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Začetki pridobivanja kovin so povezani z nabiranjem samorodnih kovin že v neolitiku. Tako so bili tudi 

najstarejši bakreni predmeti izdelani s segrevanjem in kovanjem samorodnega bakra. Ko pa se je ljudem 

posrečilo doseči temperature nad 11000 C, je bilo mogoče pridobiti baker tudi s taljenjem rude. Sprva 

preprost postopek brez žlindranja je potekal na odprtih ognjiščih, pa tudi v talilnih posodah. Zrak za 

razpihovanje oglja so dovajali s pihalnimi cevmi, pozneje z mehovi. Najstarejši prepričljivi dokazi za tak 

postopek izvirajo iz Prednje Azije in z Bližnjega vzhoda iz 5. tisočletja pr. n. št. Za podobno kompleksno 

metalurgijo bakra je zaradi posamičnih bakrenih predmetov in odkritja nekaterih zelo starih rudnikov mogoče 

sklepati, da je potekala v istem času ali le malo pozneje tudi na Balkanu. 

 

Najstarejši bakreni predmeti iz Slovenije so iz sredine 4. tisočletja pr. n. št. Novejše odkritje talilnega 

lončka s kolišča na Maharskem prekopu nakazuje tudi taljenje bakra v osrednji Sloveniji že v tem času. 

Veliko več dokazov o predelavi bakra in izdelavi bakrenih predmetov pa predstavlja zbirka metalurških 

pripomočkov in bakrenih predmetov z Dežmanovih kolišč severno od Iga na Ljubljanskem barju iz 3. 

tisočletja pr. n. št. Te najdbe dobro odslikavajo spremembe v tehnologiji in izdelavi orodij, orožja in nakita, ki 

jih označujemo z bakreno dobo. A tudi bakreni predmeti so le postopoma nadomeščali prejšnja kamnita 

orodja. Zanimivo je, da so prav bakrenodobna Dežmanova kolišča tista, s katerih poznamo ploskovno 

retuširane kremene konice in bodala, ki bi jih lahko v tem času razumeli kot zastarele tipe orodij. Uporaba teh 

najlepših in glede izdelave tehnološko zelo zahtevnih kamnitih orodij se je ohranila še globoko v čas 

kovinarstva.  
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