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Etnolog 27 (2017)

ELEKTRI^NI PEKA^ KOT SPOMIN NA BABICO

Slovenski etnografski muzej je pridobil elektri~ni peka~ Anke Vodopivec iz 
Ljubljane. Muzeju ga je izro~ila njena vnukinja Vida Koporc Sedej. Izro~iteljica ga 
je hranila med drugimi osebnimi predmeti, ki so zanjo osrednji nosilci dru`inskega 
spomina, spomina na njene prednike in otro{tvo. Peka~ smo vklju~ili v zbirke 
notranje opreme in bivalne kulture. Zbiralna politika kustodiata za stavbarstvo, 
notranjo opremo in bivalno kulturo sledi svojemu poslanstvu: zbiranju, 
raziskovanju in predstavljanju bivalne kulture prebivalcev razli~nih dru`benih 
skupin v preteklosti in sodobnosti na celotnem slovenskem etni~nem ozemlju. 
Predmeti kustodiata so raznoliki po krajevnem, dru`benem in ~asovnem izvoru. 
Zdru`ujejo jih temeljne ideje bivanja z namenom zaokro`enega prikaza kulture 
bivanja v {ir{ih in dru`beno zaokro`enih okoljih. Pri njihovem izboru je upo{tevana 
vsebinsko zasnova zbirke, nove pridobitve sistemati~no dopolnjujejo `e obstoje~e 
predmete. Zbiralna politika kustodiata vklju~uje tudi sodobne predmete (60., 
70., 80. leta) in posega v mestno okolje. Sledi kriterijem raz{irjenosti (splo{nosti) 
predmetov, redkosti (posebnosti), ob upo{tevanju dru`benega in prostorskega 
kriterija. Posebna pozornost je pri zbiranju osredoto~ena na predmete, ki so 
nosilci spomina in so pomembni za ohranjanje ob~utkov pripadnosti. 

Pri izboru in vklju~evanju predmetov v zbirke kustodiata je vse pogosteje 
vodilo, da posamezniki in skupine sami opredelijo zase pomembne predmete. Na 
ta na~in iz nabora vseh, ki jih obkro`ajo, izlo~ijo tiste, ki so nosilci njihovega 
osebnega, dru`inskega, lokalnega … spomina. Ti ostajajo v lasti dru`ine, dokler 
imajo tam uporabno vrednost, in sicer ne glede na to, ali jih dru`inski ~lani 
uporabljajo v primarni ali sekundarni funkciji ali pa so v dru`inskem okolju 
pomembni kot nosilci spomina in povezovalci preteklosti s sedanjostjo. Ve~ina 
izro~iteljev predmete preda muzeju, ko v dru`inskem okolju izgubijo svoj pomen 
in ko jih ̀ elijo ohraniti v ve~en spomin ter podeliti njihovo zgodbo in zgodbo ljudi, 
ki so jih uporabljali, s {ir{o skupnostjo. 

»Posameznik se namre~ zaveda lastne minljivosti. Potrebuje pa ob~utek 
dolgega in neprekinjenega trajanja rodu oziroma dru`ine, ki ji pripada … 
Potomcem prena{a skupinski dru`inski spomin, tisti del dru`inske zgodovine, ki 
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ga je bilo po prepri~anju dru`inskih ~lanov vredno ohraniti in utrditi v skupni 
spomin. Spomin na prednike ohranja z ustnim izro~ilom, zapisi in predmeti.«1 

Del vklju~evanja posameznikov, da sami dolo~ajo zase pomembno dedi{~ino, je 
tudi mo`nost, da sami spregovorijo o njenem pomenu. Temu so namenjene osebne 
razstave obiskovalcev Slovenskega etnografskega muzeja z naslovoma Moje `ivljenje, 
moj svet in Moje zbirke, ki nastajajo ob prvi (Med naravo in kulturo) in drugi (Jaz, mi 
in drugi: podobe mojega sveta) stalni razstavi. Vse pogosteje pa se ta princip uveljavlja 
tudi pri interpretaciji predmetov v okviru drugih ob~asnih razstav Slovenskega 
etnografskega muzeja ter pri predstavitvi novih pridobitev. Od tod tudi zamisel, da 
povabimo geografinjo in umetnostno zgodovinarko Vido Koporc, da sama napi{e 
nekaj besed o peka~u svoje babice, ki jo poleg potice z njo povezuje v ve~ni krog ~asa. 

 
Polona Sketelj

V obdobju petdesetih let prej{njega stoletja je na{ prostor zaznamoval hiter 
tehni~ni napredek. V vsakodnevno ̀ ivljenje so mno`i~no vstopile tehni~ne naprave 
in ga pri~ele spreminjati2. Elektri~ni gospodinjski aparati so postali nepogre{ljivi 
pripomo~ki, ki so olaj{ali opravljanje vsakodnevnega dela slovenske gospodinje.

Za namen priprave hrane in ogrevanje so bili v me{~anskih kuhinjah do tega 
obdobja name{~eni zidani {tedilniki na trda goriva (les). @e v obdobju med obema 
vojnama, predvsem pa po drugi svetovni vojni, je v sodobnih kuhinjah uporabo 
zidanih {tedilnikov nadomestila ali dopolnila uporaba elektri~nih. V majhnih 
kuhinjah, kjer so ostali {e v {estdesetih, ponekod celo tudi sedemdesetih letih 
prej{njega stoletja v uporabi zidani {tedilniki, so slednje pogosto dopolnjevali z 
eno- ali dvoplo{~nimi elektri~nimi kuhalniki (npr. dvoplo{~ni »Tobijev« kuhalnik). 
Ti so {e posebej v toplej{i polovici leta gospodinjam prihranili precej truda in ~asa, 
saj so nadomestili zamudno kurjenje zidanih {tedilnikov.

Za pripravljanje hrane ve~ji dru`ini so bili ti kuhalniki sicer premajhni, 
primerni so bili le za manj{e dru`ine. Ustrezno dopolnitev kuhalnikov so 
predstavljale namizne elektri~ne pe~ice oz. peka~i. Te preproste pe~ice so bile 
manj{e, prenosne in cenovno dostopne. Zelo dobro so nadome{~ale pe~ico 
elektri~nega {tedilnika zlasti v manj{ih kuhinjah in v tistih, v katerih ni bilo 
posebne (mo~nej{e) elektri~ne napeljave.

Elektri~ni peka~i so bili izdelani iz aluminijaste plo~evine, okrogle (lon~aste) 
oblike in sestavljeni iz {tirih delov: lonca oziroma zunanjega oboda, izbo~enega 
pokrova, notranjega modela in sredinskega dodatka za peko okrogle oblike potice 
ali {artlja/{arklja3. Pokrov je bil rahlo izbo~en z ro~ajem, kasnej{i modeli pa so 

1 Polona Sketelj: Moja dru`ina – moj dom. V: J. @agar (ur.), Jaz mi in drugi: podobe mojega sveta: 
vodnik po stalni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej. Str. 60.

2 Glej npr. Branko Klemenc: Elektrika v hi{i. Celje: Mohorjeva dru`ba, 1961; Ivan [polar, Mitja 

Tav~ar: Doma~a dela in popravila. Ljubljana: Pre{ernova dru`ba, 1960.
3 {ártelj -tlja tudi -na �təl� m (á) {arkelj: spe~i {artelj; za popotnico je dobil kos {artlja <http://www.

fran.si/iskanje?FilteredDictionaryIds=130&View=1&Query=%C5%A1%C3%A1rtelj>.



205

Elektri~ni peka~ kot spomin na babico

imeli na sredi zastekljeno kontrolno odprtino. Stene pokrova so bile dvojne, 
med njimi je bil vgrajen grelec (do 800 W mo~na grelna spirala z nanizanimi 
kerami~nimi koraldami za elektri~no izolacijo). Na zgornji steni pokrova je bila 
pritrjena nati~nica za priklju~ni kabel oziroma priklju~no vrvico. Priklju~na vrvica 
ja bila iz `ice, izolirane z bomba`nim opletom. Omogo~ala je priklju~itev naprave 
v vti~nico. Zaradi pogoste uporabe in pregibanja vrvice se je le-ta na nekaterih 
mestih hitro obrabila. Tudi podarjen peka~ nima ve~ originalne vrvice, saj je staro 
nadomestila novej{a razli~ica kabla. 

Regulacija temperature v peka~u ni bila mogo~a. Tudi segrevanje ni bilo 
povsem enakomerno. Zgoraj je bilo mo~nej{e kot spodaj. Za peko nekaterih jedi 
to ni bilo tako pomembno, za druge, zahtevnej{e (npr. potica), pa je morala biti 
temperatura enakomerneje porazdeljena. Gospodinje so si pomagale tako, da so 
pe~ico postavile nad toplo plo{~o kuhalnika. 

    
 Eletri~ni peka~ (foto: Vida Koporc Sedej, 2017)

Kasnej{i modeli pe~ic so bili bolj izpopolnjeni. Ve~ji del pokrova so imeli iz 
jenskega stekla, tako da je bilo mogo~e pe~enje bolj nadzorovati od zunaj. Grelec 
je bil vdelan tudi v dno posode, zato je bila toplota tudi bolje porazdeljena. Spodnji 
grelec je imel tudi svoje stikalo.

Moja babica Anka Vodopivec je ob prazni~nih dneh pa tudi ob drugih 
prilo`nostih (npr. dru`inska praznovanja, obiski) v peka~u pripravljala izvrstna 
peciva, najpogosteje potice in {artlje/{arklje (kola~e). Ko sem bila osnovno{olka, 
mi je predala recept in me nau~ila spe~i potico, ki jo je dolga leta, preden je 
»modernizirala« kuhinjo in nadomestila zidan {tedilnik z elektri~nim, pekla v 
opisanem peka~u. 

Potico od takrat pripravljam vsako leto, tako kot jo je moja babica, po istem 
receptu in ob tradicionalnih praznikih – bo`i~u, novem letu in veliki no~i. Vselej se 
natan~no dr`im recepta moje babice. Vonj po medu in cimetu ter okus orehovega 
nadeva s kokosom in dodanim kan~kom doma pripravljene slivove marmelade pa 
me vedno spomni na babico, njen peka~, njeno kuhinjo in moje otro{tvo. 
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