
ALI JE SITULA VEDRO, VEDRICA ALI VRČ ALI ZGOLJ SITULA?

kôtel -tla [əu̯] m (ó) 1. velika, 
navadno okrogla ali valjasta 
kovinska posoda za kuhanje, 

segrevanje: naliti vodo v kotel; 
bakren, medeninast kotel; s 

stropa je visel velik kotel; zunaj 
je bilo vroče kot v kotlu, kot bi 
stopil v kotel / (vojaški) kotel; 

žganjarski kotel; kotel za 
prašiče; v pralnici imajo kotel za 

kuhanje perila; kotel za 
žganjekuho

VEDRO

VRČ

Slovar slovenskega jezika  v
êdro je navadno kovinska 
posoda z ročajem: spustiti 
vedro v vodnjak; nositi, 
zajemati vodo z vedrom / 
vedro za premog; vedro za 
smeti,  nekdaj je bilo vedro 
prostorninska mera, navadno 
za tekočine, od 30 do 60 
l: kupiti vedro vina; sod drži 
deset veder
(ajmar, kangla)  Vir: Inštitut 
za slovenski jezik Frana 
Ramovša ZRC SA vŕč trebušasta posoda z ročajem, navadno ožjim grlom 

in dulcem, zlasti za nalivanje;  urna, vrč, žara. Vir

vedríca -e ž (í) nar. manjše vedro: z vedrico zlivati vodo v škafe / vedrica vode. 

KOTEL

Komentar V. Stres: Značilnost Slovenščine je da so krajše besede starejše, izvornejše. Krajše v številnih 
slovenskih besedah sestavljajo daljše. Vedrica je sodobna beseda, ki jo za Situlo Vače uporablja Narodni 

muzej Slovenije. 
Kot izum sodobnih časov ni primerna  za opis starih ritualov.

Situlo Vače, v katerega lahko damo 2 litra tekočine, bi morali preimenovati v VRČ VAČE. Pripona Vaška 
situla pa se piše v oklepaju, da se ohrani povezava z dosedanjim poimenovanjem. 

Situla Certosa, 550 p.n.št., muzej Civico Bolonja, Italija

http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3555359/kotel?View=1&Query=KOTEL
http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3609983/vedro?View=1&Query=vedro
http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3612042/vrc?View=1&Query=vr%c4%8d
http://www.fran.si/193/marko-snoj-slovenski-etimoloski-slovar/4227406/vc?View=1&Query=vr%c4%8d
http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika/3609975/vedrica?View=1&Query=vedrica


Situla/VRČ iz Vač, Slovenija, višina 23,8 
cm, največja širina 23,3 cm, Prostornina: 

2 litra tekočine.

KOTEL je največja oblika posode, zato so 
jih nosili s pomočjo držal in tudi z vozovi. 

RAZLIČNE POSODE ZA PRENOS TEKOČIN
- HALŠTATSKI ARTEFAKTI

Kotel na vozu in štiri račke,  12.st.p.n.št., 
Arheološka mestna zbirka München, 

Nemčija

Upodobitev na srednjem pasu Vrča Vače.


