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IZVLEČEK IN KLJUČNE BESEDE 

IZVLEČEK 

Diplomsko delo predstavlja lectarstvo, ki je ena izmed najstarejših domačih obrti na 

Slovenskem. Teoretični del na kratko opredeli lectarstvo in predstavi delitev kulturne 

dediščine ter umestitev lectarstva vanjo. V teoretičnem delu je opisan razvoj lectarstva na 

Slovenskem, predstavljen je postopek izdelave lecta in opisane so značilnosti lectarskih 

izdelkov. Del teoretičnega dela je posvečen današnjemu lectarstvu in predstavi še delujoče 

lectarske delavnice na Slovenskem. Opiše tudi projektno učno delo in njegove bistvene 

značilnosti. Praktični del zajema predstavitev opravljenega projektnega učnega dela in je 

predstavljen po posameznih etapah ter dejavnostih. Empirični del predstavlja, koliko učenci 

poznajo lectarstvo in značilnosti lectarskih izdelkov.  

KLJUČNE BESEDE: lectarstvo, medičarstvo, kulturna dediščina, domača obrt, lectarski 

izdelki, lectarske delavnice, projektno učno delo. 

 

ABSTRACT: 

Diploma represents gingerbread making, which is one of the oldest Slovenian handicrafts. 

The theoretical part briefly defines the term of gingerbread making and represents the division 

of cultural heritage and the placement of gingerbread making into it. The theoretical part 

describes the development of gingerbread making in Slovenia, manufacturing process and 

features of gingerbread products. A segment of theoretical part also describes gingerbread 

making nowadays and still working gingerbread workshops. Project work is also defined in 

short terms and presents its crucial features. The practical part of the assignment is above all 

concentrated on the presentation of each stage and activities of the accomplished project 

work. The empirical part describes pupils’ knowledge about gingerbread making and features 

of gingerbread products. 

KEY WORDS: gingerbread making, honey-bread bakers, cultural heritage, handicraft, 

gingerbread products, gingerbread workshops, project work. 
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1 UVOD 

Navdih za temo sem dobila po poroki z možem, saj sva svatom za spomin na najin dan 

podarila lectove srčke z najinimi imeni in datumom poroke. Te srčke so nama izdelali v 

lectarski delavnici Lectar v Radovljici. Tam izdelujejo lectarske izdelke v živo, tako da sem 

se ob obisku muzeja zelo navdušila nad lectarstvom in lectarskimi izdelki. Z lectarstvom sem 

se srečala že v svojih srednješolskih dnevih, saj sem na eni izmed šolskih predstav v 

Šentjakobskem gledališču predstavila lectarsko obrt v pristnem gorenjskem narečju. 

Lectarstvo je ena izmed mnogih domačih obrti, ki so se razvile na Slovenskem.                                 

Z modernizacijo pa mnoge obrti in rokodelstva tonejo v pozabo. Prav to me je spodbudilo, da 

podrobneje raziščem lectarsko obrt in jo predstavim učencem. V svojem diplomskem delu 

sem obravnavala razvoj lectarstva na Slovenskem in predstavila potek izdelave lectarskega 

izdelka. Predstavila sem tudi različne lectarske izdelke z najbolj tipičnimi verzi in pomen 

lectarstva v vsakdanjem življenju. Raziskala sem, koliko lectarjev še deluje na Slovenskem in 

z najbolj znanima opravila intervju. 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega, praktičnega in empiričnega dela. Glavni 

namen diplomske naloge je obravnava lectarstva in ugotavljanje, kako dobro osnovnošolski 

učenci poznajo lectarsko obrt. Zanimalo me je, ali učenci vedo, iz česa je lectarski izdelek in s 

čim je obarvan. Ugotavljala sem, ali so učenci v šoli slišali kaj o lectarstvu in če so lectarski 

izdelek že videli v živo ter kje. Primerjala sem poznavanje lecta med deklicami in dečki. 

Podatke sem zbirala s pomočjo anketnega vprašalnika. 

S pomočjo spoznanj, ki sem jih pridobila med pisanjem diplomskega dela, sem izvedla tudi 

praktično delo z otroki. Z osnovnošolskimi otroki, ki obiskujejo ustvarjalne delavnice v 

domačem kraju, sem izvedla projektno učno delo. Otroci so bili aktivni pri raziskovanju 

lectarstva, še bolj pa v lectarskem muzeju in v delavnici, kjer so sami okrasili lectovo srce. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2. 1 OPREDELITEV LECTARSTVA 

Lectarstvo je ena najstarejših obrti pri nas. Gre za izdelovanje dekorativnih medenjakov z 

barvnimi sladkornimi premazi.
1
  

Lect je torej poltrajno medeno figuralno pecivo, ki je okrašeno z barvnimi sladkornimi 

premazi oziroma glazurami ter s sladkornim okrasjem, ki ga nanašajo na osnovo iz medenega 

testa.
2
 

Za lectarstvo poznamo tudi slovenski izraz – strdenje, ki izhaja iz glavne sestavine lecta – 

medu. A uveljavila se je beseda lect, ki izhaja iz nemške besede »lebezelt«. Zelt je 

germanskega izvora in je okrajšava za zelten, kar pomeni plitek kolač. Določilo leb pa po vsej 

verjetnosti izvira iz staroslovanske besede hleb ali kruh. Torej je beseda lect                            

germansko-slovanskega izvora, kar nekako simbolično nakazuje izvor lectarske dejavnosti.
3
 

  

                                                 
1
 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus, str. 160. 

2
 Bogataj, J. (1993). Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana:Domus, str. 213. 

3
 Valentar, K. (12. 11. 2003). Praznični poklic: lectarstvo. Mag, letnik 9, št. 46, str. 71. 
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2. 2 KULTURNA DEDIŠČINA 

Kulturna dediščina je vse tisto, kar je rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih 

dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem 

prostoru. Zaradi njihove zgodovinske, kulturne in civilizacijske sporočilne vrednosti je 

spoštovanje in varovanje kulturne dediščine zaveza naroda in vsakega posameznika.
4
 

Kulturna dediščina je vsa tista človeška ustvarjalnost, ki je nastala mimo lastnega delovanja 

narave ali iz nje. Torej imamo pri kulturni dediščini opraviti z najrazličnejšimi oblikami 

razmerij med človekom in njegovim kulturnim okoljem ter njegovimi stvaritvami v njem.
5
 

Kulturna dediščina zaokrožuje katerokoli kulturno izražanje, ki je preneseno iz preteklosti in 

podedovano s strani sodobne družbe. Ta se lahko kaže v materialnih oblikah (npr. stavbe, 

predmeti) ali pa v nematerialnih oblikah (tradicije, znanje, šege in navade, ... ).
6
 

 

Kulturna dediščina so: 

1. vrednote (npr. humanost – bolnišnica Franja); 

2. izkušnje (npr. način gradnje suhega zidu); 

3. simboli (npr. lipov list kot slovenski simbol); 

4. življenjski vzorci in pravila; 

5. ustvarjalnost (npr. arhitektura, umetnost); 

6. dela, ki so rezultat vsega naštetega in ki prikazujejo zgodovinsko dogajanje, npr. 

posebej pomembne umetniške, znanstvene ali druge dosežke v razvoju skupine 

(naroda); 

7. (naravne) redkosti in znamenitosti, ki so jih odkrili, raziskali in ki jih varujejo ter 

ohranjajo za prihodnost.
7
 

  

                                                 
4
 Grafenauer, B. (2009). Turistična geografija in kulturna dediščina [Elektronska knjiga]. Ljubljana: Zavod IRC, 

str. 6. 
5
 Bogataj, J. (1992). Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba, str. 11. 

6
 Grafenauer, B. (2009). Turistična geografija in kulturna dediščina [Elektronska knjiga]. Ljubljana: Zavod IRC, 

str. 6. 
7
 Prav tam. 
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2. 2. 1 Delitev kulturne dediščine 

Kulturno dediščino delimo na: 

1. materialno, ki jo delimo na premično in nepremično in 

2. živo, nematerialno (nesnovno) dediščino (npr. prakse, predstavitve, izrazi, znanja, 

veščine, ustno izročilo).
8
 

Lect torej uvrščamo med premično kulturno dediščino, saj tja sodijo posamezni predmeti ali 

skupine predmetov, ki so nastali kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih 

dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja.  

Premična kulturna dediščina, ki jo hranijo muzeji, arhivi in knjižnice je z zakonom razglašena 

za spomenik. Kot narodno bogastvo poleg muzejskih predmetov štejejo še razglašeni kulturni 

spomeniki državnega in lokalnega pomena, arheološki predmeti, elementi kot sestavni del 

razstavljenega spomenika, predmeti, ki so del opreme, zbirke cerkve ali cerkvene ustanove, in 

tisti predmeti, ki imajo za RS kulturno vrednost zaradi zgodovinskega, umetnostnega, 

znanstvenega ali splošnega človeškega pomena.
9
 

 

2. 2. 2 Dediščina domačih mojstrov in obrti 

V dediščino obrti in rokodelstva sodijo dejavnosti v okviru vseh obrtniških in rokodelskih 

panog, izvirajočih iz preteklosti (šivilje in krojači, čevljarji, usnjarji, suhorobarji, sodarji, 

tesarji itd.), pri čemer se je dejavnost nekaterih takšnih obrti v sodobnosti v primerjavi s 

preteklostjo precej spremenila (npr. prodaja suhorobarjev pred nakupovalnimi središči s 

potujočimi prikolicami kot nasledniki krošnjarjev).
10

 

Po etnologu dr. Janezu Bogataju lectarsko obrt uvrščamo tudi med dediščino domačih 

mojstrov in obrti.
11

 

 

                                                 
8
 Grafenauer, B. (2009). Turistična geografija in kulturna dediščina [Elektronska knjiga]. Ljubljana: Zavod IRC, 

str. 7. 
9
 http://www.arhiv.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/kulturna_dediscina/premicna_kulturna_dediscina/ (25. 5. 

2012). 
10

 Grafenauer, B. (2009). Turistična geografija in kulturna dediščina [Elektronska knjiga]. Ljubljana: Zavod IRC, 

str. 62. 
11

 Bogataj, J. (1992). Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba, str. 238. 
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2. 2. 3 Domače in umetnostne obrti 

Etnolog dr. Janez Bogataj v svoji knjigi Mojstrovine Slovenije pravi, da razvoj pogosto 

razruši trikotnik sožitja med človekom, kulturo in okoljem, vpletenost človeka v razmerje 

med naravnim in kulturnim okoljem, čeprav je razlikovanje in ločevanje teh dveh kategorij 

nesmiselno in nekoristno.
12

 

Hkrati s procesom razvoja vse bolj stopa v ospredje še proces razvoja, v katerem pa narava in 

človek sodelujeta in iz katerega nastajajo mojstrovine, ki so lahko vez z zgodovino in 

dediščino, lahko pa gre za povsem nove oblike ustvarjalnosti. Prav ta preplet je tudi eden od 

temeljnih pogojev za ohranjanje istovetnosti (identitete) posameznih dežel, krajev in okolij. 
13

  

V Sloveniji pestri paleti mojstrovin še vedno pravimo domače in umetnostne obrti, v svetu pa 

razlikujejo tri poimenovanja:  

1. rokodelstvo ali obrt (Handwerk, Craft, artesano),  

2. umetnostne obrti ali uporabne umetnosti (Kunsthandwerk, Applied art) in  

3. oblikovanje (Gestaltung, Formgebung, Design).
14

 

Na Slovenskem se ponovno uveljavlja izraz »rokodelstvo«, ki je po koncu druge svetovne 

vojne dobil slabšalni pomen in so ga označili za zastarelega. »Rokodelstvo« izpostavlja 

razsežnost ustvarjalca, izdelovalca in razsežnost roke, ne pa izdelka. Alternativa strojem in 

robotom spet postaja roka, ki pa ne omogoča samo nadaljevanja najstarejših in najbolj 

prvinskih stikov z gradivi, ampak tudi ustvarjanje mojstrovin, ki v naše življenje vnašajo 

kakovost. 
15

 

 

  

                                                 
12

 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus, str. 10. 
13

 Prav tam. 
14

 Prav tam, str. 11. 
15

 Prav tam. 
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V novem tisočletju ohranjajo rokodelstva v posameznih krajih, pokrajinah ali državah 

krajevne, kulturne in ustvarjalne pestrosti in različnosti. Z izdelki rokodelske obrti tudi 

slovenski rokodelci bogatijo in dajejo razpoznaven znak Sloveniji in pokrajinam, v katerih se 

te obrti ohranjajo. 

Slovenija ima zaradi svoje izjemne lege – stičišče evropskega alpskega, mediteranskega in 

panonskega sveta, ohranjenih veliko različnih obrti. Zaradi vseh bogastev, ki nam jih nudi 

narava, lahko v Sloveniji govorimo o pestrem področju ustvarjalnosti. Poleg rokodelskih 

izdelkov, ki smo jih ohranili iz preteklosti, nastajajo tudi vedno nove dejavnosti. Rokodelske 

dejavnosti, ki so se ohranile, skušamo vplesti  v vsakdanjik ljudi z novimi tehnologijami.
16

 

V Sloveniji imamo okrog petdeset različnih rokodelskih panog, znotraj katerih pa je več 

podskupin, dejavnosti in delovnih procesov. Nekaj najbolj značilnih je: lončarstvo, 

oblikovanje keramičnih izdelkov, slamnikarstvo, pletarstvo, tkalstvo, ročno pletenje, 

kvačkanje, suhorobarstvo, oblikovanje iz testa, sedlarstvo, coklarstvo, umetnostno kovaštvo, 

umetnostno livarstvo, tesarstvo, mizarstvo, rezbarstvo, kolarstvo, kamnoseštvo, kleklanje 

čipk, vezenje, šiviljstvo in krojaštvo, ogljarstvo, svečarstvo, medičarstvo, itd.
17

 

Pojavlja pa se več perečih vprašanj v zvezi s položajem in prihodnostjo rokodelstva pri nas: 

izobraževanje, uskladiščenje zgodovinskega spomina – dokumentacija, pomanjkanje strategije 

za interdisciplinarni pristop.  

Zelo velik pomen za ohranjanje rokodelskih delavnic pa ima razvoj kulture obdarovanja, ki 

predstavlja poslovna, promocijska in protokolarna darila.  Odpira novo tržno področje in 

pomaga pri zagotavljanju ekonomske uspešnosti kakovostnih izdelovalcev in njihovih 

izdelkov.
18

 

V Sloveniji je z rokodelstvom povezan zelo dinamičen razvoj. Pojavljajo se novi avtorji, z 

njimi pa nove ideje, nove obogatitve in kakovosti za naše bivanje in življenje v celoti. Vse to 

dokazuje, da je dediščina, iz katere se rokodelstvo razvija, tudi danes neizčrpen vir, ali kot je 

rekel Octavio Paz: »Če želimo biti zares moderni, moramo biti vedno v koraku z 

dediščino!«
19

 

  

                                                 
16

 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus, str. 13. 
17

 Prav tam, str. 14. 
18

 Prav tam. 
19

 Prav tam, str. 285. 
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2. 2. 4 Lectarstvo, medičarstvo in svečarstvo 

Lectarsko obrt največkrat povezujemo z medičarstvom in svečarstvom, saj so njihove skupne 

sestavine med in drugi čebelji izdelki.  

Tri pomembne dobrine so povezane s človekom in z njegovim naravnim okoljem: med, vosek 

in kruh. Vse tri so imele in imajo še danes velik pomen v vsakdanjem in prazničnem življenju.  

Ravno zato so se v povezavi s temi dobrinami razvile določene izrazne oblike in spretnosti, ki 

tudi v sodobnosti ohranjajo človekovo povezanost z naravnim okoljem.
20

 

Pri lectarstvu gre za simbiozo dveh dejavnosti, ki ju povezujeta dve temeljni sestavini: med in 

vosek, torej medičarstvo in svečarstvo. Iz trdega medenega testa so izdelovali lectovo pecivo, 

štruklje in drugo medeno pecivo, iz voska pa sveče ter voščene votivne figurice, namenjene 

priprošnjam za zdravje in srečo.
21

  

Razliko med medičarstvom in lectarstvom pojasni Hrabroslav Perger, mednarodni mojster 

domače in umetne obrti: »K medičarstvu sodijo vsi izdelki iz medu – medenjaki, medica, 

medeno vino in drugo, lectarji pa delajo okraske iz lecta, pri katerih je podlaga iz medenega 

testa, okraski pa tradicionalno lectarski.«
22

 

Lectarski obrti rečemo tudi dejavnost praznikov, saj so lectarji svoje izdelke prodajali na 

vaških žegnanjih, sejmih in ob cerkvenih praznikih. Dolenjci pa to dejavnost imenujejo tudi 

»krajcerkšeft«, ker imajo lectarji pri prodaji tega blaga opravka z malim denarjem. Toda ta 

denar je bil zagotovljen, saj so vsi lectarji zlahka prodajali svoje izdelke.
23

 

                                                 
20

 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus, str. 159. 
21

 Bogataj, J. (1989). Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: DZS, str. 91. 
22

 Kolar, S. (28. 8. 1996). Iz cveta v lectovo srce. 7D, letnik 25, št. 35, str. 26. 
23

 Bogataj, J. (1989). Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: DZS, str. 93. 
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2. 3. RAZVOJ LECTARSTVA NA SLOVENSKEM 

Lect, kot ga poznamo danes – rdeče obarvan medenjak z ornamenti različnih barv, se je razvil 

v 19. stoletju. Takrat so začeli medeno testo izrezovati s pločevinastimi modeli, namesto 

vtiskovanja v ročno izdelane lesene modele.  V tem času so začeli uporabljati tudi sladkor in 

različne podobe so okrasili z barvno sladkorno zmesjo, nanje pa nalepljali papirne odtise glav, 

lističe z verzi pa tudi ogledalca. 
24

 

 

Lectarstvo in medičarstvo sodita med najstarejše obrti na Slovenskem. Najstarejša oblika 

oblikovanih piškotov iz medenega testa so tako imenovani »mali kruhki«, ki se tako po sestavi 

kot po obliki razlikujejo od sedanjih izdelkov iz lecta. Njihovo izdelovanje se je najdlje 

ohranilo na območju Škofje Loke. Tam jih imenujejo »loški mali kruhki«.
25

 

 

Najstarejši zapis lectarske obrti na Slovenskem je omemba lectarja v darilni listini, z dne            

28. aprila leta 1365 iz Brež na Koroškem. Vendar takrat lectarji še niso oblikovali malega 

kruhka tako, da bi ga nagnetli v lesen, negativno izdelan model.
 26

 Po ohranjenih materialnih 

pričevanjih je bila lectarska obrt na Slovenskem do 18. stoletja slabo razvita. Prvi obrtni red 

za koroške lectarje sodi šele v leto 1653. Tako sta v arhivskem gradivu o ljubljanskih obrteh 

omenjena leta 1610 dva medičarja iz Ljubljane. Leta 1673 je bil v Celju en lectar, dva sta bila 

iz Maribora ter leta 1786 dva iz Kranja. V Škofji Loki sta med obrtniki, ki so se organizirali v 

nove cehe sredi 18. stoletja, omenjena dva lectarja, ki sta bila tudi hišna posestnika.
27

 

 

Lectarstvo je bilo povezano tudi s čebelarstvom, saj je bilo izhodišče za to obrtno dejavnost 

zagotovitev medu in satja. Ravno zaradi dobrih razmer za čebelarstvo se je na Slovenskem že 

v srednjem veku razvilo medičarstvo in svečarstvo.
28

  

  

                                                 
24

 Javornik, M. (Ur.). (1992). Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 114. 
25

 Bogataj, B. (maj1999). Medičar in svečar Hrabroslav Perger. Otrok in družina, št. 5, str. 72. 
26

 Golob, F. (1986). Leseni modeli za mali kruhek z loškega ozemlja. Loški razgledi, letnik 33, str. 85. 
27

 Makarovič, G. (1981). Slovenska ljudska umetnost. Ljubljana: DZS, str. 387–388.  
28

 Bogataj, J. (1989). Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: DZS, str. 89. 
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V srednjem veku je bila lectarska dejavnost, skupaj s svečarstvom, stranska veja cehovsko 

organiziranega gozdnega čebelarjenja. Pozneje je gozdno čebelarstvo prešlo v obhišno in 

postalo del kmetijstva, predelava čebeljih izdelkov (peka lecta, izdelava sveč, kuhanje medice 

in medenega žganja) pa je ohranila naravo obrti in se organizirala v vpliven ceh lectarjev in 

svečarjev. 
29

 

Lectarji slovenskih dežel so bili v zgodnjem veku organizirani skupaj z lectarji nekaterih 

drugih avstrijskih dežel pri dunajskemu cehu. Potem je cesar Ferdinand II. leta 1597 podelil 

štajerskim lectarjem, ki so se že prej odcepili od velikega dunajskega ceha, poseben obrtniški 

red in šele nato so se jim pridružili mojstri iz Ljubljane in Kranja.
30

 

O izvirih izdelovanja ročno oblikovanih piškotov ali kruhkov iz medenega peciva ni veliko 

znanega. V zvezi s tem avtorji velik pomen pripisujejo ženskim samostanom. Od tod naj bi se 

znanje širilo predvsem h kmečkim gospodinjam ter tudi k mestnim in trškim. S tem delom so 

si najverjetneje krajšale čas tudi ženske na gradovih.
31

 

 

Različni avtorji domnevajo, da so bili lectarski izdelki vsaj do 18. stoletja namenjeni 

predvsem meščanom in plemičem. Šele v drugi polovici 18. stoletja se je mali kruhek razširil 

tudi med kmečko prebivalstvo.
32

 

Iz obrtnih redov lahko izluščimo zgovorno podobo lectarske obrti, celo za vsako leto posebej. 

Tako lahko izvemo, da sta lectarstvo in svečarstvo nenehno napredovala in svoj vrhunec 

doživela v 19. Stoletju. Največ lectarskih delavnic je bilo na Štajerskem – kar 107. Zaradi 

takega števila delavnic so razglasili ukinitev cehovstva in dali popolno svobodo obrtništvu.
33

 

Lectarstvo je svoj razcvet doživelo v 19. stoletju, ko so v delovni proces uvedli cenejši 

sladkor. V tem času so se lectarske delavnice selile tudi na podeželje in niso bile samo v 

velikih mestih kot nekoč. Obrt je cvetela vse do konca stoletja, ko jo je počasi začela 

izpodrivati slaščičarska dejavnost.
34

 

 

                                                 
29

 Komel, R. (feb. 2007). Lectarstvo in svečarstvo. Gea, letnik 17, str. 24. 
30

 Osebni arhiv mojstra Hrabroslava Pergerja in Slovenj Gradca. 
31

 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus, str. 160. 
32

 Golob, F. (1986). Leseni modeli za mali kruhek z loškega ozemlja. Loški razgledi, letnik 33, str. 87. 
33

 Osebni arhiv mojstra Hrabroslava Pergerja in Slovenj Gradca. 
34

 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus, str. 160. 
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Na področju tehnologije lecta se v obdobju bidermajerja pojavi nova sestava lecta, in sicer t. i. 

zmrznjeno blago – cukreno testo. Ta način je bil cenejši. Za osnovno oblikovanje obrisov 

lectarskih piškotov pa so uporabljali pločevinaste modele. Površino teh izrezanih oblik so 

okrasili z barvnimi glazurami iz želatine, škroba, barvil in iz sladkorja, dopolnjevali pa so jih 

tudi s tiskanimi nalepkami. Pogosto so bile na nalepkah napisane kakšne modre misli, 

pregovori, najpogosteje pa razni verzi za različne priložnosti. 
35

 

 

 

Slika 1: Lect, kot ga poznamo danes. 

 

Največ pravih lectarskih delavnic je bilo na območju Štajerske, tem pa so sledile delavnice na 

Koroškem, v Prekmurju in na Kranjskem. Obrt je v zmanjšanem obsegu preživela celo                  

20. stoletje in se ohranila vse do danes. Na Slovenskem danes deluje le še peščica lectarjev in 

delavnic, ki ohranjajo to staro obrt.
36

 

  

                                                 
35

 Bogataj, J. (1993). Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana:Domus, str. 216. 
36

 Komel, R. (feb. 2007). Lectarstvo in svečarstvo. Gea, letnik 17, str. 24. 
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2. 3. 1 Mali kruhki 

Prve podobnjake iz medenega testa so začeli oblikovati s pomočjo lesenih modelov. Na 

škofjeloškem območju so figuralne medenjake, odtisnjene v lesene modele, imenovali »mali 

kruhki«.
37

 To je najstarejša oblika oblikovanih piškotov iz medenega testa, ki pa se tako po 

sestavi kot obliki razlikuje od sedanjih izdelkov iz lecta.
38

 

 

Slika 2: Mali kruhki, odtisnjeni v lesene modele.
39

 

 

Medeno pecivo z dodanimi začimbami so vtiskovali v negativno izdolbene in izrezljane 

lesene modele, ki so jih izdelovale domače rezbarske delavnice, veliko pa so jih v naše kraje 

prinesli prodajalci iz drugih dežel nekdanje avstroogrske monarhije. Vtisnjeno trdo testo so 

nato posušili ali spekli.
40

 

Motivika malega kruhka na Slovenskem je zelo raznolika in številna. Na modelih se je 

uveljavila človeška in živalska figuralika, rastlinsko oziroma cvetlični ter geometrijski motivi 

in upodobitve različnih predmetov. Značilni so tudi nabožni motivi, fantastični živalski motivi 

ter figure in prizori iz plemiškega okolja.
41

  

  

                                                 
37

 Bogataj, J. (1993). Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana:Domus, str. 214. 
38

 Bogataj, B. (maj1999). Medičar in svečar Hrabroslav Perger. Otrok in družina, št. 5, str. 72. 
39

 http://www.rokodelstvo.si/dejavnost?id=48 (5. 6. 2012). 
40

 Golob, F. (1986). Leseni modeli za mali kruhek z loškega ozemlja. Loški razgledi, letnik 33, str. 87. 
41

 Makarovič, G. (1981). Slovenska ljudska umetnost. Ljubljana: DZS, str. 391. 
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2. 3. 2 Dražgoški kruhki 

Najdlje se je izdelovanje malih kruhkov ohranilo v Dražgošah in okolici, zato jim še danes 

pravimo kar »dražgoški kruhki«. Gre za poznejšo obliko oblikovanja medenega testa, kjer so 

testo oblikovali prostoročno.
42

  

 

Med najstarejše oblike prostoročno oblikovanih medenjakov sodijo polkrožni »krajčki«. To so 

ornamentirani medenjaki v obliki polmeseca, s katerimi so se fantje in dekleta obdarovali na 

svete tri kralje. Ta dan je nekdaj veljal za praznik samskih deklet, trije kralji pa naj bi bili 

uspešni posredniki pri sklepanju zakonskih zvez. Pogoste so še srčaste in zvezdaste oblike.
43

 

 

 

Slika 3: Dražgoški kruhki.
44

 

»Dražgoški kruhki« sodijo v skupino različnih vrst ritualnih kruhov in podobnjakov, katerih 

vloga je navezovanje stikov med spoloma in izkazovanje ljubezni. Bili so pogosto darilo v 

različnih šegah in navadah. V 19. stoletju je bilo tako pecivo pogosto darilo na Miklavževih 

obdarovanjih, danes pa pridobiva izrazito okrasni pomen. Današnji izdelki so nadaljevanje 

zgodovinskega spomina, nekatere izdelovalke pa poskušajo ustvarjati nov motivno svet.
45

 

                                                 
42

 Bogataj, B. (maj1999). Medičar in svečar Hrabroslav Perger. Otrok in družina, št. 5, str. 73. 
43

 Bogataj, J. (2002). Mojstrovine Slovenije: mednarodna razstava: katalog razstavljenih del. Ljubljana: Rokus, 

str. 86. 
44

 http:/www.rokodelstvo.si/izdelovalec/cirila_smid (5. 6. 2012). 
45

 Bogataj, J. (2002). Mojstrovine Slovenije: mednarodna razstava: katalog razstavljenih del. Ljubljana: Rokus, 

str. 86. 
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Med najbolj znanimi izdelovalkami »dražgoških kruhkov« je Cirila Šmid iz Železnikov na 

Gorenjskem. Zunaj škofjeloškega ozemlja izdelujeta ročno oblikovane kruhke še Frančiška 

Zalaznik iz Vrhnike in Ana Selan iz Ljubljane. Slednja se je izdelovanja dražgoških kruhkov 

naučila od svoje matere v Dražgošah. 
46

 

 

 

Slika 4: Cirila Šmid pri delu.
47

 

  

                                                 
46

 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus, str. 160–162.  
47

 http:/www.muzeji-radovljica.si/4m_cebelarski/_arhiva_06.html (5. 6. 2012). 
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2. 4 OD MEDU DO LECTA 

Medičarji in svečarji so se s svojimi pomočniki jeseni odpravili po nakupih medu in satja k 

vaškim čebelarjem. Nekateri so imeli dobavo satja in medu urejeno s profesionalnimi 

odkupovalci na terenu. Medičarji so vedno kupovali med in satje, ker so obe surovini 

potrebovali pri opravljanju svojih poklicev.
48

 

Za odkup medu in satja so uporabljali hrastove sode in čebre ter manjše brente – te posode so 

morale biti čiste in suhe. Kupci so pri sebi imeli tudi tehtnico in žveplo, s katerim so se 

zaščitili pred piki čebel. V delavnici so lectar in njegovi pomočniki iz kupljenega satja med 

najprej izcedili, tako da so satje postavili na rešeta ali sita, da se je iz njega iztočil med. To je 

trajalo približno dva dneva. Ker pa je v satju ostalo še nekaj medu, so satje močno stisnili v 

stiskalnici. Prvi med, ki je pritekel iz stiskalnice, je bil uporaben zlasti pri izdelavi medenega 

peciva. Drugi med so porabili za izdelovanje medenih plošč ali štrukljev, stisnjeno satje pa so 

položili v sod in ga zalili z vodo. Čez nekaj časa je iz te mešanice nastala okusna medica, to je 

zelo sladka brezalkoholna pijača, iz katere so potem naredili medeno vino in medeno žganje. 

Po dvakratnem stiskanju medu je lectarju in svečarju ostala le še predelava voska.
49

 

 

2. 4. 1 Sestava lecta 

Sestavine za peko lecta so ržena moka, cvetlični med, mleti cimet, mleti klinčki, pepelika, 

malo mletega popra in jelenova sol kot vzhajalno sredstvo. Včasih so jo pridobivali iz rogov 

jelenov, zdaj enostavneje s kemijsko sintezo. Jelenova sol je zmes amonijevega 

hidrogenkarbonata (NH4HCO3) in amonijevega karbonata (NH4COONH2). Uporablja se 

podobno kot pecilni prašek za težka peciva in piškote: medenjake, loški kruhek in podobno.
50

 
 

 

Slika 5: Za lect potrebujemo različne začimbe. 

                                                 
48

 Bogataj, J. (1989). Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: DZS, str. 89. 
49

 Bogataj, J.(1993). Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana:Domus, str. 216. 
50

 http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042412381 (27. 5. 2012). 
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Za okraševanje lecta uporabljajo tipično rdečo glazuro, ki je pripravljena iz želatine, škroba, 

sladkorja in jedilne barve. Nekoč so zanjo uporabili naravna barvila, pridobljena iz rdeče pese 

ali jagod. Z glazuro najprej prebarvajo površino lecta in ko se posuši, pecivo okrasijo še z 

barvnimi sladkornimi premazi, ki jih nanašajo s pomočjo krasilnih vrečic. Ti premazi so 

mešanica škroba, sladkorja, vode in jedilnih barvil ter se na zraku hitro posušijo in otrdijo. 

Nekatere okraske naredijo posebej. To so na primer sladkorne rožice, ki jih naredijo iz enake 

mase, s katero tudi okrasijo površino lectovega peciva. Naredijo jih s pomočjo krasilne 

vrečke, na katero vstavijo nastavke z različno nazobčanimi odprtinami. Nato na povoskan 

papir brizgajo okraske, ki se sušijo dan ali dva.
 51

  

Za okraševanje so na lectovo pecivo nalepljali tudi papirne odtise glav, lističe z 

priložnostnimi verzi in ogledalca.
52

 

 

Slika 6: Izdelava sladkornih rožic za okras lecta. 

Recepti za izdelavo testa za lect so skrivnost lectarjev in se razlikujejo med izdelovalci 

lectovega peciva. Vsi pa med najprej skuhajo, mu prilijejo vroče vode in nato gosto tekočino 

popolnoma ohladijo. Nato iz moke, začimb in medene mešanice zamesijo testo, ga dobro 

pregnetejo in pustijo počivati vsaj 14 dni. Zatem medeno testo razvaljajo, iz njega izrežejo 

različne figure in jih spečejo. Na koncu sledi še barvanje in okrasitev peciva z barvnimi 

sladkornimi mešanicami.
53

 

Mojster Hrabroslav Perger pa je povedal, da danes med ni več glavna sestavina za izdelavo 

lecta, temveč bonbonski sirup, zaradi katerega je lect trajnejše in obstojnejše pecivo oz. 

okras.
54 

                                                 
51

 Škoberne, B. (2011). Lect. Tržič: Loreda, str. 16–18.  
52

 Javornik, M. (Ur.). (1992). Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 114. 
53

 Raztresen, M. (2005). 101 slovenska prepoznavnost. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 45. 
54

 Po pogovoru z mojstrom Hrabroslavom Pergerjem, 11. 6. 2012, Slovenj Gradec. 
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2. 4. 2 Postopek izdelave lecta 

V današnji čas so se ohranili vsi trije temeljni načini izdelovanja medenega peciva: 

1. z vtiskovanjem testa v lesene modele (kalupe), 

2. s prostoročnim oblikovanjem medenega testa in  

3. izdelava novejšega lecta s premazi in z okraševanjem s krasilnimi vrečicami.
55

 

Čeprav je medičarstvo in lectarstvo skupen izraz za vse navedene postopke in dejavnosti, v 

novejšem času z lectarijo označujemo predvsem izdelovanje dekorativnih medenjakov z 

barvnimi sladkornimi premazi.
56

  

Postopek izdelave lecta je dolgotrajen – če upoštevamo vse faze, traja več kot mesec dni. 

Celoten postopek izdelave lectovega peciva je posnet v lectarski delavnici Lectar iz 

Radovljice. 

Lectarji najprej pripravijo medeno testo. Zanj potrebujejo med, vodo, rženo moko in različne 

začimbe. Vse sestavine je potrebno dobro premešati. 

 

Slika 7: Priprava testa. 

 

Pripravljeno testo mora biti dobro pregneteno, nato ga pustijo počivati vsaj 14 dni, da se uleži 

in navzame vonjav in okusov. Preden ga pospravijo, posodo pokrijejo in ne pozabijo pripisati 

datuma izdelave. 

                                                 
55

 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus, str. 160. 
56

 Prav tam. 
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Pred izdelavo lectovega peciva je testo potrebno enakomerno razvaljati.  

 

Slika 8: Valjanje testa. 

Zatem v razvaljano testo s pločevinastimi modeli odtisnejo želeno obliko. 

 

Slika 9: Izrezovanje s pločevinastim modelom. 

Izrezane oblike nato položijo na pladenj in jih za nekaj minut položijo v peč, kjer se pecivo 

speče. 

 

Slika 10: Izrezano pecivo gre v peč. 
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Spečene medenjake najprej ohladijo, nato pa jih s čopičem prebarvajo z rdečo glazuro, ki je 

pripravljena iz želatine, škroba, sladkorja in jedilne barve.  

 

Slika 11: Barvanje srca z rdečo glazuro. 

 

Pobarvano pecivo nato zložijo na police, kjer se suši dan ali dva. 

 

Slika 12:Sušenje pobarvanega peciva. 

 

Na koncu postopka je lect potrebno še okrasiti. Lectarski mojster si najprej pripravi krasilno 

vrečico, tako da iz povoskanega papirja oblikuje tulec, vanj pa vstavi pločevinast tulec in 

vrečko napolni z barvno sladkorno maso. Sladkorna masa je pripravljena mešanica iz škroba, 

sladkorja, vode in iz jedilne barve. Te sladkorne mase so zato različnih barv. 
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Sledi ustvarjanje, kjer s stiskanjem krasilnih vrečic natančno okrasijo površino lectarskega 

peciva. 

 

Slika 13: Okraševanje s sladkorno maso. 

 

Ko je pecivo okrašeno, ga zložijo na police, da se dekoracija posuši. Dokončane izdelke iz 

lecta nato še ustrezno pripravijo za prodajo. V ta namen jih zložijo v lične kartonaste škatlice, 

ali pa jih zavijejo v celofan. Na embalažo nalepijo nalepko o poreklu in sestavi peciva. 

 

 

Slika 14: Končani izdelki, pripravljeni za prodajo. 
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2. 4. 3 Orodja in pripomočki za izdelavo lecta 

Leseni modeli 

Modele za mali kruhek so izdelovali iz trdega lesa. Najpogosteje so za to uporabljali les 

hruške ali češplje. Modele so izrezali v suhe, različnih velikosti izrezane plošče v prečni in ne 

čelni prerez lesa. Za izdelovanje modelov so izdelovalci uporabljali rezbarska dleta, ki so se 

razlikovala po svojem profilu in velikosti. S temi dleti so nato izrezljali želeni motiv, tako da 

so ga globinsko, reliefno izdolbli. Na koncu so v reliefni negativ vrezali še zadnje detajle in 

gravure.
57

 

Motivi lesenih modelov so bili različni: človeške podobe (dojenček, fant, dekle, par …), 

živalske upodobitve (jelen, konj, riba, ptica …), predmetne upodobitve, ki imajo tudi 

simbolne pomene (srce, hlebček, čevelj, zibelka …) in motivi iz verskega življenja (sv. 

Miklavž, hostija, cerkev …).
58

 

 

 

Slika 15: Lesena modela z motivom srca in cvetlice. 

 

 

 

 

                                                 
57

 Golob, F. (1986). Leseni modeli za mali kruhek z loškega ozemlja. Loški razgledi, letnik 33, str. 87. 
58

 Prav tam, str. 89. 
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Kovinski modeli 

Ponekod jim rečjo tudi »šteharji« in so namenjeni izrezovanju lecta iz medenega in 

navadnega testa. Narejeni so iz valjane železne pločevine s pocinkanimi spoji. Motivno pa so 

podobni lesenim modelom.
59

 

 

Slika 16: Kovinski modeli različnih oblik. 

 

Pločevinasti tulci 

Imenujejo jih tudi »tilni« in so narejeni iz različnih kovin v obliki stožca. Služijo za krašenje 

lecta z barvno sladkorno maso. Vzorci so v obliki različnih rozet ali rež, z gladkimi ali z enim 

nazobčanim robom. Te tulce lectarji vstavijo v krasilno vrečico, s katero okrasijo zgornjo 

stran lectovega peciva.
60

 

 

Slika 17: Tulci z različnimi režami. 

                                                 
59

 Po pogovoru z mojstrom Hrabroslavom Pergerjem, 11. 6. 2012, Slovenj Gradec. 
60

 Prav tam. 
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Druga orodja in pripomočki 

Lectarji in medičarji so v svojih delavnicah uporabljali še druga orodja in pripomočke. To so:  

 skrinja za shranjevanje moke, na Gorenjskem so jo imenovali tudi »mentrga« in jo 

zaprto uporabljali tudi kot delovno mizo; 

 

Slika 18: Skrinja za shranjevanje moke. 

 

 delovna miza, na kateri so pripravili testo in okrasili pecivo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 19: Delovna miza. 
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 valjar za razvaljanje medenega testa; 

 

 

Slika 20: Navadni valjar. 

 

 

Slika 21: Naprednejši valjar. 

 

 čopič za barvanje medenega peciva z rdečo barvo ter drugi pripomočki za kuhanje; 

 

 peč, v kateri so spekli medeno pecivo, 

 

 

Slika 22: Stara peč za peko medenega peciva. 
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 in drugi manjši pripomočki, kot so: sito za rahljanje moke, zajemalka za zajemanje 

moke, metlica za pometanje moke, lopatica za odstranjevanje zasušenih delov testa in 

krasilna vrečka iz povoskanega papirja.  

 

Slika 23: Drugi pripomočki za peko lecta.
 61

 

 

Potrebno je omeniti, da lectarske izdelke še vedno izdelujejo s pomočjo omenjenih orodij in 

pripomočkov.  

 

2. 5 LECTARSKI IZDELKI 

Lectarji so v svojih delavnicah izdelovali poleg lectovega peciva še druga medena peciva in 

pijače na temelju medu. Medenjakom so dodajali začimbe in zdravilne zvarke, zato so veljali 

kot zdravilo.
62

 

Medičarji so na svojih stojnicah prodajali tudi medico, ki je bila sladka, osvežilna 

brezalkoholna pijača iz medu in vode. Prodajalci so jo nalivali v kozarce iz bakrenih vrčev, z 

višine, da se je pijača lepo penila. Predvsem je bila priljubljena med otroki.
63

 

Nekateri lectarji so v svojih delavnicah izdelovali tudi sveče iz voska, katerega so sami 

izdelali iz kupljenega satja.
64

 

                                                 
61

 Vse fotografije orodja in pripomočkov so bile posnete v lectarski delavnici Lectar v Radovljici, 24. 5. 2012. 
62

 Komel, R. (feb. 2007). Lectarstvo in svečarstvo. Gea, letnik 17, str. 24. 
63

 Bogataj, B. (maj1999). Medičar in svečar Hrabroslav Perger. Otrok in družina, št. 5, str. 73. 
64

 Prav tam. 
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2. 5. 1 Oblike lectovega peciva 

Najbolj znano in priljubljeno med vsemi lectarskimi izdelki je še vedno lectovo srce. Na 

lectova srca so največkrat nalepili verze s pogosto ljubezensko vsebino ter ogledalca, da so se 

dekleta v njih lahko občudovala.
65

 

 

Slika 24: Najpopularnejše je srce. 

 

Med najbolj razširjene motive poleg srca sodita še konjiček in dojenček. Iz lecta so oblikovali 

tudi druge najrazličnejše podobe iz vsakdanjega življenja tistega časa, kot so: rožni venec, 

jelen, ura, deklica in deček, prašiček, konjenik, sv. Miklavž, parkelj, ptica, različno kmečko 

orodje in druge.
66

 

  

 

 

 

 

 

Slika 25: Motiv sv. Miklavža in konja.
67

 

 

                                                 
65

 Kolar, S. (28. 8. 1996). Iz cveta v lectovo srce. 7D, letnik 25, št. 35, str. 26. 
66

 Bogataj, J.(1993). Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana:Domus, str. 212. 
67

 http://www.lectar.com/lectar_srcki.html (5. 6. 2012). 
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2. 5. 2 Okrasje na lectu 

Ročno oblikovanje in okraševanje medenega peciva zahteva veliko ročne spretnosti in smisla 

za oblikovanje, saj je vsak izdelek pravzaprav unikat.  

Spečeno medeno pecivo lectarji najprej pobarvajo z rdečo glazuro. Ponekod v Prekmurju so 

namesto rdeče zmesi uporabljali tudi zmes črne barve.  

 

Slika 26: Glazura je lahko tudi črne barve.
68

 

 

Ko se glazura posuši, pecivo okrasijo z barvno sladkorno mešanico iz škroba, jedilnih barvil, 

vode in iz sladkorja s pomočjo krasilnih vrečic. Običajno lectovo pecivo ob robovih okrasijo z 

belo maso, znotraj pa s krasilnimi vrečkami dodajo še črte in okrase iz barvne sladkorne 

zmesi, največkrat rumene in zelene barve. Lectu dodajajo tudi barvne rožice, ki so narejene iz 

sladkorja, vode, škroba in iz jedilnih barv, ter jih pripravijo predhodno.
69

 

 

Slika 27: Sladkorne rožice različnih barv. 

                                                 
68

 http://www.medicarstvo-celec.si/www.medicarstvo-celec.si/nasi-izdelki.html (5. 6. 2012). 
69

 Po podatkih iz lectarske delavnice Lectar v Radovljici. 
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Na lecte so nalepljali tudi papirne odtise glav in ogledalca, da so se lahko dekleta ogledovala 

v njih. 
70

 V muzeju lectarstva v Radovljici so povedali, da so bila lectova srca z ogledalcem 

zelo priljubljena in da so jih bila dekleta zelo vesela, če so jih prejela. Včasih namreč ogledala 

niso imele vse hiše, zato je bila to dragocenost. 

 

 

Slika 28: Lectovo srce z ogledalcem in verzom.
71

 

 

Lectarji so zelo pogosto na peciva nalepili tudi lističe z najrazličnejšimi verzi. Pogosto so bile 

zapisane kakšne modre misli in pregovori, največkrat pa misli z ljubezensko vsebino.
72

 

V lectarski delavnici Hrabroslava Pergerja v Slovenj Gradcu uporabljajo verze zbiratelja 

ljudskih pesmi Karla Štreklja, Franceta Prešerna, Antona Aškerca in Simona Gregorčiča, ki 

jih prenašajo iz roda v rod.
73

 Tudi v lectarski delavnici Lectar v Radovljici uporabljajo stare 

verze, ki so jih pridobili po ustnem izročilu. Za potrebe prodaje pa uporabljajo tudi novejše 

verze in ljubezenske misli.  

 

  

                                                 
70

 Javornik, M. (Ur.). (1992). Enciklopedija Slovenije. Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 114. 
71

 http://www.lectar.com/galerija.html (6. 6. 2012). 
72

 Bogataj, J. (1993). Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana:Domus, str. 216. 
73

 Bojc, S. (31. 12. 2010). Posel, ki ga poganjajo prazniki. Delo, letnik 52, št. 304, str. 21. 
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Primeri starih verzov 

Marina Lenček je v svoji knjigi Kruh ljubezni
74

 zbrala nekaj starih verzov, ki so jih včasih 

pritrjevali na lectovo pecivo. Pri zbiranju so ji pomagale: ga. Neža Stele iz Kamnika, ga. Vera 

Peischl iz Ljutomera, ga. Jožica celec iz Murske Sobote in g. Dušan Klun iz Prlekije. To so 

nekateri verzi: 

 »Povejo ti oči, kar srce poželi.« 

»Eno srce zame le živi, eno srce zame le trpi, eno srce le na svetu je, katero srčno ljubi me.« 

»Če misliš pošteno, le pridi na dom, vprašaj za roko, pa tvoja jaz bom.« 

»V tihi noči sva sklenila, da bova se zvesto ljubila.« 

»Ljubi, ljubi, saj ljubezen ni grehota, a srce brez ljubezni prava je sirota.« 

»Najlepši dan bo zame ta, ko boš nevesta ti moja.«  

»Fante ljubiti, to je lahko, al' njih zvitost spoznati, to je težko.« 

»Če me ljub'ca zapustiš, tak' mi srce umoriš.« 

                                                 
74

 Lenček, M. (2008). Kruh ljubezni: Biti dober kot kruh. Domžale: samozaložba, str. 93–96. 
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»Moj ljubček je lep kot nageljnov cvet, pa še lepši bi bil, ko bi krofast ne bil.« 

»Poleti bicikl, pozimi pa ples, to všeč je dekletom, povej, če ni res.« 

»Najrajš' te počakam tam dol za svinjakom.« 

»Moja dečva me štima, prov lep pušlc mi da, jest sem pobeč za njo, ona moja tud bo.« 

»Ti misliš, ti rajtaš, da rada te mam, pa zate prov gvišn še ne krajcar ne dam.« 

»Ne glej na denar, na doto, blago, raje poišči pošteno in pridno ženo.« 

»Ne zbiraj predolgo, da žal ti ne bo, kadar boš stara, nobenga ne bo.« 

»Če hočeš me ljubi, če nočeš, pa ne.« 

»Lepota, zvestoba in pridne roke, na tem se spozna slovensko dekle.«  
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2. 5. 3 Pomen barv 

Barve in vzorci na lectovem pecivu imajo svoj pomen. V lectarski delavnici Lectar v 

Radovljici so mi povedali, da naj bi bila rdeča barva lectovih srčkov simbol ljubezni in strasti; 

enako velja za srce, ki označuje zelo močan simbol, ki je poznan po širnem svetu. Rumena 

pentljica simbolizira neskončnost, zelena z rožicami pa rast in razvoj. Zato te barve tudi 

najpogosteje uporabljajo pri okraševanju lectovega peciva. 

 

2. 5. 4 Pomen lecta 

Izdelovanje figuralnega in dekorativnega peciva iz medenega testa postavljajo nekateri avtorji 

hipotetično v okvire prastarih ritualnih kruhov in podobnjakov. Njihova vloga je bila 

navezovanje stikov med spoloma in izkazovanje ljubezni, pojavljali pa so se tudi v  nekaterih 

letnih šegah in navadah, zlasti v božičnem in velikonočnem času.
75

 

Medeno figuralno pecivo je bilo sprva namenjeno plemstvu in meščanstvu, pozneje pa je 

postalo dostopno tudi preprostejšemu meščanstvu in kmečkemu prebivalstvu. Lectovo pecivo 

se je najbolj prodajalo na sejmih in ob raznih cerkvenih slovesnostih. Bilo je kot spominsko 

darilo ali slaščica. Podarjali so si ga zaljubljenci, najpogosteje pa so ga dobili otroci, ki so ga 

tudi pojedli.
76

 

Lectovo srce je eno naših značilnih daril, ki so si jih ljudje izmenjavali ob različnih 

priložnostih. Najpogosteje so jih fantje kupovali dekletom, če so jim hoteli pokazati ljubezen. 

Poleg primerno okrašenega srca so pozorno izbirali tudi misli in želje, napisane na listkih.
77

 

To svojo značilnost je ohranilo lectovo srce še danes. Ima pa tudi okrasni značaj. Lectovo 

pecivo je v današnjem času namenjeno predvsem dekoraciji in kot tradicionalni slovenski 

spominek.
78

  

 

                                                 
75

 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus, str. 160. 
76

 Bogataj, B. (maj1999). Medičar in svečar Hrabroslav Perger. Otrok in družina, št. 5, str. 73. 
77

Prav tam. 
78

 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus, str. 160. 
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Lectarsko pecivo je pogosto v uporabi kot darilo ob različnih priložnostih (na valentinovo, ob 

osebnih praznikih, kot darilo svatom), pa tudi kot promocijsko, poslovno in protokolarno 

darilo. 

  

Slika 29:Lectovo srce kot darilo za svate ...            Slika 30: ... in kot darilo ob osebnem prazniku.

      

2. 5. 5 Prodaja lecta 

Glavna prodajna mesta medičarjev in svečarjev so bila na sejemskih stojnicah v mestih, trgih 

in pred cerkvami, še zlasti v času pomembnejših praznikov in romanj. Obisk take stojnice je 

bil svojevrsten dogodek, saj je bilo na njej kaj videti, izbrati in kupiti. K pestri ponudbi je 

prispeval tudi medičar, saj je s svojim duhovitim nastopom pogosto izvrstno zabaval kupce in 

jih hkrati vabil k nakupu njegovih izdelkov. Prava paša za oči je bilo tudi nalivanje osvežilne 

medene pijače medice, in sicer z dolgim curkom iz bakrene posode, da se je nalita v kozarce 

močno penila.
79

 

Del vsega tega vzdušja danes ohranjata in nadaljujeta družini Perger iz Slovenj Gradca in 

Celec iz Prekmurja. 

 

                                                 
79

 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus, str. 165. 
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2. 6 LECTARSTVO DANES 

Ob besedi lectarstvo navadno pomislimo na živordeče srčke, kakršne so nekdaj prodajali ob 

žegnanjih in drugih cerkvenih praznikih. Danes takega načina prodaje skoraj ni več, zato 

lectarske izdelke mojstri prodajajo na druge načine. Lectarske izdelke lahko kupimo v 

delavnicah in galerijah mojstrov, ki se s to obrtjo še ukvarjajo, v trgovinah s spominki in z 

izdelki slovenske obrti, v poslovalnicah Pošte Slovenije, ob avtocesti v trgovinah Marché, v 

Ljubljani na stojnicah v času božično-novoletnih praznikov in še kje. 

Lectarstvo najbolje spoznamo, če obiščemo muzej lectarstva, lectarsko delavnico ali mojstra, 

ki se še vedno ukvarja s to staro obrtjo. Lectarstvo in izdelke iz lecta pa lahko spoznamo tudi 

z ogledom različnih dokumentarnih oddaj (npr. v oddaji Alpe-Donava-Jadran, datum:                    

23. 6. 2010
80

 nastopa družina Perger iz Slovenj Gradca). Del vzdušja ob cerkvenih praznikih 

ter prodajo lectarskih izdelkov si lahko ogledamo tudi v slovenskem filmu Cvetje v jeseni, iz 

leta 1973, režiserja Matjaža Klopčiča. V filmu Janez kupi Meti lectovo srce z verzom: »Sinoči 

je jokala, dan's ni vesela, to bo še stokala, starca je vzela«. 

 

Slika 31: Prizor iz filma Cvetje v jeseni.
81

 

 

Družina Perger pa je z lectarskimi izdelki nastopila tudi v filmu Tantadruj, ki je bil po režiji 

Tuga Štiglica posnet v letu 1995.
82
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 http://tvslo.si/predvajaj/alpe-donava-jadran/ava2.74061954/ (6. 6. 2012). 
81

 http://m.delo.si/clanek/209228 (6. 6. 2012). 
82

 Po pogovoru z mojstrom Hrabroslavom Pergerjem, 11. 6. 2012, Slovenj Gradec. 
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Lectovo srce lahko vidimo tudi na znamki ljubezni, ki jo je Pošta Slovenije izdala za praznik 

sv. Valentina v letu 1994. 

 

Slika 32: Znamka ljubezni z lectovimi srci.
83

 

Lectovo srce pa krasi tudi embalažo zeliščnega čaja Narodni čaj, ki ga proizvaja slovensko 

podjetje 1001 cvet. 

 

Slika 33: Narodni čaj, 1001 cvet.
84

 

 

Za otroke pa je Biljana Škoberne v letu 2011 napisala tudi knjigo z naslovom Lect.
85

 

Slikanica prikazuje in na kratko opiše, kaj je lect, katere so sestavine zanj in kakšen je potek 

izdelave. 

 

Slika 34: Naslovnica slikanice o lectu.  

                                                 
83

 http://www.posta.si/opis-postnega-ziga/195/Znamka-ljubezni?nodeid=534 (6. 6. 2012). 
84

 http://www.1001cvet.si/zeliscni?p=73 (8. 6. 2012). 
85

 Škoberne, B. (2011). Lect. Tržič: Loreda. 
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2. 6. 1 Lectarske delavnice na Slovenskem  

Ta stara domača obrt se je na Slovenskem ohranila do današnjih dni. V preteklosti, predvsem 

pred drugo svetovno vojno, je zanimanje za lectarske izdelke močno upadlo, zato je danes na 

Slovenskem le še nekaj delujočih lectarskih delavnic.
86

  

Spodnji zemljevid prikazuje kraje in delavnice, kjer so nadaljevali s tradicijo izdelovanja 

lectarskih izdelkov in so delujoče še danes. Nekatere izmed delavnic so z obrtjo lectarstva 

začele šele po drugi svetovni vojni ali pozneje. 

 

Slika 35: Zemljevid še delujočih lectarskih delavnic v Sloveniji. 

 Slovenj Gradec: Hiša mojstrovin Perger 1757, Glavni trg 34, Slovenj Gradec. 

 Radovljica: Hiša s tradicijo Lectar, lectarski muzej in lectarska delavnica v živo,               

Linhartov trg 2, Radovljica. 

 Prosenjakovci: Jožica Celec s.p., Ratkovci 8, Prosenjakovci. 

 Ivan Puž s.p., medičarstvo in svečarstvo, Mestni vrh 57 a, Ptuj. 

 Maribor: Beno Kolarič, s. p., lectar, medičar in svečar, Glavni trg 5, Maribor. 

 Domžale: Galerija Lenček, Marina Lenček, Karantanska 4, Domžale. 

 Žužemberk: Lectarstvo Mihaela Ožbolt, Vrti 9, Žužemberk. 
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 Židov, N. (feb. 2009). Lect. Moja Slovenija, št. 2, str. 45. 
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2. 6. 2 Hiša mojstrovin Perger 1757 

Najbolj znana medičarska in svečarka rokodelska delavnica na Slovenskem je Pergerjeva iz 

Slovenj Gradca. Mojster Hrabroslav Perger nadaljuje družinsko dediščino tovrstnega 

rokodelstva in ga tudi razvija. Poleg klasičnih lectarskih in medičarskih izdelkov nastajajo v 

Pergerjevi delavnici tudi klasične krstne, birmanske in poročne sveče ter sveče z ornamenti, ki 

so jih štajerski svečarji uporabljali v 19. stoletju in prej.
87

 

 

 

Slika 36: Družina Perger. 

 

Hrabroslav Perger je edini slovenski lectar z naslovom mednarodnega mojstra domače in 

umetnostne obrti. Njegova sinova, Boštjan in Lucian Perger, sta že deveti rod lectarjev v 

družini. Predniki so že od leta 1757 delovali v Mariboru in okoliških trgih, njegov oče pa se je 

leta 1955 preselil v Slovenj Gradec.
88

  

  

                                                 
87

 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: Rokus, str. 165. 
88

 Komel, R. (feb. 2007). Lectarstvo in svečarstvo. Gea, letnik 17, str. 25. 
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Delavnica družine Perger stoji na Glavnem trgu v Slovenj Gradcu. Tam si lahko ogledamo, 

kako nastajajo vrhunski lectarski izdelki in sveče. V Slovenj Gradcu imajo v domači hiši 

urejeno tudi Galerijo Perger 1757 in prodajalno izdelkov lectarske, medičarske in svečarske 

obrti.  

 

Slika 37: Najrazličnejši lectarski in medičarski izdelki iz Pergerjeve delavnice. 

 

V Pergerjevi delavnici si prizadevajo za ohranitev tradicije, hkrati pa vedno naredijo kaj 

novega in s tem združujejo preteklost s sedanjostjo in prihodnostjo. Zato sodelujejo s 

svetovno znanim oblikovalcem Oskarjem Kogojem, s katerim so oblikovali in izdelali 

energetske sveče, pozneje pa še energetske lectove srčke. Zanje oblikuje tudi vso embalažo.
89

 

 

Slika 38: Energetske sveče.       Slika 39: Energetski srčki iz lecta.  
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 Valentar, K. (12. 11. 2003). Praznični poklic: lectarstvo. Mag, letnik 9, št. 46, str. 70-71. 
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Družina je velikokrat sodelovala v dokumentarnih in igranih filmih (npr. Tantadruj in Cvetje 

v jeseni), leta 2002 pa je za svojo dejavnost prejela zlato vitico, osrednje slovensko priznanje 

za domačo in umetnostno obrt.  

 

Slika 40: Kakovost se kaže v vsakem detajlu. 

 

Njihovi izdelki so pogosta promocijska in protokolarna darila. Tako so njihove izdelke prejeli 

že papež Janez Pavel II., sedanji papež Benedikt XVI., poslovnež Donald Trump, tibetanski 

duhovni vodja Dalajlama, nekdanji predsednik Milan Kučan, ameriški predsednik George W. 

Bush, nekdanji ruski predsednik Vladimir Putin in nekateri drugi politiki ter filmski igralci. 

Izdelali so tudi edinstveni lectarski šah, ki ga je v dar dobil šahovski velemojster Gari 

Kasparov.
 
 

 

Slika 41: Pergerjev šah iz lecta. 
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V njihovi delavnici je nastala tudi evropska sedemindvajseterica za mir, ljubezen in 

prijateljstvo oziroma 27 lectovih figur v nacionalno prepoznavnih barvah, ki so gostovale na 

razstavi v Bruslju. Njihovi lectarski izdelki, približno 8000, pa so krasili tudi 38 vatikanskih 

božičnih dreves, na katerih je visel celo lectarski papamobil.
90

 

 

Slika 42: Evropska sedemindvajseterica za mir, ljubezen in prijateljstvo.  
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 Po pogovoru z mojstrom Hrabroslavom Pergerjem, 11. 6. 2012, Slovenj Gradec. 
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Intervju s Hrabroslavom Pergerjem 

 

1. Kdaj ste se navdušili za lectarstvo? 

»Jaz sem se v lectarstvo že rodil. Naj povem anekdoto. V socializmu je bilo za 

medičarstvo kriza in obrtniki v tistem času so bili zaničevani ter na slabem položaju. Zato 

me mama, kot sina obrtnika, ni mogla dati v vrtec. Jaz sem bil zato v taki pleteni košari 

pod mizo v delavnici, oče in mama sta pa delala. Tako da sem z lectarstvom povezan že 

od majhnih nog.« 

2. Kako, da ste prevzeli to staro slovensko obrt?  

»Zastrupili so me s to obrtjo. Če si hotel ali ne, si počasi vzljubil to obrt, saj si bil z njo 

ves čas povezan, ker je bila to naša družinska obrt že dolga leta. Po očetovi smrti je z 

obrtjo nadaljevala mama, po njeni smrti pa starejši brat, ki je bil zelo priden v delavnici. 

Jaz sem bil v mladih letih športnik – rokometaš, zato nisem bil toliko v tem poslu kot brat. 

Najprej sem bil pri njem zaposlen, vendar je prišlo do tega, da mi je postavil ultimat: ali 

šport ali pa delo, saj za oboje ni bilo časa. Tako sem se odločil za nadaljevanje družinske 

tradicije. Brat je bil priden, jaz pa ustvarjalen.« 

3. Od kod ideja za galerijo Perger 1757? Kdaj je nastala? 

»Ideja je prišla zaradi želje po prostoru za razstavo naših najrazličnejših izdelkov. Želel 

sem tudi prostor, kjer lahko obiskovalec spozna medičarsko in svečarsko obrt ter da na 

koncu obiska lahko pri nas tudi kaj kupi. Stalno pa moraš iti v korak s časom, če ne te čas 

povozi in konkurenca prehiti. Zato smo leta 2002 v domači hiši, na Pohorski 14 v Slovenj 

Gradcu, odprli Galerijo Perger 1757. Rečemo ji tudi galerija z razgledom in darili.«  

4. V vaši delavnici izdelujete lectarske izdelke in sveče na star način. Kaj pa barvila za 

okraševanje, so še vedno naravna? Iz česa so? 

»Naša barvila so še vedno naravna. Pridobivamo pa jih iz raznih sadežev, kot so: 

borovnice, jagode, rdeča pesa. Rdečo glazuro naredimo iz barvil in želatine, zato se naši 

izdelki tako lepo svetijo.« 
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5. Izdelki lectarjev in medičarjev so se nekoč najbolje prodajali na stojnicah ob praznikih 

in cerkvenih žegnanjih. Danes je to skoraj izumrlo, zato me zanima, kje vaše izdelke 

prodajate oz. na kakšen način z njimi zaslužite? 

»Pri nas tak način prodaje še ni izumrl, mi ga še vedno prakticiramo in bomo tako 

prodajali dokler bom živ. Stojnico imamo v času božično-novoletnih praznikov tudi v 

Ljubljani. Sicer pa naše izdelke prodajamo v naši galeriji, v trgovini Hiša mojstrovin 

Perger 1757 v Velejaparku v Velenju, največ pa delamo po naročilu za različne priložnosti 

in pa seveda protokolarna darila. Sodelujemo s Ksenijo Benedetti, vendar tudi ona manj 

naroča kot včasih. Povsod se opazi kriza.« 

6. Ste mednarodni mojster lectarstva in najbolj znan lectar v Sloveniji, saj večina člankov 

opisuje vas in delo vaše družine. Kaj menite, s čim ste si prislužili tak sloves in 

prepoznavnost?  

»Samo z kvaliteto, vztrajanjem in perfekcionizmom. Moraš pa biti priden, inovativen in 

delat, samo talent ni dovolj. Oče me je učil, naj ne gledam na denar, ker bo prišel sam po 

sebi, da pa moram biti perfekten, najboljši. Le tako uspeš. Pa stalno moraš biti korak pred 

drugimi.« 

7. Kaj pa sodelovanje z drugimi umetniki? Je sodelovanje z Oskarjem Kogojem tudi 

pripomoglo k vaši prepoznavnosti? 

»Seveda, tudi. Ampak Oskarja ne marajo vsi. Sploh v Ljubljani ni popularen. Ko na 

stojnici rečem, da je to svečo oblikoval on, me včasih kdo kar prekine. Sodelovati z 

drugimi umetniki preprosto moraš, saj več glav več ve.« 

8. Med raziskovanjem za diplomsko delo sem prebrala, da pripravljate knjigo o lectarstvu, 

a je nisem našla v knjižnicah. Ste jo že uspeli dokončati? 

»Ne še. Imam ogromno materiala, samo potrebujem nekoga, ki bi mi vse to pretipkal na 

računalnik, saj se sam ne znajdem dobro. Zato se snemam na diktafon in se je tega 

materiala že precej nabralo. Najbrž bom moral zaposliti kakšnega študenta, ki bo imel 

veselje. Sicer mi pa pri nastajanju knjige pomagata ravnatelj slovenjgraške gimnazije in 

njegova žena, ki je slavistka ter etnolog Janez Bogataj. To bo knjiga z veliko fotografijami 

o lectarstvu in o naši družini. Imam polno anekdot, ki bi jih rad zapisal. Rad bi pa to 

knjigo izdal v letu 2013, do mednarodnega kongresa Lectovo srce, ki ga organiziram jaz. 

To bo svetovno srečanje lectarjev, medičarjev in svečarjev v Sloveniji.« 
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9. Ali je srce še vedno najbolj iskan izdelek iz lecta? 

»Še vedno. Tako je vedno bilo in bo. Pri nas smo to obliko nadgradili z energetskim 

srčkom, ki je sestavljeno iz dveh oblik, iz dveh kozmičnih jajc, ki sta postavljeni drug 

proti drugemu, da tvorita obliko srca. Leva oblika predstavlja simbol človeškega srca, 

desna pa simbol božjega srca. Skupaj se združujeta v enost in ko človek to doseže, doseže 

ljubezen – boga.« 

10. Testo za lect mora pred oblikovanjem počivati skoraj mesec dni? Zakaj toliko? 

»Res je. Počivati mora zato, da je lect potem boljši in obstojnejši. Če testo ne bi počivalo, 

bi lect po nekaj dnevih razpadel. Mi temu počivanju testa rečemo, da gre za 

''samokuhanje'', saj se v tem času testo navzame vseh vonjav, koncentrirajo se okusi.«  

11. Kdaj prodate največ izdelkov?  

»Največ izdelkov prodamo v času božično-novoletnih praznikov. Takrat imamo tudi 

stojnico v centru Ljubljane. Ljudje v tistem času veliko kupujejo naše izdelke za darila. 

Lectarstvo je še vedno obrt praznikov – ko drugi počivajo, mi delamo.« 

12. Pri vas izdelate tudi izdelke po naročilu. Za katere priložnosti izdelujete lectove izdelke? 

»Za različne osebne praznike, poroke, darila, za poslovna in protokolarna darila.« 

13. Katero je bilo najbolj nenavadno oz. najbolj zanimivo naročilo? 

»Vsako naročilo za kakšno znano osebnost je bilo posebno. Tako so bila na primer 

energetske sveče in srčki za oba papeža, za naše in tuje predsednike, ali pa sveča za 

poročno darilo Donaldu Trumpu, ko se je poročil s Slovenko Melanijo Knavs. Z 

Donaldom smo sodelovali tudi pozneje, ko so krstili njegovega sina. Pri nas je naročil 

posebno energetsko svečo, ki je tehtala toliko, kot njegov sinko ob rojstvu, pa visoka je 

bila tudi toliko, kot je meril dojenček, ko se je rodil. V to svečo smo potem po njegovi 

želji vstavili še prave zlate energetske srčke, ki so jih izdelali v Zlatarni Celje. Nek 

bogataš z Gorenjske si zdaj želi tako svečo za svojega sina. Seveda bo imela manj zlatih 

srčkov, ampak bo tudi precej draga. Zgoraj v galeriji ste pa že videli lectarski šah, ki smo 

ga podarili Gariju Kasparovu in pa Evropsko sedemindvajseterico, ki je bila v Bruslju v 

času slovenskega predsedovanja Evropi.« 
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2. 6. 3 Hiša s tradicijo Lectar 

Na srednjeveškem trgu gorenjskega mesta Radovljice stoji več kot petsto let stara hiša, v 

kateri je Jakob Krivic leta 1766 odprl lectarsko delavnico, medičarstvo in svečarstvo. 

Lectarsko obrt je nato prevzel sin, ki pa je leta 1822 v isti hiši odprl tudi gostilno, katera 

deluje še danes. Nekaj časa sta vzporedno delovali obe obrti, zato od tod tudi ime gostilna 

Lectar ter simbol hiše – lectovo srce.
91

 

 

Slika 43: Gostilna, lectarski muzej in delavnica Lectar.
92

 

 

Jože Andrejaš, lastnik Hiše s tradicijo Lectar, je leta 2006 ponovno oživil lectarsko obrt v 

Radovljici. Zaradi imena gostilne je po lectarske izdelke pogosto zahajal v Škrajnarjevo 

slaščičarno v Ljutomer, kjer sta se z lectarstvom ukvarjala Vera in Georg Peiscl. Ker zakonca 

nista imela naslednikov, ki bi želeli nadaljevati to staro obrt, sta jo prevzela Lili in Jože 

Andrejaš. Od Vere sta odkupila vse, kar je bilo v delavnici, dobila pa sta tudi recept za lect, ki 

se je mnogo let prenašal iz roda v rod.
93
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Pod gostilno Lectar je odprl lectarski muzej v obliki obdobja 19. stoletja. Zato so izdelovalke 

lecta oblečene v oblačila tistega časa. V muzeju si lahko ogledamo sto let stare pripomočke in 

orodja za izdelavo lectarskega peciva. V isti hiši pa deluje tudi lectarska delavnica v živo, 

tako da si lahko vsak dan ogledamo star originalen postopek izdelave lectarskega peciva.
94

 

 

Slika 44: Lectarska delavnica v živo. 

 

Priznani lectarski izdelki hiše Lectar imajo certifikat pri Obrtno-podjetniški zbornici 

Slovenije. Vsi njihovi lectarski izdelki so ročno delo, izdelajo pa tudi izdelke po naročilu. 

Njihov lectarski muzej in živo lectarsko delavnico vsako leto obišče mnogo turistov in gostov 

iz držav po vsem svetu. 
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Intervju z Jožetom Andrejašem 

 

1. Kdaj ste se navdušili za lectarstvo? 

»Ko sva z ženo Lili pred dobrimi 20 leti prišla v Radovljico in prevzela gostilno Lectar, 

sem se seznanil tudi z zgodovino 500 let stare hiše, ki nosi ime po stari tradicionalni obrti. 

Le-ta je delovala v hiši v 18. stoletju, še preden je bila leta 1822 odprta gostilna. Zaradi 

imena in zgodovine se mi je zdelo primerno, da ponudim lectove srčke svojim gostom, 

sprva kot poklone ob rojstnih dnevih in podobnih praznovanjih.  Srčke sem začel 

nabavljati pri družini Peischel iz Ljutomera, kjer so se ukvarjali z lectarstvom.« 

2. Kje ste se naučili izdelovati lectove izdelke? 

»Gospod Georg Peischl je pred šestimi leti naučil izdelave lecta našo družino Andrejaš in 

še tri bodoče zaposlene, ki so nato prevzele izdelavo v svoje roke. Tako se je ponovno 

obudila delavnica lecta v Radovljici.« 

3. Kako, da ste prevzeli to staro slovensko obrt? Od kod ideja za lectarski muzej? 

»Ko so se v družini Peischl Škrajner iz Ljutomera odločili za upokojitev, naslednikov pa 

niso imeli, sem predlagal, da odkupim celotno delavnico. Že nekaj časa je v meni tlela 

ideja, da bi v hiši Lectar v Radovljici lectarka ob vhodu izdelovala lect. Zato sem že pred 

tem predlagal družini iz Ljutomera, da odkupim obrt. Ko se je to dejansko zgodilo, pa je 

prišla ideja, da prestavim celotno delavnico v kletne prostore hiše Lectar, kjer bi 

obiskovalci lahko opazovali celotno izdelavo lecta. In tako se je rodila ideja za lectarski 

muzej, na katerega sem zelo ponosen.« 

4. Ali imate v delavnici tudi druge zaposlene, ali je to vaša družinska obrt? 

»V delavnici so sedaj 4 zaposlene. Dve gospe pretežno okrašujeta lect, ena pa je bolj 

specializirana za peko in pripravo testa. Gospa Meta pa vodi prodajo, izvaja predstavitve 

za goste v različnih jezikih, sprejema naročila, pošilja pakete po celem svetu itd. Občasno 

je potrebna tudi pomoč študentov, tako v prodaji kot tudi v delavnici.« 
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5. Na kakšen način izdelujete lectove izdelke? Še vedno na star način? 

»Lect se še vedno izdeluje na star tradicionalni način, vse je izdelano ročno, zato celoten 

postopek traja več kot 10 dni. Tudi okrasne rožice se izdelujejo ročno v delavnici. 

Originalni recept za lect je tak, kot je bil nekoč, ko se je po ustnem izročilu prenašal iz 

generacije na generacijo.« 

6. Kje lahko kupimo/vidimo izdelke iz vaše delavnice? 

»Izdelke naše delavnice lahko kupite pri nas v Radovljici, določen izbor srčkov je 

naprodaj po vseh poštah v Sloveniji, prodaja naših izdelkov pa poteka tudi v Marche-jih 

po Sloveniji, na Blejskem gradu in otoku, v različnih turističnih birojih, itd.« 

7. Ali je srce še vedno najbolj iskan izdelek iz lecta? 

»Ja, srčki različnih velikosti še vedno prevladujejo, predvsem za različna družinska 

praznovanja, kot so poroke, rojstni dnevi, obletnice.« 

8. Koliko časa mora počivati testo? Zakaj toliko? 

»Testo pri nas počiva od 5 do 10 dni, da se vse sestavine lepo prepojijo in jelenova sol 

testo razrahlja, da se potem pecivo lepše speče.« 

9. Kakšna so barvila za okraševanja lecta? 

»Uporablja se jagodna rdeča jedilna barva, ki jo zmešamo z vodo in želatino ter 

premažemo pečeno medeno testo s čopičem.« 

10. Kdaj prodate največ izdelkov? 

»Največ izdelkov se proda poleti, ko k nam pride veliko turistov, saj je lect zelo primeren 

kot tradicionalen turistični spominek z naše dežele.  Verze na srčkih imamo prevedene v 

različne tuje jezike. Veliko pa se ga proda tudi okrog božiča in novega leta, sicer pa so 

različna naročila tekom celega leta.« 
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11. Pri vas izdelate tudi lect po naročilu. Za katere priložnosti izdelujete lectove izdelke? 

»Po naročilu izdelujemo lecta za različna poslovna darila, z logotipi, lahko v različnih 

barvah oz. oblikah po želji. Lect je lahko zelo lepo protokolarno darilo, poleg tega pa tudi 

za različna družinska praznovanja, kot so rojstni dnevi, poroke, krsti, birme, itd. Za turiste 

napišemo na srčke imena po naročilu in jih v embalaži takoj lahko odnesejo s seboj.« 

12. Katero je bilo najbolj nenavadno oz. najbolj zanimivo naročilo? 

»Takih naročil je bilo že kar nekaj, morda bi omenil izdelavo avtomobilskih gum, 

avtomobilov, harmonike, šaha, mobitelov iz lecta in podobno. Posebno naročilo v 

zadnjem času pa je bilo za televizijski kviz Moja Slovenija. Zanje smo izdelali nekaj 

večjih lectovih src z logotipom oddaje, ki so jih podarili za nagrade ter več manjših srčkov 

za vse obiskovalce in oblikovalce snemanja oddaje.« 
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2. 7 PROJEKTNO UČNO DELO 

Projektno učno delo je oblika spoznavanja, ki temelji na spoznavanju učne snovi preko 

učitelja in medijev. Uvrščamo ga med didaktične sisteme, ker združuje elemente učiteljevega 

vodenja učnega procesa in elemente samostojnega dela učencev. 
95

 

Pri projektnem učnem delu je učitelj pobudnik in tudi usmerjevalec učenčeve aktivnosti ter je 

v primerjavi z  učenci v samem projektnem delu manj aktiven. Pomembno je, da učitelj 

skupaj z učenci jasno zastavi konkretne cilje in dejavnosti, ki vsebujejo elemente 

ustvarjalnega učenja. Tako se učenci ob posredni učiteljevi pomoči samostojno učijo, zbirajo 

potrebne podatke, raziskujejo, rešujejo probleme in izvajajo praktično dejavnost.
96

 

 

2. 7. 1 Potek projektnega dela 

Projektno učno delo zahteva načrtovanje vzgojno-izobraževalnih ciljev, časa, kraja in 

aktivnosti. Učenci si zastavijo določene cilje in rešujejo probleme, izražajo svoje poglede, 

razvijajo sposobnosti kritičnega mišljenja in se učijo medsebojnega sodelovanja in strpnosti. 

Projektno delo lahko poteka kot individualno delo, delo v parih ali skupinsko delo.  

Projektno delo je lahko različno obsežno, odvisno od tipa projekta in kaj prek njega 

raziskujemo. Mali in srednji projekti so lahko opravljeni v enem dnevu do enega tedna, velik 

projekt pa poteka več kot teden dni, lahko tudi celo šolsko leto. 
97

 

 

2. 7. 2 Sestavine projektnega učnega dela 

Projektno učno delo vsebuje več stopenj: 

 pobuda, 

 izdelava osnutka, 

 načrtovanje, 

 izvajanje in 

 sklepni del (predstavitev dela).
98

 

                                                 
95

 Novak, H. (1990). Projektno učno delo. Pedagoška obzorja. Ljubljana: DZS, str. 21–22. 
96

 Prav tam, str. 23–25. 
97

 Prav tam, str. 37. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                       Mateja Jenko Medar, diplomsko delo  

48 

 

V stopnji pobude gre za predstavitev teme, v okviru katere bo zastavljeno projektno učno 

delo. Pobudnik je največkrat učitelj, lahko pa tudi učenci. Pomembno je, da vodja projekta 

učence spodbuja pri iskanju pojmov, ki so povezani s temo. Pobuda dobi pedagoški smisel 

šele, ko jo učenci začnejo obravnavati.
99

 

Izdelava osnutka vsebuje obseg, faze razporeditve dela, zadolžitve posameznika, predlog 

potrebnega materiala za izvedbo in okvirni načrt predstavitve rezultatov projektnega dela. 

Pomembno je, da se vsi udeleženci držijo osnutka in si izdelajo pravila za delovanje. S tem je 

omogočeno enakovredno sodelovanje vseh udeležencev projekta.
100

  

Pri načrtovanju je potrebno natančno določiti vsebino in tematiko dela ter potek dela. 

Potrebno je načrtovati časovno razporeditev posameznih stopenj dela in predvideti končno 

predstavitev. Učenci razdelijo naloge glede na njihove sposobnosti in interese. Aktivnosti dela 

morajo biti usmerjene tako, da je učenec aktiven in da sprejema informacije z različnimi 

čutili.
101

 

V stopnji izvajanja člani skupine izvajajo svoj načrt, ki so ga pripravili v prejšnjih stopnjah. 

Ta del projekta je glavnina celotnega projekta in je tudi časovno najdaljša faza projekta. Vsak 

posameznik se loti svoje naloge in pri tem skrbi, da jo čim bolje opravi. Dejavnost lahko 

poteka v različnih organizacijskih oblikah, pri tem se oblike lahko zaradi narave posameznih 

nalog med seboj prepletajo.
102

 

Sklepni del učencem nudi odgovore na predhodno zastavljena vprašanja, opazovalcem pa 

nova spoznanja, rezultate in morebitne pobude za nove projekte. Najpogostejši rezultati 

projektnega dela so: plakat, praktični izdelek, zbirka, didaktični pripomoček in videofilm. 

Učenci projekt predstavijo sošolcem, učencem in delavcem šole ali pa širši javnosti.
103

 

 

  

                                                                                                                                                         
98

 Novak, H. (1990). Projektno učno delo. Pedagoška obzorja. Ljubljana: DZS, str. 65. 
99

 Prav tam, str. 68. 
100

 Prav tam, str. 70, 71. 
101

 Prav tam, str. 72, 73. 
102

 Prav tam, str. 73. 
103

 Prav tam, str. 74. 
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2. 8 UMESTITEV V UČNI NAČRT 

Obravnavo teme »Lectarska delavnica« lahko umestimo v predmet družba, v sklopa              

»Ljudje v času« in »Ljudje v prostoru«, 5. razred, ker so učenci prek projektnega učnega dela 

utrjevali temo Slovenija – lega in značilnosti. 

Spodnja tabela prikazuje cilje in predlagane vsebine, ki se nanašajo na vsebino Slovenija – 

lega in značilnosti. 

Tabela 1: Primeri ciljev iz učnega načrta za družbo in vsebine 

5. RAZRED 

Cilji Vsebine 

o spoznajo naravne enote Slovenije, 

opišejo in primerjajo nekatere naravne 

in družbene značilnosti; 

 

o spoznajo in navedejo nekatere slovenske 

značilnosti (tipičnosti), posebnosti in 

sestavine, ki oblikujejo narodno 

istovetnost, naravno in kulturno dediščino; 

o razvijajo pozitiven odnos do tradicije; 

razumejo pomen ohranjanja tradicije 

(šege in navade, kulturni spomeniki idr.); 

o spoznajo značilnosti trajnostnega razvoja; 

o spoznajo nekatere pokrajinske značilnosti 

naravnih enot Slovenije na terenu. 

 

SLOVENIJA – LEGA IN 

ZNAČILNOSTI 

o naravne enote Slovenije; 

o na primer: površje, vode, videz naselij, 

izraba pokrajine, gospodarstvo idr.
104

 

 

  

                                                 
104

 Učni načrt: program osnovna šola. Družba (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za 

šolstvo, str. 9–10. 
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2. 8. 1 Didaktična priporočila 

Učni načrt za družbo vsebuje tudi didaktična priporočila za uresničevanje ciljev predmeta. 

Spodnje trditve se nanašajo na sklopa Ljudje v prostoru in Ljudje v času glede na temo 

izvedenega projektnega učnega dela. 

Ljudje v prostoru 

Učenci najbolje spoznavajo prostor in njegove značilnosti z gibanjem v njem in neposrednim 

spoznavanjem. Kljub izkušnjam, ki jih imajo o domači pokrajini, jo je treba sistematično 

opazovati, raziskovati in proučevati na terenu, s fotografijami, filmom, z modeli in zemljevidi. 

Učenci postopno razvijajo in uporabljajo metodo geografskega opazovanja (usmerjanje 

pozornosti na vse osnovne pokrajinske sestavine), kar je podlaga za analiziranje drugih 

pokrajin v Sloveniji in po svetu. Ob tem širijo svojo prostorsko orientacijo tudi v dele 

pokrajine, ki jih manj poznajo. Poudariti je treba še pridobivanje in poglabljanje osnovnih 

pojmov, ki jih učenci lahko najbolj izkušenjsko pridobivajo prav v domači pokrajini. 

 

Ljudje v času 

Učitelj naj uporablja raznovrstne didaktične pristope. Priporočamo projektno učno delo in 

raziskovalno učenje. Pouk naj temelji na čim bolj konkretnih dejavnostih, na primer: 

o učenci naj sodelujejo pri zbiranju gradiv iz naše polpretekle zgodovine (različni 

predmeti, časopisni članki, stare razglednice ipd.); 

o pripravijo intervju s starši in starimi starši na temo Kakšno je bilo življenje ljudi v 

mojem kraju (in drugje) v preteklosti?; 

o delo na terenu: opazovanje okolice, šole, kraja in njegovih zgodovinskih 

posebnosti; 

o obisk muzeja idr.
105
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 Učni načrt: program osnovna šola. Družba (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod RS za 

šolstvo, str. 16–18. 
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3 PRAKTIČNI DEL 

3. 1 IZVEDBA PROJEKTNEGA UČNEGA DELA 

Odločila sem se, da projektno delo izvedem znotraj ustvarjalnih delavnic v Kulturno-

umetniškem društvu Fran Saleški Finžgar Senica. Znotraj društva vodim ustvarjalne delavnice 

Skozi vrata domišljije, ki so namenjene osnovnošolskim otrokom iz okoliša Krajevne 

skupnosti Senica pri Medvodah. Po dogovoru  sem projektno delo izvajala v maju 2012. 

Potekalo je v dveh delih, zato sem ga razdelila na dva četrtka, ko potekajo te ustvarjalne 

delavnice. 

Poseben poudarek ima lastna aktivnost in osveščenost učencev do te stare domače obrti. Pri 

oblikovanju projekta sem uporabila lastno znanje in iznajdljivost, priročnike, svetovni splet in 

drugo literaturo v povezavi z lectarstvom. 

Pripravila sem projektno učno delo »Lectarska delavnica«. Temo lahko v okviru učnega 

načrta uvrstim v sklopa »Ljudje v prostoru in »Ljudje v času«, kjer lahko učenci uresničijo 

temeljni cilj tega sklopa – spoznavajo slovenske značilnosti in kulturno dediščino ter 

raziskujejo preteklost z uporabo različnih virov ter dejavnosti. Projektno učno delo je 

konstruktivnega tipa, v katerem učenci pripravljajo in izdelajo izdelek. Izvedeno projektno 

učno delo vsebuje tudi medpredmetne povezave, in sicer s slovenščino in z likovno vzgojo. 

Projektno učno delo lahko v bodoče služi kot predlog izvedbe tudi za druge osnovnošolske 

otroke na razredni stopnji. 

Učenci življenja iz preteklosti ne morejo doživeti, lahko pa ga spoznajo z uporabo različnih 

virov in preko različnih dejavnosti. S spoznavanjem različnih vidikov teme, ki jo obravnavajo, 

pridobivajo in razvijajo predstave o življenju v preteklosti. Projektno učno delo sem izvedla v 

treh etapah, ki so jo sestavljale različne usmerjene dejavnosti. Omenjeno projektno učno delo 

sem izvedla v dveh dnevih in je trajalo pet ur. 

Različne dejavnosti v okviru projektnega dela sem fotografirala, zato sem od staršev 

predhodno pridobila potrebno soglasje. S starši sem se predhodno dogovorila tudi za obisk 

lectarskega muzeja v Radovljici in jim posredovala obvestilo s podatki o poteku izleta. Otroci 

in njihovi starši pri sodelovanju v projektnem učnem delu niso imeli nobenih stroškov. 
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3. 2 PREDSTAVITEV PROJEKTNEGA UČNEGA DELA 

 

Priprava projektnega dela 

Študentka: Mateja Jenko Medar  

Razred: 5. razred 

Šola: OŠ Medvode 

Trajanje: 5 ur 

Tematski sklop: Ljudje v prostoru in ljudje v času 

Učna enota: Slovenija – lega in značilnosti 

Ključni pojmi: slovenska značilnost, kulturna dediščina, lectarska obrt, lectov srček, muzej 

lectarstva. 

Učni cilji: 

Učenci: 

 spoznajo nekatere slovenske značilnosti (tipičnosti), posebnosti, in sestavine, ki 

oblikujejo narodno istovetnost, naravno in kulturno dediščino; 

 razvijajo pozitiven odnos do tradicije;  

 razumejo pomen ohranjanja tradicije (šege in navade, kulturni spomeniki idr.); 

 spoznajo temeljne značilnosti lectarstva; 

 spoznajo razvoj lectarske obrti; 

 se seznanijo z najznačilnejšimi oblikami lectarskega peciva; 

 s pomočjo pisnega in slikovnega gradiva izdelajo plakat o lectarstvu; 

 obiščejo muzej lectarstva; 

 si ogledajo muzejsko zbirko lectarskih izdelkov in orodja za izdelavo lecta; 

 se seznanijo s postopkom izdelave lecta in 

 se udeležijo lectarske delavnice in izdelajo lectov srček. 

Cilji projekta: 

Učenci: 

 podrobneje spoznajo lectarsko obrt, 

 utrdijo znanje o temeljnih značilnostih lectarstva, 

 načrtujejo in izdelajo plakat o lectarstvu, 

 razvijajo medsebojno sodelovanje in skupinsko delo, 
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 spoznajo in v živo vidijo postopek izdelave lectarskega peciva, 

 izdelajo lectovo srce. 

Vsebine:  

 delo s fotografijo, 

 delo s pisnimi viri (članki in literatura o lectarstvu), 

 delo z zemljevidom,  

 izdelava plakata, 

 obisk muzeja lectarstva, 

 reševanje učnega lista, 

 izdelava lectovega srčka. 

Literatura: 

 Učni načrt: program osnovna šola. Družba (2011). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo 

in šport: Zavod RS za šolstvo. 

 Umek, M. (2006). Družba in jaz 2 : družba za 5. razred devetletne osnovne šole. 

Priročnik za učitelje. Ljubljana: Modrijan. 

 Bogataj, J.(1993). Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana:Domus. 

 Bogataj, J. (1999). Mojstrovine Slovenije: srečanja s sodobnimi rokodelci. Ljubljana: 

Rokus. 

 Članki o lectarstvu: 

o Komel, R. (feb. 2007). Lectarstvo in svečarstvo. Gea, letnik 17, str. 22-25. 

o Židov, N (feb. 2009). Lect. Moja Slovenija, št. 2, str. 45. 

o Bogataj, B. (maj1999). Medičar in svečar Hrabroslav Perger. Otrok in družina, št. 5, 

str. 72. 

o Kolar, S. (28. 8. 1996). Iz cveta v lectovo srce. 7D, letnik 25, št. 35, str. 26. 

o Valentar, K. (12. 11. 2003). Praznični poklic: lectarstvo. Mag, letnik 9, št. 46, 

str. 70-71.  
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3. 2. 1 Potek dejavnosti po etapah 

 

1. etapa: SPOZNAVANJE LECTARSTVA 

Trajanje: 2 uri (120 minut) 

Učne oblike: 

 frontalna, 

 individualna, 

 skupinska. 

Učne metode: 

 pogovor, 

 razlaga, 

 opisovanje, 

 pripovedovanje, 

 delo s fotografijo, 

 delo s pisnimi viri, 

 delo s slikovnim gradivom, 

 vrednotenje izdelkov. 

Učni pripomočki: 

 fotografiji lectovih srčkov – sestavljenka, 

 narečno besedilo o lectu (napisala Berta Golob), 

 pravo lectovo srce, 

 literatura o lectarstvu (Kruh ljubezni: biti dober kot kruh, Mojstrovine Slovenije: 

srečanja s sodobnimi rokodelci, Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji),  

 pisni članki o lectarstvu (Lect, Lectarstvo in svečarstvo, Medičar in svečar Hrabroslav 

Perger, Iz cveta v lectovo srce, Praznični poklic),   

 slikovno gradivo o lectarski obrti, 

 označevalci besedila (markerji), 

 flomastri, 

 barvni papir za plakat, 

 škarje, 

 lepilo. 
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Učni cilji: 

Učenci: 

 glasno preberejo narečno besedilo o lectu, 

 besedilo o lectu v gorenjskem narečju preoblikujejo in prepišejo v knjižni zborni 

jezik, 

 spoznavajo temeljne značilnosti lectarstva, 

 se seznanijo z razvojem lectarske obrti na Slovenskem, 

 spoznajo postopek in orodja za izdelavo lecta, 

 s pomočjo pripravljenega gradiva iščejo podatke o lectarskih izdelkih in lectarski 

obrti, 

 predstavijo lectarsko obrt s pomočjo izdelanega plakata, 

 vrednotijo nastale izdelke. 

 

 

UVODNI DEL 

1. dejavnost: 

Vsak učenec iz vrečke žreba en kos sestavljanke, na kateri je na eni strani del fotografije, na 

drugi strani pa del narečnega besedila o lectu. Nato poiščejo skupino, h kateri sodi njegov 

kos sestavljanke, in fotografijo sestavijo. Tako sestavijo dva različna lectova srca in hkrati 

nastaneta dve skupini.  

Učencem podam nadaljnja navodila, in sicer morajo sestavljanko obrniti, kjer se nahaja 

besedilo o lectu v gorenjskem narečju. Opozorim jih na simbol za polglasnik (ǝ). To besedilo 

eden izmed učencev glasno prebere, nato pa vsaka skupina svoj del besedila preoblikuje in 

prepiše v knjižni zborni jezik. 

Po končanem delu pravilno preoblikovanje besedila v knjižni zborni jezik glasno preberem, 

učenci pa popravijo napake in dopolnijo neznane besede. 

Razložimo pomen neznanih besed (strd-med, cukǝr-sladkor, svahka mešǝga-sladka zmes, 

ukranclati-okrasiti, špegučki-ogledalca, cegǝlci-listki, svečarija-izdelovanje sveč, 

cukǝrpekarija-slaščičarstvo). 
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OSREDNJI DEL 

2. dejavnost: 

Učencem pokažem pravo lectovo srce. Razložim njegove sestavine in na kratko povem potek 

izdelave takega srčka. S pomočjo fotografij iz literature opišem tudi razvoj lectarske obrti na 

Slovenskem in predstavim nekaj tipičnih značilnosti lectarstva. Odgovorim na morebitna 

vprašanja učencev. 

 

3. dejavnost: 

Vsak učenec iz vrečke žreba košček barvnega papirja. Učenci se razdelijo v skupine po barvi 

listka, ki so ga izžrebali. Tako dobimo tri skupine po tri ali štiri učence. Vsaka skupina si 

izbere svoj kotiček za delo, nato pa jim razdelim navodila ter pisni in slikovni material o 

lectarstvu. 

 Iz gradiva razberejo podatke, jih povzamejo in zapišejo svoje ugotovitve v obliki plakata, ki 

vsebuje slikovni material in zapis po ključnih točkah. Tako opredelijo lectarske izdelke, 

postopek izdelave lecta in predstavijo razvoj lectarske obrti. 

Za izdelavo plakata imajo učenci na voljo 1 uro. 

ZAKLJUČNI DEL 

4. dejavnost: 

Znotraj skupine si učenci razdelijo delo in predstavijo svoje ugotovitve ter predstavijo svoj 

izdelek. Nato vsaka skupina obesi svoj plakat in ga predstavi drugim.  

Po koncu predstavitev plakate razstavimo in učenci vrednotijo nastale izdelke.  

 

  

Slika 45: Preoblikovanje narečnega besedila 

v knjižni zborni jezik. 

 

Slika 46: Branje navodil naloge. 
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Slika 47: Branje besedila. 

 

 

Slika 48: Podčrtovanje uporabnega 

besedila. 

 

 

Slika 49: Najprej napišemo naslov. 

 

Slika 50: Pravična razdelitev dela. 

 

 

Slika 51: Izdelovanje plakata. 

 

 

Slika 52: Priprava slikovnega gradiva. 
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Slika 53: Plakat Lectarska obrt. 

 

 

Slika 54: Plakat Lectarski izdelki. 
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Slika 55: Plakat Od medu do lecta.
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2. etapa: OBISK MUZEJA LECTARSTVA 

Trajanje: 1,5 ure (90 minut) 

Učne oblike: 

 frontalna, 

 individualna. 

Učne metode: 

 pogovor, 

 razlaga, 

 opisovanje, 

 pripovedovanje, 

 opazovanje, 

 delo s slikovnim gradivom, 

 delo z zemljevidom, 

 reševanje učnega lista. 

Učni pripomočki: 

 zemljevid Gorenjske, 

 učni list Lectarski muzej. 

Učni cilji: 

Učenci: 

 se orientirajo v kraju s pomočjo zemljevida, 

 spoznavajo temeljne značilnosti lectarstva, 

 se seznanijo z razvojem lectarske obrti na Slovenskem, 

 si ogledajo posamezna orodja za izdelavo lecta, 

 si ogledajo stalno razstavo lectarskih izdelkov v muzeju lectarstva, 

 z reševanjem učnega lista preverijo in utrdijo znanje o lectarstvu in muzeju lectarstva 

v Radovljici. 
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UVODNI DEL 

1. dejavnost: 

Učencem pred odhodom v Radovljico razdelim zemljevide Gorenjske in barvice ter jim dam 

navodilo, da spremljajo pot vožnje do Radovljice. Z barvico najprej označijo začetek naše 

poti (Senica, Medvode), nato pa morajo na zemljevidu obarvati pot vožnje do našega cilja.  

OSREDNJI DEL 

2. dejavnost: 

Učence v muzeju lectarstva vodi kustosinja, ki jim razloži zgodovinsko ozadje muzeja in 

pojav lectarstva v Radovljici. Pojasnila jim bo tudi razvoj lectarstva in jim na primerih 

izdelkov pokazala razliko nekoč-danes. Razkazala jim bo orodje, pripomočke in sestavine za 

izdelavo lecta. Ogledajo si nekaj razstavljenih izdelkov in spominov na lectarsko obrt. 

 

3. dejavnost: 

Učenci si ogledajo lectarsko delavnico v živo. Gospa v delavnici pred učenci pripravi  

medeno testo, ga razvalja, razreže z oblikovanimi modeli ter izrezane oblike položi na 

pladenj in nato v peč. Že spečeno pecivo pobarva z rdečo maso in ga odloži na polico za 

sušenje.  

Vsakega učenca povabi k sodelovanju tako, da si iz razvaljanega testa z modeli izreže nekaj 

srčkov in jih položi na pladenj za peko.  

ZAKLJUČNI DEL 

4. dejavnost: 

Med peko peciva učencem razdelim učne liste, ki jih s pomočjo samostojnega ogleda in 

raziskovanja muzeja rešijo. Na koncu jih pregledamo in po potrebi popravimo. 
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Slika 56: O lectarskem muzeju. 

 

 

Slika 57: Ogled lectarskih izdelkov. 

 

Slika 58: Ogled postopka izdelave lecta. 

 

  

Slika 59: Izrezovanje medenih srčkov.  
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3. etapa: LECTARSKA DELAVNICA 

Trajanje: 1,5 ure (90 minut) 

Učne oblike: 

 frontalna, 

 individualna. 

Učne metode: 

 razlaga, 

 opisovanje, 

 demonstracija, 

 delo s konkretnim materialom, 

 ustvarjanje. 

Učni pripomočki: 

 povoskan papir,  

 meden srček, 

 krasilne vrečice z rumeno, zeleno in belo sladkorno maso, 

 sladkorne rožice različnih barv, 

 lesena palčka za popravljanje, 

 listki z verzi, 

 škatlica za shranjevanje lectovega srčka, 

 papirnata vrečka. 

Učni cilji: 

Učenci: 

 si ogledajo potek okraševanja lectovega peciva, 

 s krasilnimi vrečicami, polnjenimi s sladkorno maso, okrasijo svoj srček, 

 na lectov srček pritrdijo listek z verzom, 

 utrdijo znanje o poteku izdelave lectovega peciva. 
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UVODNI DEL 

1. dejavnost: 

Učenci si ogledajo potek okraševanja lectovega srčka. Nato dobijo pojasnila, na kakšen način 

okrasijo svoj srček. Gospa jim z leseno palčko pokaže tudi popravljanje okrasitve v primeru 

zmazanja sladkorne mase. 

OSREDNJI DEL 

2. dejavnost: 

Vsak učenec dobi kos povoskanega papirja in eno krasilno vrečico, ki je napolnjena z 

obarvano sladkorno maso. Najprej se preizkusijo v okraševanju, tako da na papir 

izpišejo/iztisnejo svoje ime. Tako pridobijo nekaj izkušenj z delom s krasilnimi vrečicami. 

 

3. dejavnost: 

Vsak učenec dobi meden srček, ki je že pobarvan z rdečo maso in posušen, tako da lahko 

nadaljujejo z okraševanjem. Najprej z rumeno sladkorno zmesjo okrasijo rob srčka, nato na 

sredino srčka z belo maso napišejo svoje ime, ali pa pritrdijo listek z izbranim verzom. Na 

koncu z zeleno zmesjo zapolnijo dno srčka in nanjo pritrdijo že posušene sladkorne rožice. 

Dokončan izdelek pospravijo v lično kartonasto škatlico. To naredijo tako, da na dno škatlice 

iztisnejo nekaj sladkorne mase, na katero pritrdijo lectovo srce. Odprte škatlice odložijo na 

police, da se izdelek do konca posuši. 

ZAKLJUČNI DEL 

4. dejavnost: 

Gospa v delavnici iz peči vzame medene srčke, ki so jih učenci v prejšnjem delu izrezali in 

položili na pladenj. Učenci pečene medene srčke poberejo s pladnja in svoje pospravijo v 

papirnato vrečko. Zraven dobijo še zloženko lectarskega muzeja v Radovljici. 

Gospem v delavnici in muzeju se lepo zahvalimo in odidemo domov. 
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Slika 60: Ogled okraševanja srčka. 

 

 

Slika 61: Zapis imena s krasilno vrečico. 

 

 

Slika 62: Okrasitev robov srčka. 

 

Slika 63: Okraševanje lectovega srčka. 

 

 

Slika 64: Sušenje končanih izdelkov. 

 

 

Slika 65: Pečene medenjake so otroci odnesli 

domov.



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                       Mateja Jenko Medar, diplomsko delo  

66 

 

3. 3 EVALVACIJA IZVEDENEGA PROJEKTNEGA UČNEGA DELA 

Projektno učno delo je obravnavalo tematiko spoznavanja preteklosti in raziskovanja o stari 

domači obrti. Otroci so z veseljem sodelovali pri projektnem delu in se še bolj razveselili 

izleta v lectarski muzej v Radovljico. Najzanimivejše jim je bilo, da so se lahko tudi sami 

preizkusili v izdelovanju lectarskega peciva. 

V prvi etapi projektnega učnega dela so se učenci z velikim zanimanjem lotili prve naloge. 

Menim, da jih je k temu spodbudila sestavljanka in občutek, da je vsak posameznik 

pomemben za uspešno narejeno nalogo. Zadovoljna sem bila tudi z razlago v teoretičnem delu 

projektnega dela, saj so bili učenci radovedni in so želeli izvedeti več. To se je uresničilo, saj 

so nato sami raziskovali posamezno temo v povezavi z lectarstvom.  

Pri naslednji dejavnosti sem učence razdelila v skupine s pomočjo žreba. Menim, da sem se 

tako izognila nepotrebnim prepirom in izgubi časa. Učenci so tak način sprejeli in niso imeli 

pripomb nad tako razvrstitvijo po skupinah. Pri izdelavi plakatov so si vse skupine pravično 

razdelile delo znotraj svoje skupine. Učenci v skupini so odlično sodelovali med seboj. Nekaj 

manjših težav so imeli le s povzemanjem besedila, zato sem jih pomagala usmerjati, da so 

povzeli in na plakat zapisali le bistvo. Pri predstavitvi plakatov so se med seboj poslušali in si 

plakate natančno ogledali.  

Po prvem delu projektnega dela sem ugotovila, da je učence tema zelo pritegnila, zato nisem 

imela težav z motiviranjem. Še bolj pa so se veselili obiska v lectarskem muzeju. Učenci, ki 

obiskujejo ustvarjalne delavnice Skozi vrata domišljije, se že tako radi udeležujejo 

ustvarjanja, tokrat pa so bili še bolj navdušeni, saj so težko pričakovali izlet v Radovljico. 

Veselili so se tega, da bodo svoje pecivo lahko odnesli domov in ga pojedli oziroma shranili. 

V drugi etapi projektnega učnega dela smo delo pričeli z zemljevidom. Ugotovila sem, da se 

učenci znajo orientirati v kraju s pomočjo zemljevida, saj so vsi pravilno pobarvali pot vožnje 

do Radovljice. Med vožnjo jim zato ni bilo dolgčas, saj so ves čas spremljali, po katerih 

cestah se vozimo.  

V lectarskem muzeju so nas prijazno sprejeli in pripravili poučen in zanimiv prikaz lectarske 

obrti. Učenci so kustosinjo z zanimanjem poslušali in postavljali dodatna vprašanja. Ob 

ogledu orodij in razstavljenih izdelkov so izkazovali navdušenje. Vse se jim je zdelo tako 

lepo. Med prikazom postopka izdelave lecta so imeli učenci veliko vprašanj glede sestavin, na 
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katere pa jim je gospa v delavnici prijazno odgovorila. Z velikim veseljem so si izrezali svoje 

medene srčke in jih položili na pladenj. 

Učenci so v muzeju reševali tudi učni list, ki sem ga predhodno pripravila. Pri sestavljanju 

nalog mi je bilo v veliko pomoč to, da so mi iz muzeja sporočili, kaj bodo učenci na obisku 

izvedeli. Učenci pri reševanju niso imeli večjih težav. Nekaj otrok je naloge rešilo brez napak. 

V zadnji etapi projekta pa so se učenci sami preizkusili v okraševanju lectovega srčka. Ob 

demonstraciji okraševanja lectovega srca se je učencem zdelo, da jim okraševanje ne bo 

delalo težav in so komaj čakali, da tudi sami začnejo ustvarjati. Po začetnih poskusih zapisa 

svojega imena s sladkorno maso v krasilni vrečici pa so kaj hitro ugotovili, da je okraševanje 

lecta le ni tako preprosto. Najprej so morali pridobiti občutek, kako močno morajo stisniti 

krasilno vrečko, da je sloj sladkorne mase dovolj velik in enakomeren.  

Po zapisu svojega imena na peki papir so se lotili okraševanja rdečega srca. Pri tem so se zelo 

trudili in za okrasitev porabili precej časa. Nekateri učenci so z leseno palčko precej 

popravljali nastajanje dekoracije na svojem srcu. Na koncu so vsi učenci izdelali čudovite 

lectove srčke, na katere so bili zelo ponosni. To sem opazila tudi s tem, ko so svoja srca 

previdno nesli, da se slučajno ne bi kaj spackalo, saj sladkorna masa še ni bila povem strjena. 

Prav tako so svoje srčke razkazovali med seboj in si pri tem izrekli tudi nekaj pohvalnih 

besed. Prav vsi so povedali, da bodo svoje lectovo srce shranili, saj so vanj vložili kar nekaj 

truda in ustvarjalnosti. Nepobarvane medene srčke, ki so jih odnesli domov, pa so doma 

razdelili in jih pojedli.  

Učenci so bili z obiskom lectarskega muzeja zelo zadovoljni in bili hvaležni za vse prejeto 

pecivo. Zato sem hvaležna staršem, ki so mi dovolili, da s temi otroki opravim projektno delo 

in da jih lahko odpeljem v lectarsko delavnico v Radovljico. Tako so učenci pridobili novo 

znanje in izkušnje, prav tako pa tudi jaz. 

Z izvedenim projektnim učnim »Lectarska delavnica« sem zelo zadovoljna. Menim, da sem 

dosegla zastavljene cilje in da so učenci pridobili nova znanja, hkrati pa so nadgradili in 

utrdili snov. Projektno učno delo je bilo nadgrajeno s tem, da so se učenci lahko tudi sami 

preizkusili v izdelavi lectovega peciva. Z obiskom lectarskega muzeja v Radovljici je bilo 

projektno učno delo izboljšano, hkrati pa so otroci dobili občutek, kot da je to nagrada za 

njihovo sodelovanje pri mojem diplomskem delu. Zelo sem vesela, da je projektno učno delo 

potekalo po načrtih in se končalo še boljše, kot sem pričakovala. 
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4 EMPIRIČNI DEL 

4. 1 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

V tem modernem svetu večkrat pozabljamo oziroma celo zanemarjamo našo kulturno 

dediščino in domačo obrt, v katero spada tudi izdelovanje lectarskih izdelkov-lectarstvo. To je 

stara domača obrt, ki se je skozi čas spreminjala in nadgrajevala. Lectarstvo se je ohranilo do 

današnjih dni, saj na Slovenskem deluje še nekaj lectarskih delavnic, kjer nadaljujejo s 

tradicijo.  

 

Učenci domačo obrt spoznajo pri predmetu družba. Lectarstvo je ena izmed tipičnih 

značilnosti slovenske kulturne dediščine. Ker pa ima Slovenija zaradi svoje lege ohranjenih 

veliko različnih obrti, se pojavlja vprašanje, koliko učenci slišijo pri pouku o lectarstvu, ki je 

le ena od približno petdesetih rokodelskih panog. Zato sem se odločila, da raziščem, koliko 

osnovnošolski otroci na razredni stopnji poznajo lectarstvo. 

 

Moj glavni cilj raziskave je bil ugotoviti poznavanje lectarske obrti med osnovnošolci. 

Zanima me, ali so v šoli že slišali kaj o lectarstvu in če vedo, iz česa je lectarski srček. 

Sprašujem se, ali učenci vedo, s čim je pobarvano lectarsko pecivo in če vedo, ali je užitno. 

Zanima me, ali so učenci že videli kakšen lectarski izdelek v živo in kje. Zanima me tudi 

učenčevo prepoznavanje in ločevanje lectarskih izdelkov od izdelkov drugih domačih obrti. 

 

Cilji: 

a) Ugotoviti, koliko otrok je že v živo videlo lectarski izdelek. 

b) Ugotoviti, koliko učencev na razredni stopnji je pri pouku že slišalo o lectarstvu. 

c) Ugotoviti, koliko otrok ve, iz česa je narejen lectarski izdelek. 

d) Ugotoviti, koliko otrok ve, da je lectarsko pecivo užitno. 

e) Ugotoviti, ali se pri poznavanju lectarstva pojavljajo razlike med spoloma. 
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4. 2 HIPOTEZE 

Na osnovi študija, refleksivnega razmišljanja in raziskovanja sem si zastavila naslednje 

hipoteze: 

H1: Menim, da večina otrok v živo še ni videla lectarskega izdelka. 

H2: Mislim, da večina učencev na razredni stopnji pri pouku še ni slišala o domači    

obrti lectarstvo.  

H3: Menim, da večina otrok ve, iz česa je narejen lectarski izdelek. 

H4: Mislim, da večina otrok ne ve, da je lectarsko pecivo užitno. 

H5: Mislim, da deklice bolje poznajo lectarstvo kot pa dečki. 
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4. 3 OPIS RAZISKOVALNE METODOLOGIJE 

 

4. 3. 1 Opis vzorca 

V svojo raziskavo sem zajela 101 učenca iz 5. razreda devetletne osnovne šole. Anketne 

vprašalnike (priloga 6) sem učencem razdelila v mesecu maju. Sodelovali so učenci OŠ 

Medvode in učenci OŠ Božidarja Jakca v Ljubljani. 

 

4. 3. 2 Opis tehnik – instrumentarija 

V raziskavi sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila samostojno s pomočjo 

literature. Najprej sem ga sestavila v poskusni obliki in ga praktično preizkusila, tako da sem 

vprašanja postavila učenki, stari 10 let.  

S končno obliko vprašalnika sem zbirala podatke o objektivnih dejstvih (spol učencev) in 

podatke o domači obrti lectarstvo, ki sem jih potrebovala za preverjanje hipotez. Uporabila 

sem vprašanja izbirnega in kombiniranega tipa. Vsi vprašalniki so vsebovali barvne 

fotografije, da so imeli učenci realno predstavo o lectarskih izdelkih. 

 

4. 3. 3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Anketiranje je potekalo v mesecu maju na osnovni šoli Medvode in osnovni šoli Božidarja 

Jakca v Ljubljani. Vzorec je zajel sto in enega učenca 5. razreda devetletne osnovne šole. 

Anketirancem sem razložila namen in postopek reševanja vprašalnika ter jim zagotovila 

popolno anonimnost. Reševanje anketnih vprašalnikov je bilo prostovoljno, a sem kljub temu 

vse razdeljene vprašalnike dobila rešene in vrnjene. Zbrane podatke sem pregledala in 

obdelala z opisno ali deskriptivno metodo ter jih prikazala v grafih in tabelah. Pri tem sem si 

pomagala z računalniškim programom Microsoft Office Excel. Z zbranimi rezultati sem 

preverila zastavljene hipoteze. 
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4. 4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Tabela 2: Struktura anketirancev po spolu. 

SPOL ∑ 

DEČKI 45 

DEKLICE 56 

∑ 101 

 

V raziskavo sem zajela sto in enega otroka iz 5. razreda OŠ Medvode in OŠ Božidarja Jakca v 

Ljubljani. Anketni vprašlnik so izpolnili vsi, to je petinštirideset deklic in šestinpetdeset 

deklic. 

 

Graf 1: Struktura anketirancev po spolu. 

 

V raziskavi je sodelovalo 45 anketirancev (45 %) in 56 (55 %) anketirank. 
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1. Seznanjenost z lectarstvom v osnovni šoli. 

 

Anketirance obeh spolov sem povprašala, če so v šoli že slišali kaj o lectarstvu. 

 

 

Graf 2: Seznanjenost z lectarstvom v OŠ. 

 

Od 101 anketiranca je o lectarstvu v šoli slišalo že 15 anketirancev, kar predstavlja 15 

odstotkov vseh anketiranih učencev. Triinsedemdeset odstotkov oziroma 74 učencev v šoli o 

lectarstvu niso še nič slišali. Dvanajst učencev oziroma dvanajst odstotkov vzorca pa se ne 

spomni, da bi v šoli kaj slišalo o lectarstvu. 

Največji odstotek učencev je torej označilo, da o lectarstvu v šoli niso še nič slišali. 

Predvidevam, da zaradi tega, ker se domače obrti v šoli ne obravnava tako podrobno. Poleg 

tega je v Sloveniji razvitih okrog petdeset domačih obrti in panog, zato obstaja velika 

verjetnost, da učitelji lectarstva ne omenijo. Tako je obravnava lectarske obrti odvisna 

predvsem od učitelja, ki posreduje snov o domačih obrteh na Slovenskem. Pojavi pa se tudi 

vprašanje, koliko lectarstvo poznajo učitelji. Če te obrti ne poznajo dobro, pri pouku 

najverjetneje o njej ne povedo veliko. 
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2. Poznavanje značilnosti lectovega srčka. 

 

Anketirance obeh spolov sem vprašala, iz česa je lectov srček na priloženi sliki. 

 

 

Graf 3:  Poznavanje sestave lectovega srčka. 

 

Predvidevala sem, da vsi učenci ne bodo vedeli iz česa je lectov srček na sliki. Učencem sem 

ponudila različne odgovore in prav vse so obkrožili. Pojavi se le odstopanje pri dečkih za 

odgovor glina, saj ga ni označil nihče, in pri deklicah pri odgovoru mavec, saj ga ni označila 

prav nobena deklica. Večina učencev, kar 85 % vzorca, pozna sestavo lectovega srčka. Pri 

tem so se pojavile razlike med spoloma, saj je manj odstotkov dečkov odgovorilo pravilno kot 

pa deklic. Sedeminsedemdeset odstotkov oziroma 35 dečkov je odgovorilo pravilno, medtem 

ko je 51 deklic oziroma 91 % deklic na vprašanje odgovorilo pravilno. Tako so bile pri tem 

vprašanju deklice uspešnejše, saj so v večjem deležu odgovorile pravilno, kot dečki. 

Visok odstotek pravilnega odgovora me je kar presenetil. Po odgovorih prejšnjega vprašanja 

sem namreč sklepala, da večji odstotek učencev ne bo poznal pravilnega odgovora. Iz 

odgovorov pa je očitno, da so lectove izdelke videli in spoznali drugje, in ne v šoli. Tako je 

večina učencev in učenk vedela, da lectov srček na sliki iz medenega testa.  
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Anketirance obeh spolov sem vprašala, ali je lectov srček na sliki užiten. 

 

 

Graf 4: Užitnost lectovega srčka. 

 

Večina raziskovalnega vzorca je na vprašanje odgovorilo pravilno, ker je 75 % vseh 

anketirancev obkrožilo odgovor da. Pri tem se pojavi manjša razlika med spoloma. 

Triinsedemdeset odstotkov oziroma 33 dečkov je odgovorilo pravilno, deklice pa so bile za tri 

odstotke uspešnejše. Pri obeh spolih je bil pogost tudi negativen odgovor, in sicer 26 

odstotkov vseh dečkov meni, da lectov srček ni užiten, medtem ko tako misli tudi 23 

odstotkov deklic.  

Menim, da so ti odgovori povezani s prejšnjim odgovorom na vprašanje, iz česa je lectov 

srček. Če so učenci že v prejšnjem vprašanju obkrožili material, ki ni užiten, je bil tudi 

odgovor pri tem vprašanju vezan na material in posledično napačen. Vendar je bil pri 

prejšnjem vprašanju višji odstotek pravilnega odgovora, torej, da je lectov srček iz medenega 

testa, pa je kljub temu nekaj teh učencev pri tem vprašanju odgovorilo, da lectov srček ni 

užiten.  
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Anketirance obeh spolov sem vprašala, s čim je obarvan lectov srček na sliki. 

 

 

Graf 5: Poznavanje barvil za lectov srček. 

 

Tudi pri tem vprašanju je največji odstotek učencev (66 %) obkrožilo odgovor naravna 

barvila, kar predstavlja pravilen odgovor. Naslednji najpogostejši odgovor pri obeh spolih so 

bila umetna barvila, katerega je obkrožilo enako število dečkov in deklic (10). Večji odstotek 

predstavljajo dečki, saj se je za ta odgovor odločilo 22 % dečkov, deklic pa 17 %. Tudi za prvi 

odgovor (barve za les) se je odločilo enako število deklic in dečkov, in sicer eden od vsakega 

spola. Opaznejša razlika med spoloma pa je pri odgovoru, da je lectov srček pobarvan z 

akrilnimi barvami. S tem se je strinjalo le sedem odstotkov ali štiri deklice in kar sedemnajst 

odstotkov oziroma 8 dečkov.  

Med spoloma se pojavi opaznejša razlika. Ponovno so bile deklice uspešnejše, saj jih je kar 73 

odstotkov (41 deklet) odgovorilo pravilno, medtem ko je pravilno odgovorilo 26 dečkov, kar 

predstavlja 58 odstotkov vseh dečkov.  
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3. Seznanjenost z lectarskimi izdelki. 

 

Anketirance obeh spolov sem vprašala, če so že videli kakšen lectarski izdelek v živo. 

 

 

Graf 6: Seznanjenost z lectarskimi izdelki. 

 

Na to vprašanje je večna anketirancev (72 %) odgovorila pritrdilno, kar pomeni, da so že 

videli kakšen lectarski izdelek v živo. Pojavijo pa se razlike med spoloma, saj so deklice deset 

odstotkov pogosteje obkrožile pritrdilen odgovor. Tako je 43 oziroma 77 odstotkov deklic že 

videlo lectarski izdelek v živo, medtem ko je lectarski izdelek v živo videlo 67 odstotkov ali 

30 dečkov. Posledica tega je tudi pogostejši negativen odgovor pri dečkih.  

Menim, da je kar visok odstotek učencev, ki so lectarski izdelek že videli v živo. Sama sem 

pričakovala nižji odstotek. Pri naslednjem vprašanju so učenci, ki so obkrožili pritrdilen 

odgovor, morali obkrožiti oz. napisati, kje so videli lectarski izdelek. 
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Anketirance, ki so na prejšnje vprašanje odgovorili pozitivno, sem vprašala, kje so videli 

lectarski izdelek. 

 

 

Graf 7: Kraj srečanja z lectarskimi izdelki. 

 

Iz grafa je razvidno, da so učenci obeh spolov označili vse ponujene odgovore in označili več 

mogočih odgovorov. Med spoloma se pri izbiri odgovorov pojavijo razlike. Dečki so 

največkrat odgovorili, da so lectarski izdelek videli v trgovini (14), nato sledi odgovor doma 

(13) in odgovora na tržnici in pri starih starših (11). Pogosto so označili tudi odgovor drugo 

(8) in dopisali, da so lectove izdelke videli še pri znancih (5), pri mami v službi, na dnevu 

odprtih vrat v šoli in na sejmu.  

Deklice pa so najpogosteje odgovorile, da so lectarski izdelek videle na tržnici (22), nato sledi 

odgovor drugo (16) ter odgovora doma in pri starih starših (14). Učenke so dopisale, da so 

lectarske izdelke videle pri znancih (7), enako število (2) pa na sejmu, v cirkusu in na 

turistični kmetiji. Pojavil se je tudi odgovor v Nemčiji v Münchnu, v cerkvi in v čebelarskem 

muzeju v Lukovici. 

S tem vprašanjem sem pridobila podatke o tem, kje so učenci videli lectarski izdelek. 

Presenetilo me je, da ga je le eden učenec videl v šoli. Torej o lectarstvu res niso veliko slišali 

pri pouku, gotovo pa tam niso videli lectarskih izdelkov.  
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4. Prepoznavanje lectarskih izdelkov. 

 

Anketiranci obeh spolov so med slikami izdelkov domače obrti označili tiste, ki so narejeni iz 

lecta. 

 

 

Graf 8: Prepoznavanje lectarskih izdelkov. 

 

Graf prikazuje, da so bile pri anketirancih obeh spolov najpogostejše obkrožene slike D, A, I 

in C. Slike A, D in I prikazujejo lectarsko pecivo, slika C pa dražgoški kruhek, ki pa ni 

pobarvano medeno pecivo. Pri tej sliki je precejšnja razlika med spoloma, saj deklice za 20 % 

pogosteje označijo dražgoški kruhek kot pecivo iz lecta. Precejšnja razlika med spoloma se 

pojavi tudi pri sliki B, pri kateri so prikazane belokranjske pisanice. Presenetilo me je, da kar 

štiri deklice (7 %) menijo, da so pisanice iz lecta. Te slike ni obkrožil noben deček.  

Ugotovila sem, da nekaj učencev ne prepozna panjske končnice, saj so jo 4 % dečkov  in 5 % 

deklic označili, da je ta izdelek domače obrti narejen iz lecta. Pri obeh spolih pa je bila 

najmanjkrat označena slika F, ki predstavlja slamnato srce. Predvidevala sem, da bo učence 

zavedla slika G, ki predstavlja navadne medenjake, ki so okrašeni z belo sladko obrobo. To 

sliko je za lectarski izdelek označilo kar 26 deklic (46 %) in 12 dečkov (27 %). 
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Spodnji graf predstavlja število pravilnih in nepravilnih kombinacij odgovorov pri zadnji 

nalogi vprašalnika. 

 

Graf 9: Pravilnost kombinacij odgovorov. 

 

Iz grafa je razvidno, da pri obeh spolih prevladujejo napačne kombinacije odgovorov. Tako je 

le 11 deklic (20 %) in 12 dečkov (27 %) odgovorilo popolnoma pravilno. Pravilno 

kombinacijo sem upoštevala, če je učenec obkrožil le slike A, D in I, saj so le ti izdelki iz 

lecta in so pobarvani z glazuro ter okrašeni z barvnimi sladkornimi masami.  

Predvidevam, da je učence zmotila skupna sestavina za medeno testo, in sicer med. Tako so 

pogosto poleg pravilnih odgovorov obkrožili še dražgoški kruhek in medenjake, ki so prav 

tako iz medenega testa, ker pa niso pobarvani, niso lectarski izdelki. Prav zaradi tega, ker so 

obkrožili tudi sliki dražgoških kruhkov in navadnih medenjakov, je bila njihova kombinacija 

odgovorov nepravilna. Ta kombinacija odgovorov, ko so poleg pravilnih odgovorov obkrožili 

še te medene izdelke, je bila zelo pogosta. Vendar sem jo upoštevala kot nepravilno, saj ti 

izdelki niso iz lecta, čeprav vsebujejo med. 
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4. 4. 1 Povzetek pomembnejših spoznanj 

S svojo raziskovalno nalogo sem želela odkriti, v kolikšni meri osnovnošolski učenci poznajo 

lectarstvo. Zanimalo me je predvsem, ali so v šoli že slišali kaj o lectarstvu, če vedo, iz česa je 

lectarski srček, ali je užiten, s čim je lectov srček obarvan in če so lectarski izdelek že videli v 

živo. Pri zadnji nalogi so učenci morali med slikami izdelkov domače obrti označili tiste, ki so 

narejeni iz lecta. Če povzamem, želela sem ugotoviti, kako dobro učenci poznajo značilnosti 

lectarskih izdelkov. 

Ugotovila sem, da velika večina učencev v šoli ni še nič slišala o lectarstvu. S tem je bila 

moja druga hipoteza potrjena. Predvidevam, da je razlog prav v tem, da ima Slovenija vsaj 

petdeset različnih domačih obrti in vseh v šoli ne morejo spoznati, saj za to ni dovolj časa. 

Kljub temu pa učenci precej dobro poznajo lectarstvo in značilnosti lectarskih izdelkov. Tako 

je večina anketiranih učencev vedela, da je lectov srček na sliki iz medenega testa. Ob teh 

dejstvih lahko potrdim svojo tretjo hipotezo, s katero sem menila, da večina otrok ve, iz česa 

je lectov srček na sliki. Večina otrok pa je vedela tudi, da je lectov srček užiten in pobarvan z 

naravnimi barvili. S tem pa lahko četrto hipotezo ovržem, saj sem menila, da večina učencev 

ne ve, da je lect užiten.  

Ugotavljam, da učenci značilnosti lecta tako dobro poznajo zaradi tega, ker je velika večina že 

videla lectarski izdelek v živo. Mojo prvo hipotezo, da večina učencev še ni videla 

lectarskega izdelka v živo, lahko s to ugotovitvijo zavržem, saj so lectarske izdelke učenci 

videli na različnih krajih in ob različnih priložnostih. 

Pri poznavanju lectarske obrti pa so se med spoloma pojavile razlike, ki pa niso zelo velike. 

Ugotovila sem, da je bil pri večini vprašanj višji odstotek pravilnih odgovorov na strani 

deklic. Največja razlika se pojavi le pri zadnji nalogi, pri kateri so dečki uspešnejši, saj je več 

dečkov kot deklic označilo pravilno kombinacijo slik, ki prikazujejo izdelke iz lecta. Vendar 

so dečki boljše odgovorili le pri eni nalogi, deklice pa pri vseh drugih, zato je moja peta 

hipoteza, da deklice bolje poznajo lectarsko obrt, kot dečki, potrjena. 

Ugotovila sem, da učenci bolje poznajo lectarske izdelke, kot sem pričakovala, čeprav o 

lectarstvu večina še ni slišala pri pouku. Predvidevam, da učenci lectarstvo tako dobro 

poznajo zato, ker je večina te izdelke domače obrti že videla v živo ali pa jih prejela v dar. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                       Mateja Jenko Medar, diplomsko delo  

81 

 

5 SKLEP 

V zaključku mojega diplomskega dela z naslovom »Lectarstvo s projektnim učnim delom na 

razredni stopnji« bom strnila nekatere ugotovitve in vtise, ki so se razvila med raziskovanjem 

omenjene teme. 

Lectarstvo je ena izmed petdesetih domačih obrti, ki so se razvila na Slovenskem. Je ena 

najstarejših obrti, ki se je ohranila prav do današnjih dni. Ohranili pa so se tudi različni 

postopki oblikovanja medenega peciva, ki jih lahko vidimo v delavnicah in pri mojstrih, ki 

lectarstvo ohranjajo živo. Kljub modernizaciji sveta pa ne zanemarjamo pomena rokodelstva, 

roke in kvalitete izdelka, saj ohranjamo domače obrti in jih razvijamo na nove načine. 

Skozi raziskovanje za diplomsko delo sem temeljiteje spoznala razvoj lectarstva, sestavo 

lecta, postopek njegove izdelave ter druge značilnosti lectarskih izdelkov. Raziskala sem, 

kako je lectarska obrt ohranjena danes ter poiskala še delujoče lectarske delavnice oziroma 

mojstre, ki se še vedno ukvarjajo s to obrtjo. 

Del tega znanja pa sem hotela prenesti še na učence razrednega pouka, zato sem z njimi 

opravila projektno učno delo, s katerim s(m)o pridobili nove izkušnje, znanja in veščine, ki so 

povezane z lectarsko obrtjo. Projektno učno delo »Lectarska delavnica« lahko v bodoče služi 

kot predlog izvedbe tudi za druge  osnovnošolske otroke na razredni stopnji. 

Pri empiričnem delu sem s pomočjo anketnega vprašalnika ugotovila, da učenci precej dobro 

poznajo lectarsko obrt, saj so na večino vprašanj odgovorili pravilno. Rezultatov ne moremo 

posplošiti, saj je bil vzorec premajhen za ugotovitve, ki bi veljale za celotno generacijo. Bil pa 

je dovolj velik, da izsledki raziskave zadostujejo potrebam diplomskega dela.  

Ugotovila sem, da velika večina učencev pri pouku ni še nič slišala o lectarstvu, a kljub temu 

učenci dobro poznajo značilnosti lectarskih izdelkov. Tako večina anketiranih učencev ve, da 

je lectov srček iz medenega peciva, da je užiten in da je obarvan z naravnimi barvili. Večina 

vprašanih učencev je lectarski izdelek že videla v živo. 

Diplomsko delo ima zame posebno vrednost, saj sem z raziskovanjem prišla do mnogih novih 

spoznanj, s tem pa sem poglobila določeno znanje. Raziskovanje je bilo zahtevno, hkrati pa 

mi je bilo v veselje, saj je tema zame zelo zanimiva. Z delom sem zadovoljna, saj sem 

uresničila in realizirala zadane cilje, ob tem pa pridobila mnogo novih izkušenj in spoznanj.  
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O jelenovi soli: http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/1042412381 (27. 5. 2012). 

Slika lectarski izdelki: http://www.lectar.com/lectar_srcki.html (5. 6. 2012). 

Slika lect s črno glazuro: 

 http://www.medicarstvo-celec.si/www.medicarstvo-celec.si/nasi-izdelki.html (5. 6. 2012). 
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Slika lectovega srca z verzom: http://www.lectar.com/galerija.html (6. 6. 2012). 

Dokumentarna oddajo o lectarstvu:   

http://tvslo.si/predvajaj/alpe-donavajadran/ava2.74061954/ (6. 6. 2012). 

Slika iz filma Cvetje v jeseni: http://m.delo.si/clanek/209228 (6. 6. 2012). 

Slika znamke ljubezni:  

http://www.posta.si/opis-postnega-ziga/195/Znamka-ljubezni?nodeid=534 (6. 6. 2012). 

Slika Narodnega čaja: http://www.1001cvet.si/zeliscni?p=73 (8. 6. 2012). 

Zgodovina hiše Lectar: http://www.lectar.com/zgodovina.html (4. 6. 2012). 

 

7. 4 USTNI VIRI 

Hrabroslav Perger, Slovenj Gradec, 11. 6. 2012. 

Lectarski muzej in delavnica Lectar, Radovljica, 24. 5. 2012. 
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8 PRILOGE 

 

PRILOGA 1: Prošnja za soglasje staršev 

 

Spoštovani starši! 

 

Sem absolventka razrednega pouka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pripravljam diplomsko 

nalogo z naslovom Lectarstvo s projektnim učnim delom. Na to temo bom na ustvarjalnih 

delavnicah Skozi vrata domišljije, ki jih obiskuje tudi Vaš otrok, izvedla projektno delo. Ker 

bi potek dogajanja rada dokumentirala in fotografije predstavila v svojem diplomskem delu, 

Vas prosim za soglasje, da lahko Vaš otrok sodeluje pri fotografiranju.  

Proti koncu maja bomo v okviru  tega projektnega dela namesto četrtkovih ustvarjalnih 

delavnic obiskali lectarski muzej v Radovljici, kjer bodo otroci spoznali potek izdelave 

lectarskega peciva in se tudi sami preizkusili v ustvarjanju. Obveščam, da bom za prevoz in 

plačilo vstopnine poskrbela jaz. Upam le, da nama zaupate otroke v varstvo. 

 

Za sodelovanje se Vam najlepše zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam! 

 

Ime in priimek otroka:      Podpis staršev: 

_________________________     _____________________ 

 

Mateja Jenko Medar 
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PRILOGA 2: Sestavljanka z narečnim besedilom o lectu 

 

 Lect je jne posebne sorte peciu. To so jne take fǝgurce. 

Učasǝh so lect deval s strdenga tǝsta z ržene moke. 

Zdej pa namest strdi cukǝr not devlejo. 

Z rǝzvalanga tǝsta zrežejo fegurce, 

jǝh pečejo, pofarbajo 

pa ukranclajo 

s pofarbano 

svahko 

mešǝngo. 

 

 

Na lecte nalimajo cegǝlce s kǝšnǝm verzǝm, 

pa tut špegučke. Nejvečkat so fǝgurce srce, 

dojenčǝk, dǝkǝlč, koničǝk, mejhǝn jelen. 

Lectou srce dajejo fantje 

dekletam kǝt dokǝs nǝh ǝlbezǝn. 

Lectova obrt j še dons živa. Do jne 

mere gre ukǝp s svečarijo 

pa s cukǝrpekarijo.
106

 

 

  

                                                 
106

 Napisala Berta Golob. V: Žagar, F. (1999). Slovenski jezik 7: jezikovna vadnica za 7. razred osnovne šole. 

Ljubljana: Mladinska knjiga, str. 7. 
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PRILOGA 3: Obvestilo staršem o izletu v lectarski muzej 

 

OBVESTILO 

 

V četrtek, 24. maja 2012, se bomo v okviru delavnic Skozi vrata domišljije odpravili v 

lectarski muzej in delavnico Lectar v Radovljico. Tam nam bodo predstavili lectarsko obrt, 

pokazali pripomočke za izdelavo lecta in prikazali postopek izdelave lectovega peciva. Otroci 

se bodo preizkusili v okraševanju lectovega srčka. 

Zberemo se ob 16.30 pred Domom KS Senica. Za prevoz in plačilo vstopnine bo poskrbljeno. 

Predviden prihod je okrog 19. ure. 

 

Lepo pozdravljeni. 

 

Mateja Medar, 

vodja delavnic                                                                                                                                             

Skozi vrata domišljije 

 

  



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                       Mateja Jenko Medar, diplomsko delo  

91 

 

PRILOGA 4: Zemljevid Gorenjske 

 

 

 

Učenci so z rdečo barvico označili prevožen del poti iz Medvod pa do Radovljice.  
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PRILOGA 5: Učni list Lectarski muzej 

 

 

1. Dopolni manjkajoče besede. 

Na srednjeveškem trgu gorenjskega mesta ____________________, stoji petsto 

let stara hiša, v kateri je ______________ ________________ leta ________ 

odprl lectarsko delavnico. Njegov sin je prevzel lectarsko obrt in leta 1822 v isti hiši 

odprl še ___________________, katera deluje še danes. Nekaj časa sta delovali 

obe obrti, zato je hiša dobila ime _________________ _________________, 

simbol hiše pa je postalo __________________. 

2. Naštej nekaj najpogostejših oblik lectarskih izdelkov, ki 

so razstavljeni v muzeju. 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________ 

3. Pred črto postopka poteka izdelave lectovega srca napiši številko 

nastajanja. Za začetek postopka izdelave prični s številko 1. 

 

___ Mešanje testa 

___ Pečenje peciva 

___ Valjanje medenega testa 

___ Sušenje okraševalne sladkorne 

mase 

___ Izrezovanje oblik v testo 

___ Okraševanje izdelka 

___ Sušenje rdeče barve 

___ Priprava medenega testa 

___ Barvanje peciva 

 

4. Obkroži črke pred napačnimi izjavami. Popravi jih tako, da bodo 

pravilne. 

a) Medeno testo mora pred izdelovanjem peciva počivati vsaj 14 dni. 

b) Lectovo srce je narejeno iz čokoladnega testa. 

c) Lectarski izdelki niso užitni, saj so pobarvani z akrilnimi barvami. 

d) V lectarskem muzeju v Radovljici si lahko v živo ogledamo izdelavo lecta. 

e) Sestavine za lectovo testo so: ržena moka, med, cimet, klinčki, sir in smetana. 

  

Učni list pripravila: Mateja Medar 
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PRILOGA 6: Anketni vprašalnik 

Pozdravljen/-a! 

Sem Mateja Medar in sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani. Pripravljam 

diplomsko delo o lectarstvu. Namen moje raziskave je ugotoviti poznavanje lectarske 

obrti pri osnovnošolcih. Anketni vprašalnik je anonimen, zato se ti ni treba podpisati. 

Odgovore bom uporabila le v raziskovalne namene. 

Najlepša hvala za sodelovanje! 

 

1. Obkroži spol:  M  Ž 

 
2. Ali si v šoli že slišal/-a kaj o lectarstvu? 

a) da 

b) ne 

c) se ne spomnim 

 
3. Lectarski srček na sliki je iz:  

a) gline 

b) lesa 

c) medenega testa 

d) mavca 

e) čokolade 

 
4. Ali je srček na sliki užiten? 

a) da 

b) ne 

 
5. S čim je obarvan lectov srček na zgornji sliki? 

a) z barvami za les 

b) z naravnimi barvili 

c) z akrilnimi barvami 

d) z umetnimi barvili 
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6. Ali si že videl kakšen lectarski izdelek v živo? 

a) da 

b) ne 

 
7. Če si odgovoril/-a z DA, obkroži, kje si ga videl. (Obkrožiš lahko več 

odgovorov) 

a) v trgovini 

b) na pošti 

c) v muzeju 

d) na tržnici 

e) doma 

f) pri starih starših 

g) drugo:_____________________________ 

 

8. Na spodnji sliki so izdelki domače obrti. Obkroži črko pred tistimi 

izdelki, ki so narejeni iz lecta. 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

f)  

g)  

h)  

i)  

 

 


