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NOTRANJA OPREMA IZ NEKDANJE
GOSTILNE V MOJSTRANI
Slovenski etnografski muzej je v letih 2008 in 2009 pridobil notranjo opremo iz
stanovanjske hi{e v Mojstrani na Triglavski ulici.
Hi{a je enonadstropna in stoji neposredno ob cesti. V pritli~ju je bila do leta 1968
gostilna “Pr Po`gancu”. Vhod vanjo je bil s cestne strani, za hi{o je bilo prostorno
dvori{~e, kjer so se zbirali doma~ini in balinali. Ob hi{i je bilo {e gospodarsko poslopje
s hlevom, svinjakom, koko{njakom, drvarnico in prostorom za shranjevanje zabojev s
pija~o. V gostilni so prodajali pija~e in suhomesne izdelke, kuhinja je bila namenjena
zgolj pripravi hrane za dru`inske ~lane. Poleg gostinskega prostora in kuhinje sta bili
v pritli~ju {e kamra in klet. Hi{a je imela prehodno ve`o.
V nadstropju je `ivela dru`ina, na podstre{ju sta bila {e manj{e stanovanje in soba.
Leta 1968 je dru`ina z opustitvijo gostilne oddala del prvega nadstropja podnajemnikom.
Kasneje se je preselila v prvo nadstropje doma~a h~i z mo`em; ta je po `enini smrti ostal
~isto sam v hi{i, ki je do konca svojega `ivljenja ni `elel obnavljati. Po njegovi smrti leta
2001 je hi{a pre{la v tuje roke.
Po ogledu hi{e smo sprva razmi{ljali o odkupu celotne notranje opreme
osrednjega gostinskega prostora in kuhinje, saj v zbirkah SEM {e nimamo notranje
opreme osrednjega gostinskega prostora. Ob natan~nej{em ogledu predmetov smo na
posameznih kosih pohi{tva zasledili sledi lesne gobe, zaradi ~esar smo odkup celote
opustili. Goba je povzro~ala preglavice tudi novim lastnikom pri obnovi hi{e.
Odlo~ili smo se za odkup zidanega {tedilnika iz za~etka 20. stoletja s celotno
pripadajo~o opremo, sobne pe~i s krono, predvidoma iz za~etka 20. stoletja, skrinje za
`ito iz 19. stoletja in postelje. Podiranje {tedilnika in sobne pe~i je opravilo pe~arstvo
Fujan iz Vodic pod strokovnim nadzorom zaposlenih v muzeju. Pred podiranjem smo
{tedilnik in sobno pe~ fotografirali, tehni~no zrisali in o{tevil~ili posamezne pe~nice.
Tako da bomo celoten {tedilnik in pe~ po potrebi v muzeju lahko tudi sestavili in
predstavili obiskovalcem muzeja. Prav tako smo podrobno evidentirali drugo notranjo
opremo kuhinje, gostinskega prostora, kamre in celotnega stanovanja v prvem nadstropju
z notranjo opremo iz 50. in 60. let 20. stoletja. Stanovanje v prvem nadstropju je ostalo
po smrti zadnjega lastnika skoraj nedotaknjeno. Poleg pohi{tva so bili v njem ohranjeni
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manj{i spominski predmeti, fotografije, pisma, pribor za osebno higieno in podobni
manj{i osebni predmeti.
Izro~itelji so Slovenskemu etnografskemu muzeju poleg predmetov, ki jih je
odkupil, podarili tudi del gostinskega inventarja (na primer zaboje za pivo Union), del
notranje opreme iz stanovanja v prvem nadstropju zadnjega lastnika hi{e: kuhinjski
inventar, radio Slavia, stensko okrasje, spominske predmete in vrtni po~ivalnik iz 60.
let 20. stoletja. Iz podstre{nega stanovanja je Slovenski etnografski muzej pridobil
{tedilnik iz sredine 20. stoletja in kuhalnik. Celoten dar je presegal vrednost odkupljenih
predmetov.
Hi{a z notranjo opremo iz ve~ ~asovnih obdobij je dajala uvid v razvoj dru`ine
gostilni~arjev od za~etka do konca 20. stoletja. Podatke o predmetih in sami dru`ini smo
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zbrali ob pogovorih s sosedi in lastniki hi{e. Sosedje se radi spominjajo gostilni~arke
Marije, ki so jo klicali Mal~i.
Hi{o bodo obnovili predvidoma v ve~stanovanjski objekt, ohranili bodo gabarite
in njeno pro~elje.
Polona Sketelj

Nekdanja gostilna v Mojstrani ob Triglavski cesti

Notranja oprema iz nekdanje gostilne v Mojstrani
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[tedilnik, ki ga je pridobil Slovenski etnografski
muzej iz nekdanje gostilne v Mojstrani.

Omara v osrednjem gostinskem prostoru s
pripadajo~o gostilni{ko opremo.

Sobna pe~ na krono, ki jo je pridobil Slovenski etnografski muzej iz hi{e v Mojstrani. Pred podiranjem smo
pe~ zrisali in pe~nice o{tevil~ili. (Vse fotografije: Polona Sketelj)

