasih med delom 
kar vidim, za koga bi bil kos, ki nasta-
ja. In mu ga pač dam. Zelo rada de-
lam tudi za znanega kupca, saj tako 
lahko človeka začutim in prav 'vi-
dim' nakit na njem. Pa za kakšno ve-
čjo prireditev rade pridejo estradnice 
k meni in si sposodijo kakšen kos.«

Zanimalo me je, ali jo privlači še 
kaj drugega kot oblikovanje stekla. 
»Vsa sem v steklenem nakitu, kar pa 
še nič ne pomeni. Lahko me že ju-
tri prime in bom začela kaj drugega. 
Zdi se mi, da me kličejo kovine. Saj 
veste, sraka, tudi kovine se lepo sve-
tijo,« se je smejala. V njenem smehu 
je bilo čutiti nekakšno otroškost. To 
sem ji tudi povedala. »Mogoče ima-
te prav. Ne pozabite, da sem pri 25 
letih ostala doma z otrokoma. Tako 
sem živela do 42. leta, brez zunanjih 
grdobij, brez politike. Živela sem kot 
v nekakšnem kokonu. Mogoče sem v 
duši res ostala otrok, ne vem. Za pre-
vzgojo je pa danes prepozno, se vam 
ne zdi?« je bila ob slovesu hudomu-
šna Miriam. 


