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POVZETEK 

Otrokovo doživljanje sveta je celostno in se najbolj izraža skozi igro, ples, zato ju  

opredeljujemo kot ključni del razvoja osebnosti in otroške ustvarjalnosti. V terenski raziskavi 

sem opredelila že nekatere znane tradicionalne igre, gibalno-rajalne igre in pesmi, ki so se 

ohranile iz 19. stoletja ter preoblikovale skozi čas vse do danes. Ohranjene igre veljajo za 

ljudsko izročilo, saj so se ohranile, kot rečemo, od ust do ust naših prednikov. Izvor in starost 

ljudskega izročila sta težko določljiva, še težje je z ljudskimi otroškimi igrami. Nekatere 

segajo celo v srednji vek ali pa je izvor neznan. Ljudske igre ali tudi gibalno-rajalne igre 

imajo za otroka celosten pomen, saj v sebi nosijo ključno vlogo pri razvoju otrokovih 

osebnostnih, socialnih, ustvarjalnih sposobnosti.  

Vzgajanje s plesom je enakovreden sestavni del predšolske vzgoje in nadaljnjega vzgojno-

izobraževalnega procesa. Podoba plesnega izročila (ljudski plesi, igre, običaji ipd.) na 

Slovenskem se je izoblikovala večinoma na podlagi terenskega raziskovanja. Slovensko 

narodnostno ozemlje je kljub majhni geografski razsežnosti močno razgibano in ima bogato 

kulturno dediščino ljudskega plesa, običajev in tradicionalnih iger. Raziskave nam prikazujejo 

zapise plesov le s konca preteklega in iz prve polovice 20. stoletja. Veliko je razkritega o 

plesni kulturi odraslih, zelo malo pa je zapisov o otroških igrah, plesno-gibalnih igrah in 

plesih. Plesno izročilo je pomembno raziskovati, ohranjati, poustvarjati in najpomembnejše, 

prenašati na mlajše generacije.  

Na Ljubnem ob Savinji se je ohranjanje plesne kulturne dediščine pričelo leta 1962, ko je bila 

ustanovljena folklorna skupina Raduha. Terenska raziskava in zapisi pričajo o tem, kako 

bogato plesno kulturno dediščino nosi Zgornja Savinjska dolina, območje Ljubnega ob 

Savinji, vendar je žal ta folklorna skupina delovala le nekaj let, nato pa je dejavnost zamrla. 

Kasneje se na Ljubnem še pojavijo folklorne dejavnosti, vendar zgolj v sodelovanju z 

osnovno šolo in le za potrebe šole in šolskih prireditev.   

Vredno je obrniti pozornost tudi v ohranjanje plesne kulturne dediščine, ki jo imamo na 

Slovenskem. Zavedati in spoštovati moramo ljudsko kulturo, ki so nam jo zapustili predniki. 

Le-to moramo poustvarjati in ohranjati živo tudi v bodoče za nove, prihajajoče generacije.  

 

KLJUČNE BESEDE 

Ples, folklorna dejavnost skozi zgodovino na Slovenskem in na območju Ljubnega ob Savinji, 

ljudski ples, ljudska pesem, ljudske igre.  



 
 

ABSTRACT 

A child's experience of the world is comprehensive and is best reflected through play and 

dance. Therefore, they play an important part in the development of a child's personality and 

creativity. In a field study, I have identified some well-known traditional games, motion and 

dancing games and songs that have survived from the 19th century and been transformed 

through the course of time up to the present day. These preserved games are a great 

contribution to the people’s prosperity, as they were passed on orally, as we say, “from the 

mouths of our grandmothers and grandfathers”. It is very difficult to define the "age" of folk 

culture, and even more difficult to define how old children's folk games are. Some date back 

to as late as the Middle Ages, or the origin is unknown. Folk plays or motion and dancing 

games are of significant importance for a child’s development, as they influence the 

development of a child’s personal, social and creative abilities. Dance education is an equal 

part of early childhood education and further educational process.  

The image of dance tradition (folk dances, games, customs, etc.) in Slovenia was formed 

largely on the basis of field research. Although geographically small, Slovenian ethnic 

territory is very diverse, and has a rich cultural heritage of folk dances, customs and 

traditional games. Researches only show records of dances from the end of the 19th and the 

first half of the 20th century. Much is revealed about dancing culture of adults, but there are 

very few records of children's games, motion games and dancing. It is important to explore, 

preserve and reproduce the dance tradition, and most importantly, to pass it on to younger 

generations.  

In Ljubno ob Savinja, such preservation of cultural dance heritage began in 1962 when a 

folklore group named Raduha was founded. Fieldwork and records provide evidence of a rich 

dance heritage in the the Upper Savinja Valley, and in Ljubno of Savinji. Unfortunately, the 

above mentioned folklore group was active only for a few years. Later, folklore activity again 

occurs in Ljubno, but only in connection with the local primary school and solely for the 

needs of school events as part of a play or a dance. 

It is worth focusing our current thoughts on the preservation of the cultural heritage of dances 

in Slovenia. We should respect and be aware of our folk culture left to us by our ancestors. It 

is our responsibility to reproduce it and preserve it for future generations. 

KEY WORDS 

Dance, folklore activity in Slovenia and the area of Ljubno ob Savinji throughout history, folk 

dance, folk song, folk games.  
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UVOD 

 

V diplomski nalogi bom opisala termine ples, ljudski ples, gibalno-rajalne igre in ljudske igre 

v predšolskem obdobju. Zajeti želim razvoj folklorne dejavnosti na Slovenskem in njene 

začetke nasploh. Osredotočila se bom predvsem na plesno kulturno dediščino, kdaj in kako se 

je razvijala tekom zgodovine. S pomočjo terenske raziskave iz domačega območja, Ljubna ob 

Savinji, se želim približati in zapisati ljudske plese na Slovenskem in razvoj le-teh v prvi 

polovici 20. stoletja.   

Diplomsko delo mi predstavlja stik med nekoč in danes. Gre za dva bregova, ki ju želim s 

svojim delom združiti in približati današnjim generacijam z namenom ohranjanja plesne 

kulturne dediščine na Slovenskem. Z zbranimi zapisi želim ohraniti le del bogate kulturne 

dediščine, ki se je na območju Ljubnega ob Savinji razvijala v prvi polovici 20. stoletja 

oziroma že od leta 1931.  
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1 TEORETIČNI DEL  

 

1.1 OTROKOV RAZVOJ SKOZI GIBANJE – PLES, LJUDSKI PLES IN IGRA   

 

1.1.1 Opredelitev pojmov  

 

Ples, širok pojem, ki obsega vse vrste plesa z osnovnim pomenom: želja po gibanju, po 

ritmičnem plesu, po življenju, uživanju življenja. Pojem ples večinoma uporabljamo v zvezi s 

človekovim telesom, označuje pa ga vsako ritmično gibanje, npr. ples ognja, ples lutk, ples 

animiranih likov na ekranu itd. V ritmičnem gibanju telesa so neposredno z ritmom povezana 

tudi čustva in občutki človeka oziroma ljudi, ki ples oblikujejo.   

Ples obstaja po vsem svetu, tako med najbolj primitivnimi kot tudi poduhovljenimi ljudmi. V 

18. stoletju je angleški plesalec in koreograf John Weaver zapisal, da je »ples elegantno 

gibanje, komponirano iz lepih drž, kontrastiranih z gracilnimi pozami telesa in njegovih 

delov.« (Kroflič, 1990) 

 

Dr. Meta Zagorc opredeljuje ples kot govorico telesa, skladno z gibanjem ob zvoku, ritmu, 

govoru, glasbi in tudi v tišini. Že tisočletja je ples del človeške kulture, saj ga pozna več kot 

3.000 doslej znanih kultur na svetu. Skozi gibanje se lahko človek tudi čustveno izraža, 

udejanji žalost, veselje, bolečino, bojevitost, erotičnost … (Zagorc, 1992, str. 7) 

 

Ljudski ples je ples, ki je nastajal in še nastaja med ljudstvom v nasprotju z obrednim plesom 

(v cerkvah in svetiščih), plemiškim plesom (na dvorih) ali poklicnim plesom (v gledališčih in 

na odrih). Ljudski ples plešejo večinoma na prostem po vaseh ob slavju in praznovanjih, s 

preprostimi stiliziranimi gibi, ki ponazarjajo oziroma nakazujejo kmečka opravila in navade. 

Dostikrat so krajevno obarvani in imajo svoje krajevne inačice, h katerim spadajo krajevni 

plesni kostumi.  

V mestih so se ljudski plesi razvijali v času obrtniških cehov, kasneje pa so ob nastanku 

tovarn izginili. Namen ljudskih plesov je družabnost, skupna zabava, vstop mladih v družbo, 

preizkušanje moči in vzdržljivosti, izbiranje partnerjev itd. (Kroflič, 1990) 
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Plesna vzgoja, gibno-ritmična vzgoja, ritmika, družabno-plesna vzgoja, estetsko-vzgojno 

področje; 1) z različnimi gibno-plesnimi dejavnostmi spodbuja gibalni razvoj, izražanje in 

ustvarjanje z gibom ter oblikuje odnos do plesne umetnosti in umetnosti nasploh; 2) z gibno 

plesnimi dejavnostmi prispeva k splošnemu razvoju in oblikovanju osebnosti ter omogoča 

psihofizično sprostitev in rekreacijo. (Kroflič, 1990) 

 

Plesna igra, rajalna igra, ljudska otroška plesna igra, umetna otroška plesna igra, otroška 

družabna gibalna dejavnost z izvajanjem oblikovanih gibno-plesnih motivov oziroma 

ustvarjanjem novih; plesna igra poteka v različnih prostorskih formacijah, tudi v parih in 

vrstah, ne le v krogu. Primer plesne igre je: ringaraja, kovtre šivat, goske. (Kroflič, 1990) 

 

Rajalna igra, raj, skupinska plesna igra z določenimi gibnimi motivi v krogu, vijugah, 

polkrogu, spirali, torej pretežno v krožnih prostorskih oblikah. Običajno spremljana s petjem 

ali govorjenim besedilom, značilna danes zlasti za otroški ples, v preteklosti pa tudi za ples 

odraslih. Ljudska otroška rajalna igra, rajalni motiv iz ljudskega plesnega izročila, ohranjeni v 

otroških plesnih in gibalnih igrah. Umetna otroška rajalna igra, rajalni motiv oblikuje avtor, tj. 

odrasel, otrok ali skupina ob primerni plesni ljudski ali umetni pesmi, besedilu ali skladbi. 

Primer: kolo in rajanje. (Kroflič, 1990) 

 

Gibanje postane ljudski ples v pravem pomenu besede takrat, ko se plesalci primejo v vrsto 

ali krog in se na isti način in z istimi gibalnimi prvinami pomikajo po prostoru. Ples v obliki 

kače, v spiralastih zavojih, poznajo vsi evropski narodi, saj sodi v indoevropsko izročilo. 

(Ramovš, 2000, str. 19) 

 

Opredeljeni pojmi nakazujejo rdečo nit, ki bo vodila skozi celotno besedilo, le-ti pa bodo 

ohranjali tudi vsebino in razlago celotne vsebine ter jo povezali v celoto. Predstavljajo nam 

ohranjanje plesne kulturne dediščine in nenadomestljivo vrednoto, ki je zelo pomembna pri 

razvoju človekove osebnosti.  

Kulturno dediščino srečujemo na različne načine, pogosto tudi ne da bi se tega zavedali. 

Otroci ves čas vsrkavajo sporočila iz okolice, sprejemajo zglede, ki jih dajemo. Od nas 

sprejemajo odnos do kulturne dediščine, med katero sodi tudi plesno izročilo. S spoznavanjem 

plesnega izročila otrok razvija svoje ustvarjalne sposobnosti, hkrati pa se srečuje s kulturo 

prednikov.  
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Plesno izročilo in vzgojno sredstvo kot prenos in ohranjanje plesne kulturne dediščine naših 

prednikov mora biti izbrano skrbno in premišljeno. Oseba, ki je v stiku z ohranjanjem 

ljudskega izročila, mora izbrati ustrezno pot, metodiko učenja plesnega izročila, da bodo 

lahko otroci ples ustrezno dojeli ter ga poustvarili na način, ki ustreza njihovemu  

psihofizičnemu razvoju.  

 

1.1.2 Ples kot ustvarjanje in poustvarjanje  

 

»Ples kot gibanje ali dogajanje v prostoru in času«.  

Poustvarjanje plesnega izročila (ljudskega) in ustvarjalnega giba ni preprosto, saj od pedagoga 

zahteva obvladovanje različnih področij naše duhovne in materialne dediščine, poznavanje 

odrskih zakonitosti in obilo pedagoških znanj, ki omogočajo uspešno prenašanje vsebin na 

mlajšo generacijo. 

Otrokom lahko ljudsko izročilo približamo le s pravilnim posredovanjem. Predšolsko obdobje 

je občutljivo obdobje otroka. V tem času je otrok glede na svojo razvojno stopnjo najbolj 

dovzeten za osvajanje različnih znanj, izkušenj, vrednot. Pomembno je, da se otroci že v 

predšolskem obdobju srečujejo z ohranjanjem plesnega kulturnega izročila na Slovenskem, 

saj številni ljudski plesi, igre in plesno-rajalne igre dandanes žal tonejo v pozabo.  

Avtorica Meta Zagorc navaja, da vsaka plesna kompozicija izhaja iz ustvarjalnega doživetja, 

za katerega je ustvarjalcu usojeno, da ga udejanji. Doživetje oblikuje jedro, osnovo plesnega 

dogajanja, osebnost nosi v sebi lastno značilno temo. Le-ta čaka, da vznikne skozi doživetje in 

se izpopolni v mnogoterih ustvarjalnih inačicah in transformacijah. (Zagorc, 1992, str. 13) 

Zapisan citat, prenesen v pomen slovenskega ljudskega izročila, nakazuje, kako pomembno je 

ohranjanje, poustvarjanje in seznanjanje otrok s kulturno dediščino, ki jo nosi naša dežela. 

Omenjeno ustvarjalno doživetje s plesnega področja se enači tudi z ustvarjanjem in doživetji 

na področju iger, spontanih dejavnosti, ki se razvijejo v otrokovi glavi in se nato udejanjijo 

preko igre.  

 

1.1.3 Primernost ljudskega plesa za otroke  

 

V času terenske raziskave, ki sem jo opravila na območju Ljubnega ob Savinji, sem od 

intervjuvancev prejela podatek, da na otroke niso nikoli gledali kot na potencialne plesalce. 

Plesati so smeli le odrasli ljudje, otroci pa so plese le opazovali. Otrokom pri plesu niso 
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namenjali veliko pozornosti. Seveda je otroška nagajivost in razigranost prevladala in so 

plese, ki so jih plesali odrasli, ponavljali in se jih učili kar sami, po spominu. Nekoliko 

kasneje, v drugi polovici 20. stoletja, so se sodeč po raziskavah pojavile otroške rajalno-

gibalne igre, ki so zapisane v različnih variantah glede na pokrajinsko pripadnost plesa. 

Nekatere so se ohranile v pristni obliki vse do danes, veliko gibalno-rajalnih iger pa se je 

skozi vzgojno-izobraževalni proces predšolskih otrok preuredilo in priredilo glede na 

razvojno stopnjo otroka.  

Plesi, ki so jih plesali odrasli, niso primerni za učenje plesa otrok, saj so zanje prezahtevni, 

glede na razvojno stopnjo otroka. Torej s predšolskimi otroki nikoli ne poustvarjamo plesnega 

izročila, ki je namenjen odraslim. Številni ljudski plesi so zapisani v posebni obliki, t.i. 

kinetografiji, in bi lahko ples sicer poenostavili, vendar le-ta še vedno ni primeren za otroke. 

Z neprimernimi plesi lahko otroka zaviramo pri nadaljnjem motoričnem razvoju, 

ustvarjalnosti in spontanosti. Pomembno je, da se pedagogi in ostali, ki skrbijo za ohranjanje 

plesne kulturne dediščine, poslužujejo vsebin, plesov in iger, primernim otrokovim 

sposobnostim. Pristop učenja plesa otrok je sistematičen, urejen skladno z njegovimi 

razvojnimi značilnostmi.   

Plesna vzgoja poteka v igralni gibalni dejavnosti ter spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot 

osebnostne lastnosti. Otroci lahko v gibanju sodelujejo na več različnih načinov:  

- enotno gibanje skupine (rajalne igre);  

- otrok prevzame vlogo v skupini (plesna dramatizacija); 

- aktivno sodeluje v gibalnem ustvarjanju skupine. (Kroflič in Gobec, 

1992) 

2 RAZVOJ LJUDSKEGA PLESA NA SLOVENSKEM OZEMLJU  

 

Podoba plesnega izročila na Slovenskem se je oblikovala večinoma na podlagi povojnega 

terenskega raziskovanja, torej imamo zapise o plesu le iz prve polovice 20. stoletja. »Plesno 

izročilo zgodnejših časov pa je zavito v meglo, saj o njem nimamo skoraj nikakršnih podatkov 

in je vsakršno predvidevanje o nastanku in razvoju plesa le ugibanje. Pisni in slikovni viri o 

plesu pa so zelo skromni.« (Ramovš, 1980, str. 15) 

Najstarejši zapis o plesu sega v 14. stoletje, ko so pri obredju ustoličevanja karantanskih 

vojvod kmetje med slovenskim petjem trikrat obkrožili knežji kamen. Še istega stoletja je 

patriarh Bertrand v Ogleju sklical razpravo o prepovedi mrliških plesov in žalnih iger 
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zahodnim Slovencem. V 15. stoletju pa priča likovni vir, in sicer freska Svete nedelje na steni 

cerkve Marijinega oznanjenja v Crnogrobu pri Škofji Loki. Likovna upodobitev uprizarja 

opravila, ki so bila neprimerna za delo ob nedeljah. Naslikana je plesna zabava, na kateri 

skupina pleše v kačo zaviti vrsti. (Ramovš, 1980) 

Slikarji iz delavnice Janeza Ljubljanskega so jo naslikali med leti 1455 in 1460 ob prvotnem 

vhodu v cerkev, njen namen pa je bil ljudi opozarjati, česa ne smejo početi ob nedeljah. Na 

sredini je naslikan trpeči Kristus, ki kaže svoje rane mučeništva. Okrog njega je razvrščenih 

47 podob vsakdanjih opravil kmetov in meščanov iz 15. stoletja, ki jih ljudje niso smeli 

opravljati v nedeljo, če niso hoteli, da Jezusove rane zopet zakrvavijo. Za današnjega 

opazovalca je freska izjemen vir, ki kaže noše, stare obrti in opravila iz vsakdanjega življenja. 

(Crngrob, 2014)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 1: Freska Svete nedelje v cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu.  
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Fotografija 2: Sv. Nedelja, Delavnica Janeza 

Ljubljanskega (1446–1460). Kopija freske, inv.št. 

UZ/591. Hrani loški muzej Škofja Loka.  

V 20. stoletju se je med ljudmi ustvarila zavest o bogati kulturni dediščini plesov na 

Slovenskem. Plesno izročilo je prvi znanstveno raziskoval France Marolt (1891–1951), ki se 

je močno zavzemal, da bi plesno izročilo bilo predstavljeno javnosti. Leta 1935 je v Ljubljani 

organiziral prireditev Koroški dan, leta 1936 Belokranjski dan, 1939 pa je bil soorganizator na 

mariborskem festivalu. Njegova prizadevanja za ohranjanje slovenskih folklornih 

znamenitosti so obrodila sadove. Poleg Franceta Marolta je tudi vredno omeniti ime njegove 

soproge Tončke Marolt (1894–1988), ki je bila prav tako zaslužna na razvoj folklornih 

znamenitosti.  

V tem času so bili aktivni še nekateri drugi terenski raziskovalci plesov na narodnostnem 

ozemlju, zato jih je vredno omeniti, saj so bili temelj in poustvarjalci razvoja slovenske plesne 

kulture. Avtorji, ki nosijo zasluge za zapis plesov in ohranjanje plesne kulturne dediščine na 

slovenskem narodnostnem ozemlju, so doprinesli pomembne zapise slovenskih ljudskih 

plesov na Slovenskem. Zapisali so jih Marija Šuštar, Tončka Marolt, Iko Otrin in Mirko 

Ramovš. Slednji je zapise skrbno zbiral in jih uredil v knjižni izdaji v sedmih knjigah pod 

naslovom Polka je ukazana (Mirko Ramovš). Ramovševe knjige zajemajo plese, pesmi in 

običaje, ki pokrivajo celotno slovensko narodnostno ozemlje. Le-to je razdeljeno po 

pokrajinah:  

 Gorenjska, Dolenjska, Notranjska 

 Bela Krajina in Kostel 
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 Prekmurje in Porabje 

 Vzhodna Štajerska 

 Od slovenske Istre do Trente – prvi del 

 Od slovenske Istre do Trente – drugi del 

 Koroška in zahodna Štajerska 

  

Po pričevanjih in zapisih sodeč je veliko plesov sorodnih s plesi izven meja današnje 

Slovenije (Italija, Rezija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška). Pri prepletu plesa je na razvoj 

vplival tudi kulturni preplet naroda, saj v tem času Slovenija še ni bila država zase, ampak 

članica države SHS. Mešanje kulture plesa se občuti še dandanes, najbolj v obmejnih krajih 

Republike Slovenije. (Ramovš, 2000) 

 

Prva pričevanja razvoja folklore na Koroškem in zahodnem Štajerskem segajo v leta 1811–

1845. V tem času je bila izvedena anketa po naročilu nadvojvode Janeza o vrstah plesa, ki so 

jih takrat že poznali. Omenjeni so plesi štajriš in valček (»Deutsche«), drajšrit ter tudi polka, 

za katero je bil to prvi podatek glede njenega pojava na Slovenskem. V začetku 20. stoletja 

(med letoma 1907 in 1908) je bila na Slovenskem v zvezi s prizadevanjem za zbiranje 

ljudskih pesmi v Avstriji razposlana »Povpraševalna pola o narodnih pesmih, narodni godbi in 

narodnih plesih«, ki jo je sestavil K. Štrekelj, predsednik odbora za nabiranje slovenskih 

narodnih pesmi. Zapise so uporabljali zgolj učitelji, duhovniki in drugi državni uradniki 

oziroma tisti, ki so bili v neposrednem stiku z ljudmi. Pridobljeni rezultati v 19. stoletju o 

»narodnih plesih«, ki so jih ljudje poznali, so raziskovalcem podali vnovičen zagon in veliko 

dela za zapis le-teh. (Ramovš, 2000) 
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Na območju zahodne Štajerske so sodelavci Glasbenonarodopisnega inšitituta raziskovali v 

Zgornji Savinjski dolini, in sicer prvič leta 1958 (Solčava, Luče, Podvolovljek, Podveža) in 

drugič leta 1967 (Ljubno ob Savinji, Ter, Sv. Primož). Preko aktivnega dogajanja 

raziskovanja in domačega poustvarjanja ljudskih plesov, so se plesi najbolj ohranili skozi 

folklorne skupine, ki so delovale v krajih po zahodni Štajerski in poustvarjale za njihov kraj 

domače plese. V času raziskovanja plesov na Slovenskem oziroma bolj natančno zahodnem 

Štajerskem, pa so se med podatki pričele razkrivati tudi otroške igre. Tako je leta 1948 Josip 

Šašel v delu »Pravne starožitnosti iz Roža« zapisal in obdelal rožansko otroško igro Trden 

most. Otroški plesi so bili v ljudskem izročilu redki, a še tisti so večinoma tujega izvora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 3: Slovenski etnograf. 
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Fotografija 4: Zapis otroške rožanske igre trden most 
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Zahodna Štajerska ima otroško izročilo slabo raziskano in je nemogoče podati stvarno podobo 

o razvoju. Med najstarejše otroške plese slovenskega narodnostnega ozemlja uvrščamo ples 

Ringaraja, ki je znan še dandanes. Značilen otroški ples z območja zahodne Štajerske pa je 

tudi Bela, bela lilija. Izvor plesa sega v čas po 2. svetovni vojni. Igrale naj bi se samo deklice 

na šolskih ali domačih dvoriščih. (Ramovš, 2000) 

Plesno izročilo zahodnega dela Štajerske je oblikovno in glasbeno sorodno izročilom drugih 

slovenskih pokrajin, saj se je razvijalo istočasno. Tekom prebiranja literature zasledimo 

podobnosti plesov, pesmic, ljudskih iger in navsezadnje tudi otroških iger, ki so se razvile na 

Slovenskem. Razlikujejo se glede na kraj, v katerem so se razvile, in na nove lastnosti plesa, 

pesmi, iger zaradi pridane narečne značilnosti kraja. Skozi leta raziskovanja so se razvile 

številne različice, vendar pa vsaka po sebi nosi svojo vrednost in pripadnost določenemu 

obdobju in kraju, v katerem je nastala, se razvila.  

3 POMEN OHRANJANJA LJUDSKEGA IZROČILA  

 

»Stara slovenska mojstrska znanja in globoka vedenja o življenju v našem prostoru so izročilo 

prednikov in se ne smejo pozabiti. Le tako bomo ohranili slovenske posebnosti, ki izvirajo iz 

naše duše in božje lepe dežele Slovenije.« (Jenče, 2006, str. 17) 

Posebnosti ozemlja, kjer je slovenski človek razvijal svoj način življenja, svoj slog kulture 

doma in duhovni stik ohranjamo skozi obrednost šeg in navad. Vsem nam je dano, da živimo 

in ustvarjamo kulturo prednikov naprej ter da zapustimo lep svet tudi prihodnjim rodovom. 

Med poseben način življenja uvrščamo tudi folklorno dejavnost, ki jo dandanes poustvarjamo 

skozi različne ljudske običaje, navade, pesmi, pripovedi, plese itd. Pomembno je ohranjati 

kulturo prednikov, ki je nekoč bila in je sovpadala z načinom življenja in dela ljudi.  

 

V članku »Pa vse igerce so preč, pa ne znamo jih več, pa če čemo kaj počet, mormo vse na 

nov začet« nam avtorica Mojca Kmetec navaja, kako pomembno je ohranjanje plesne kulturne 

dediščine na Slovenskem. Le-ta predstavlja nenadomestljivo vrednost, ki je zelo pomembna 

pri razvijanju človekove osebnosti. Otroci v svojem vsakdanjem okolju ves čas vsrkavajo in 

sprejemajo sporočila iz okolja, zglede, ki jih dajemo, hkrati pa tudi dajemo zgled na njihov 

odnos do kulturne dediščine. Izročilo se namreč ohranja predvsem ob posredovanju znanja in 

izkušenj od starejših na mlajše generacije, pri čemer je vzor najpomembnejše vzgojno 

sredstvo. Otroci skozi spoznavanje plesnega izročila razvijajo svoje ustvarjalne sposobnosti, 
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hkrati pa se na neposreden način srečujejo s plesno kulturo prednikov in jo na zelo naraven 

način ohranjajo za prihodnost. Otroško izročilo je zelo bogato in če ga otrokom predstavimo 

prilagojeno njihovi starosti in sposobnostim, ga bodo z veseljem sprejeli. Otrok se ob ljudskih 

rajalnih plesih in igrah počuti prijetno in doživlja ugodje, kar pa je najpomembnejše, da za 

izvedbo ne potrebuje specifičnega materiala, ampak zgolj preproste pripomočke. Naučijo se 

igrati brez sredstev, vodje in računalnika, kar je v današnjem času zelo pomembna vrednota. 

(Kmetec, 2013)  

 

»Slovensko narodnostno ozemlje je kljub majhnosti v geografskem pogledu silno razgibano, 

saj sega od Alp in njihovega predgorja z obronki do Panonske nižine na eni strani in do morja 

na drugi strani.« (Ramovš, 1980, str. 21) 

Zaradi ujetosti slovenskega naroda in kulture v objem številnih vplivov drugih kultur po 

razdružitvi nismo mogli ohraniti prvotnega izročila, na kar je vplivala tudi geografska lega in 

drugačno kulturno okolje. Opuščanje prvotnega izročila je pospešila tudi politična odrezanost 

od drugih južnoslovanskih narodov in popolna politična, gospodarska in kulturna neodvisnost 

germanskega sveta. Zamiranje je podpirala tudi katoliška cerkev, ki je želela ples s 

prepovedmi izkoreniniti iz slovenskega območja. »Glavni vzrok za opuščanje starejšega 

izročila moramo iskati v neki dovzetnosti Slovencev do tujega in miselnosti, da je vse tuje 

boljše, vrednejše od domačega.« (Ramovš, 1980) 

Najstarejše plesno izročilo na Slovenskem se je ohranilo v povezavi s pustnim praznovanjem 

oziroma pustnimi navadami. Pustne maškare tekajo in poskakujejo, glavni med njimi pa je 

Korant. Korant velja za grozljivo pustno masko iz Ptujskega polja, njegov ples je večinoma 

koreografsko nedoločen, prvinski, lahko bi rekli, da nekako nagonsko usmerjen. Skače ob 

spremljavi godca in podi otroke. Korantu podobno vlogo ima v Zgornji Savinjski dolini 

značilna Pehtra baba, ki je v belo rjuho ogrnjen fant. (Ramovš, 1980) 
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4 EMPIRIČNI DEL  

4. 1 RAZISKAVA OTROŠKIH IGER NA OBMOČJU LJUBNEGA IN 

OKOLICE   

 

4. 2 OPREDELITEV NAMEMBNOSTI RAZISKAVE  

 

Namen zbiranja ljudskih iger naših babic in dedkov je želja po njihovem ponovnem oživetju. 

Zbirka le-teh bo doprinesla vpogled na igre in način iger včasih. Želela sem zbrati in 

podrobno predstaviti ter opisati ljudske-rajalne igre, ki so se jih igrali otroci v predšolskem 

obdobju, in otroci, stari od 6 do 13 let, v obdobju prve polovice 20. stoletja. Terensko-

raziskovalno delo sva v Radmirju in na Ljubnem ob Savinji opravila skupaj s Tomažem 

Simetingerjem, umetniškim vodjo Akademske folklorne skupine France Marolt.  

Pridobljene igre so pomembna pridobitev za oživitev ljudskega izročila, ki med otroki in 

mladino dandanes zamira. Vrednost, ki jo nosijo ljudske igre naših prednikov, so pomembno 

izhodišče za razvoj sedanjih iger. Po pridobljenih rezultatih raziskave in s pomočjo literature, 

sem ugotovila, da je večina pridobljenih iger na terenu temelj današnjih iger. Torej lahko 

rečem, da so igre iz preteklosti pomemben člen za nadaljnji razvoj oziroma so osnova za 

razvoj iger sedanjega časa. Prav iz omenjenega razloga pa izhaja tudi osebna motivacija in 

želja po odkrivanju le-teh. Skromna misel in želja, da igre naših prednikov oživijo in ponovno 

zaidejo v izbor iger sedanjega časa, je cilj moje terenske raziskave. Zbirka iger bo v korist pri 

ohranjanju kulturne dediščine mojega domačega kraja in v veliko pomoč pri vzgoji in 

izobraževanju prihajajočih generacij otrok, ki se bodo srečevale s poustvarjanjem plesne 

kulturne dediščine Ljubnega.  

 

Predstavljene igre so ''žive'' igre, ohranjanje kulturne dediščine prednikov, ki so se jih otroci 

igrali nekoč. Prizadevam si za rotacijo zgodovinskega kolesa in obuditev spominov na 

pretekle otroške dni naših babic in dedkov, iz obdobja prve polovice 20. stoletja. Naj omenim, 

da so vsi intervjuvanci izhajali iz kmečkega okolja, kjer so morali že kot otroci poprijeti za 

težka kmečka opravila. Na večjih kmetijah otrokom ni bilo kaj veliko prizaneseno v času 

predšolskega obdobja oziroma celotnega otroštva. Delali so kakor odrasli, saj je bil vsakdanji 

kruh za preživetje družin trdo in garaško prislužen.  
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Radovedne in nadobudne mlade raziskovalce je vodila lastna ustvarjalnost, iniciativnost  do 

različnih iger, ki so si jih izmislili v prostem času. Prosti čas otrok je zajemal čas, ko so bili 

prosti od dela, kadar jim ni bilo potrebno opravljati kmečkih opravil ali med pašo živali na 

travnikih. Otroci s kmetij so se zbirali na gozdnih jasah, potokih, travnikih ter se igrali, 

kolikor dolgo so se lahko oziroma vse dokler jih niso poklicali starši in jim naložili novega 

dela. Življenje na kmetih ni bilo brezskrbno, kakor nam včasih govorijo starejši ljudje. Po 

pripovedovanju sodeč pa je je bilo življenje kvalitetnejše, ljudi je združevala medsebojna 

pomoč, brez katere sicer ne bi preživeli. Vzajemna medsebojna pomoč je držala pokonci 

veliko kmetij, ne smemo pa pozabiti velikega odrekanja, požrtvovalnosti in velikokrat težkega 

fizičnega napora, ki so ga bili deležni vsi člani kmečkih družin. Izvzeti niso bili niti otroci. Za 

dobrobit kmečke družine so bili zaslužni vsi člani. Kljub delu, ki so ga opravljali otroci, jih ni 

ustavila nadobudnost in želja po igri, zato so se razvile številne igre, ki so se jih igrali otroci 

na kmetih.  

 

4. 3 PRISTOPI IN POTEK DELA PRIDOBIVANJA PODATKOV  

 

Pridobivanje podatkov je potekalo s pomočjo terenskega raziskovalca iz Javnega sklada 

republike Slovenije za kulturne dejavnosti in umetniškega vodjo Akademske folklorne 

skupine France Marolt v Ljubljani, Tomaža Simetingerja. Kakor meni, so tudi njemu 

zanimiva pričevanja starejših občanov iz različnih krajev po Sloveniji ter zbiranje podatkov, 

ki jih nato zapiše, da se ohranja kulturna dediščina slovenskega naroda. Naj omenim, da je bil 

g. Simetinger prisoten pri treh obiskih izbranih intervjuvancev in mi je bil v strokovno pomoč 

pri zbiranju zapisov, za kar sem mu hvaležna. Tekom pogovora z izbranimi intervjuvanci sem 

se zanimala predvsem za dogajanje plesnosti in igre v predšolskem in šolskem obdobju 

kmečkih otrok. Intervjuji so potekali tako, da sem se predhodno dogovorila za termin obiska, 

nato pa sva se s g. Semetingerjem odpravila zbirat zapise. Pogovore intervjujev sva snemala, 

zato je bil kasnejši zapis gradiva bistveno natančnejši in olajšan, saj sem lahko pri zapisovanju 

pridobljenega gradiva posnetek večkrat prevrtela nazaj. Zbirko pridobljenega gradiva sem z 

izbranim načinom pridobivanja informacij povečala.     
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Intervjuvane osebe: 

1. Frančiška Robnik (dekliški priimek Oparčan – češka rodbina), domače ime 

Oprčanova. Letnica rojstva je 18. 2. 1927. Živi na Ljubnem ob Savinji, Foršt 56.   

2. Jožefa Jordan. Letnica rojstva je 16. 10. 1921. Živi na Ljubnem ob Savinji, Cesta v 

Rastke 37.  

3. Jožefa Firšt (dekliški priimek Ugovšek), domače ime Matekova. Letnica rojstva 29. 4. 

1927. Živi v Radmirju 83.  

4. Magda Ermenc (dekliški priimek Dobrovc), domače ime Savinšakova. Letnica rojstva 

je 20. 2. 1942. Živi v Radmirju 82.  

5. Tončka Vezočnik (dekliški priimek Golob), domače ime Kremžarjeva. Letnica rojstva 

8. 6. 1934. Živi na Ljubnem ob Savinji, Ter 14a.  

6. Ivan Vezočnik, domače ime Kremžarjev. Letnica rojstva 8. 2. 1932. Živi na Ljubnem 

ob Savinji, Ter 14a.   

 

Avtorske igre intervjuvanih oseb, ki sem jih pridobila na terenu, so večinoma domislica otrok 

iz otroških let, pri nekaterih pa izvor igre seže še dlje v preteklost in je le-ta neznan. Pri teh 

igrah gre za ustno izročilo, ki jim ga je predstavila babica ali dedek, teta ali stric ali pa celo 

drugi ljudje, ki so hodili mimo kmetij, se ustavili za kakšen dan, nato pa nadaljevali pot. 

Podrobneje me je zanimal prvotni izvor pridobljenih plesov in iger, zato sem si pomagala s 

tujo literaturo. Spletni vir, Medievals games and recreation, je zbirka iger, pri katerih je izvor 

določene igre opredeljen in sega daleč v srednji vek. Po zapisu omenjenega vira in 

pridobljenih iger iz terenske raziskave, sem prvoten izvor lahko opredelila le za nekaj iger.   

Kljub težkemu življenju na kmetiji so otroci ohranili svojo kreativnost. Nastajale so takšne in 

drugačne igre ali ples, ustvarjen iz materiala, ki je bil takrat na voljo, in iz materiala, ki so ga 

otroci sami našli v okolici doma. Mnogo se jih je ohranilo tudi do danes, veliko pa jih je žal 

tudi zamrlo že v času mladosti naših babic in dedkov. Ob pripovedovanju poteka iger sem 

velikokrat naletela na skeptičnost starejših, češ da igre, ki jih poznajo, niso primerne, saj so si 

jih otroci izmislili sami in so bile last njihove ustvarjalnosti. Ob tem sem spoznala, da imajo 

močan pomen tudi te spontano nastale, izmišljene igre otrok, saj so dandanes mnoge 

izpeljanke družabnih iger prav iz teh nekoč izmišljenih iger.  

Pridobljene igre so se mi zdele sprejemljive in sem se odločila, da zajamem vse vire in vse 

igre, ki sem jih pridobila na terenu. Kljub temu, da sem se osredotočala na nekoliko težje 

dostopno področje, ljudske igre v predšolskem obdobju, sem odkrila veliko zanimivih in 
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uporabnih pesmi, iger. Zbirati zapise plesov in iger iz predšolskega obdobja je še posebej 

težko, saj so ljudje že starejši in se težje spomnijo vseh podrobnosti, ki pa so za zapis ljudskih 

plesov in iger zelo pomembne. Poskušala sem pridobiti tudi nekaj otroških ljudskih rajalnih 

plesov, vendar se je pri nekaterih intervjuvancih izkazalo, da je preteklo že preveč let, da bi 

lahko obudili spomin na plese in mi podrobno opisali plese iz njihovega predšolskega 

obdobja. Nekateri intervjuvanci so se rajalnih iger spomnili. Večino teh poznamo tudi danes, 

razlika je le v tem, da se je mogoče spremenila melodija ali besedilo ob rajanju, torej lahko 

rečem, da obstaja več različic na določeno ljudsko gibalno-rajalno igro. Glavna osnova 

dogajanja rajalnih iger pa se je ohranila in živi med otroki še danes.  

Zanimivo mi je spoznanje, kako dober posluh imajo nekatere intervjuvanke – razvidno iz 

posnetkov. Poudarila bi znanstveno dokazano dejstvo, da je razvojna stopnja posluha v 

predšolskem obdobju zelo pomembna. V predšolskem obdobju se postavljajo temelji 

otrokovega nadaljnjega razvoja. Intervjuvanke so že v predšolski dobi slišale ogromno 

ljudskih, otroških, bojnih pesmic, ki so jim jih prepevale mame, babice, tete ali pa so jih 

prepevali ob večerih v krogu družine/zbrane družbe. Intervjuvanke imajo zelo dober posluh še 

danes, kar je razvidno iz pridobljenih posnetkov s terena. Pridobljene pesmi sem zapisala v 

notni zapis, pomagala sem si tudi z literaturo ljudskih pesmi. Določene pesmi so si v melodiji 

zelo podobne, vendar se razlikujejo v besednem zapisu. Pomembno spoznanje ob tem je, da je 

velikokrat besedilo prirejeno glede na pokrajino in narečje ljudi. Ob pridobivanju gradiva 

starih ljudskih pesmi sem bila deležna podoživljanja ljudi, ki so z veseljem obujali otroške 

spomine in dogajanje v njihovi mladosti. Velikokrat je bilo slišati: »Kk nam je vča's blo fest! 

Zde pa j čist drgač. Mladina ttih lepih pismi neč na pzna.«  (povzeto iz posnetka Olge Nerad) 

Naj omenim, da sem se pri zapisovanju gradiva držala ortografskega sistema zapisovanja 

besedil pesmi.  

 

4. 4 PREDSTAVITEV ZBRANIH IGER  

 

Predstavitev in opisi iger v nadaljevanju sodijo v obdobje prve polovice 20. stoletja. Igre so 

izvzete pretežno iz kmečkega dela prebivalstva, torej so zajeti opisi iger, ki so se jih igrali 

kmečki otroci, stari med 5 in 14 let. Med samim pripovedovanjem intervjuvanih oseb je bilo 

čutiti veselje in radost, ki so jo občutili kot otroci. Kdaj pa kdaj je kdo potarnal nad težkim 

delom, ki so ga bili deležni že kot otroci. Kmečka opravila so bila včasih lažja, včasih pa tudi 

fizično zelo težka za otroke. Po zaključku kmečkih opravil so imeli na kmetih navado, da so 

se poveselili in pripravili malico, ti. »likof« za ljudi, ki so opravili delo. Kadar niso bili kmetje 
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preveč utrujeni in izčrpani od dela, se je pogostitev razvila tudi v večjo zabavo, »fešto«, 

»likof«, ki so ga imeli po »gruntih«. Večinoma so imeli godca že doma, ali pa so ga poklicali 

s katere od sosednjih kmetij, da je prišel in kakšno zagodel.  

Veselili so se vsi, tudi otroci. Plese odraslih, Pojštertanc, Žakle šivat, Štajriš, Tramblan, so 

otroci budno spremljali s krušne peči, nato pa tudi kasneje sami poskušali poustvariti korake 

in zaplesati, kakor so plesali odrasli. Omenjeni plesi in plesne igre izhajajo z območja 

Ljubnega ob Savinji, le-te so posnemali starejši otroci, ki pa se jih nikoli niso učili. 

Preplesavali so jih preko opazovanja odraslih. (Ramovš, 2000)  

 

4. 5  OTROŠKE IGRE KMEČKEGA PREBIVALSTVA V OBDOBJU PRVE 

POLOVICE 20. STOLETJA  

 

4. 5. 1 Igre   

 

- slepe miši 

- kruhke peči iz mivke 

- igra ubogih ljudi/ igra od ubogih/ igra z vencem 

- španovka/ špana (»Gremo se španat!«) 

- hoja po lestvi (gatrak ali skakalnica) 

- sankanje s starimi kadunami 

- klavbanje (»Pejmo se klaubat!«) 

- rauberji in žn'darji 

- zbijanje koze 

- kincanje/kamen brcat 

- z volami voz't (kmetovanje) 

 

4. 5. 2 Ljudske rajalne igre   

 

- Ringa raja 

- Gnilo jajce 

- ples s coklami 

- viža za otroke 
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- Lepa bela lilija ples 

- Rdeče češnje 

- Marička sedi na kamenu 

- Štirje fantje špilajo (Pouštertanc) 

- Gregčo Peter žak'l šiva  

- Prepelica.   

 

4.6 PREDSTAVITEV ZBRANIH IGER 

 

Po pripovedovanju so bili otroci stari med 5 in 6 let, ko so pričeli rajati. Plesali so kar doma 

ali pri sosedih, ob domači harmoniki, igral je oče. Družine so bile številčnejše in otroci so 

med seboj lahko rajali. Najbolj pogosto so praznovali/rajali za godove in rojstne dneve. V 

letih 1933 in dalje je imelo večjo veljavo praznovanje godov. Rajali so odrasli in otroci skupaj 

v istem prostoru. Takrat se je plesala polko in valček, Pojštertanc, Štajriš, Žakle šivat. Starši 

so otrokom pomagali rajati, spodbujali so jih k plesu, da so se plesa naučili mladi. Plesov 

otrokom niso kazali in jih učili, ampak so glasbeniki kar igrali, otroci pa so plesali po 

melodiji, si izmišljevali korake, ali pa posnemali ples odraslih. Veljal je rek, da če si znal 

rajati/plesati, si veselega srca.  

 

Slepe miši 

PRIPOVEDOVALA: Jožefa Firšt 

IZVOR: srednji vek      

STAROST: od 5 do 13 let 

OPIS: Igro so se otroci igrali večinoma ob večerih, lahko tudi čez dan, v dnevnem prostoru, 

imenovanem »hiša«. Število otrok pri igri je bilo neomejeno. S »facelom« (ruta) so prevezali 

oči izbranemu otroku, ta pa je moral poiskati druge otroke po prostoru, »v hiši«. Otrok, ti. 

slepa miš, je bil najden tako, da se je otrok, ki je imel zavezane oči, dotaknil enega izmed 

otrok v prostoru, ki pa ni imel rute. Med igro so otroci brez rut tekali po prostoru in se 

oglašali, da so zavajali otroka z zavezanimi oči, ta pa se je trudil, da bi jih ujel/našel. Otrok, ki 

je bil najden, je prevzel vlogo otroka z ruto, torej si je zavezal oči in iskal otroke v prostoru. 

Otroci so se igrali, dokler se jim je ljubilo, ali do časa, ko so odšli v posteljo.   
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Kruhke peči iz mivke  

PRIPOVEDOVALA: Jožefa Firšt  

IZVOR: ideja otrok – igra vlog 

STAROST:  od 5 do 6 let 

OPIS: Otroci so se igrali v mivki ob potokih ali pesku, v katerem so oblikovali potičke ali 

tortice. Seveda pa je otroška nagajivost privedla včasih tudi do spora, saj so si potičke eden 

drugemu podirali ali pa so tekmovali v najlepše oblikovani potički. Igra je potekala zgolj v 

poletnih mesecih. Med nastajanjem igre se je velikokrat razvila tudi igra vlog. Otroci so si 

razdelili vloge; npr.: nekdo je bil mama, drugi hči ali sin ipd. Izvor te igre izhaja preko 

posnemanja opravila kmečke matere, ko je pekla kruh v krušni peči za svojo družino.  

 

Igra ubugih ljudi/ igra od ubugih/ igra z vencem 

PRIPOVEDOVALA: Frančiška Robnik   

IZVOR: Igro je otroke naučil stric, ki ni imel stalnega doma. Hodil je od kmetije do kmetije in 

se igral z otroki. Po navadi je bil na kmetiji zaželen, saj je pomagal pri različnih kmečkih 

opravilih. S svojim delom si je prislužil hrano, ki so mu jo za plačilo dali kmetje.   

STAROST: od 4 do 10 let 

OPIS: Stric je imel venec, spleten iz leskovih vej. Nadel si ga je okrog pasu in z njim plesal in 

»hecal« otroke. Plesal ni na glasbo, ampak si je med lovljenjem prepeval kakšno pesem ali  

zbadljivko. Otroci so ga lovili po prostoru, on pa jim je bežal in se umikal, da ga ne bi dobili. 

Med igro je venec položil čez drugega otroka, ga ulovil in mu predal venec. Preden pa se je 

igra nadaljevala, so tega strica otroci »premučkali«, žgečkali. Igro je nadaljeval ujeti otrok. 

Igrali so se, dokler se niso naveličali.   

  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                     Eva Firšt – Diplomsko delo  

20 
 

Španovka/špana (»Gremo se španat!«) 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 5: Otroka pri igri špana  

Vir: Uši Sereinig (2003). Križ kraž kralj Matjaž. Otroške pesmi, igre in igrače na južnem Koroškem. Celovec: 

Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik.  

PRVA VARIANTA:  

PRIPOVEDOVALA: Frančiška Robnik   

IZVOR: Izvor besede te igre je neznan – španovka. Igro so otrokom predstavili starši, prvotni 

izvor ni znan.   

STAROST: od 6 do 15 let.  

OPIS: To je bil list papirja, na katerem je bila narisana špana (oblika, prikazana na zgornji 

sliki). Velika je bila nekje med 30 x 40 cm. Figure, s katerimi so igralci igrali, pa so bile iz 

lesa, drv. Čas igre je lahko dosegel tudi uro, igrala sta se lahko dva ali največ štirje otroci. 

Začetek igre je bil na oglišču križa, desno ali levo.  

POTEK: Igralec je vrgel kocko, ki pokazala število pik, te pike so nakazale, za koliko 

narisanih črt se lahko pomakne naprej po površini špane. S pomikanjem po špani je moral 

pospraviti svojo figuro na varno (na sredino špane), ne da bi ga vmes kdo izločil/zbil. Kadar 

je bil izločen, je igro pričel na začetku, ob robu. Po špani se je s svojo kocko/figuro pomikal 

poljubno oziroma v smer, kjer je igralec razmislil, da bo poteza obetavna. Igra je zahtevala 

taktičnost in premislek. Igralec je do zmage lahko prišel na dva načina:  

 če je prišel prvi na varno, v sredino špane, 

 če je vrgel kocko s številom šest. 
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Število šest je bilo na kocki največje, kar je pomenilo, da si prejel največje možno število 

pik/točk in pridobil, zmagal. Točke, število vrženih pik, so otroci med igro zapisovali s 

svinčnikom ob strani na list ali pa so jih seštevali z lesenimi palčkami, ki so jih polagali eno 

zraven druge. Seštevek točk je naznanil, komu je pripadalo drugo in tretje mesto.  

SKICA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografija 6: Skica špane in igralna kocka.  
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DRUGA VARIANTA:  

PRIPOVEDOVALA: Jožefa Firšt    

IZVOR: Izvor besede te igre je neznan, sega še iz časa Franca Jožefa. Igro so otrokom 

predstavili starši.  

STAROST: od 6 do 8 let. Igrala sta lahko le dva otroka. 

OPIS: Igra je bila narisana na lesenih vratcih (vratca omaric, ki so bile vzidane v steno; ta 

vratca so se lahko snela) ali »popndeklnih« (nemška popačenka – trda platnica knjige). Na 

trdni platnici je bila špana narisana s kulijem,, kredo ali svinčnikom. Špano so poznali v 

različnih velikostih; odvisno je bilo od velikosti platnice. Risali so jo z ravnilom. Igrala sta se 

lahko le dva otroka. Špana je bila velika okrog 40 x 40. Eden je imel 20 ovčk, drugi pa je imel 

3 volke. Oblika špane je bila ista, kot 

je predstavljena v prvi varianti (oblika 

križa), upodobitev pa je prikazana tudi 

na priloženih slikah.  Ta različica 

špane ne zajema uporabe igralne 

kocke, da bi le-ta naznanjala pomik po 

špani, ampak je igro pričel volk (trije 

temni fižoli), nato pa igralec, ki je imel 

ovčke (20 ovčk).  

 

Fotografija 7: Deklici pri igri špane.  

 

Med igro je igralec lahko naredil le eno 

potezo, en pomik po špani in le z eno 

figuro (fižolom). Igra je potekala na 

izločanje, volk je lahko pojedel ovčko, 

takrat, ko je bila postavitev na polju v 

zaporedju: volk, ovčka in prazno polje. 

Torej je volk preskočil ovčko in s tem 

je bila le-ta izločena iz igre.  

 

                                                                                 Fotografija 8: Skica špane; volki in ovčke. 
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Prav tako pa je lahko bil izločen tudi volk. In sicer takrat, kadar je volk spregledal potezo, ko 

bi lahko preskočil ovčko in po špani naredil drugo potezo, kar je lahko izkoristil igralec, ki je 

imel figure ovčk in izločil volka.  

Enako kot ovčka je bil v tem primeru izločen volk. Igra je zmagovalca razglasila na dva 

načina:  

- kadar je igralec ohranil večino svojih figur na podlagi, polju; 

- kadar je igralec, ki je imel figure ovčk, večino zložil na drugo stran plošče, ne da bi 

mu jih volk med potjo pojedel oziroma izločil. 

 

Hoja po lestvi (»gatrk ali skakalnica«) 

PRIPOVEDOVALA: Frančiška Robnik   

IZVOR: ideja otrok 

STAROST: od 6 do 14 let  

OPIS: Fantje so iz drv in žebljev naredili skakalnico (podobno lestvi). Visoka je bila okrog 

1,5 metra. Igra je potekala tako, da si po eni strani splezal gor, nato pa z vrha skočil dol, 

obrnjen v smeri gibanja (na vrhu se nisi obračal). Skakali so poljubno, ni bilo določeno, 

kakšen mora biti skok, le-ta pa je moral biti izveden čim bolj zanimivo, saj so bili skoki 

ocenjeni s strani drugih otrok in sodnika. Sodnik je bil otrok, ki so ga določili in na častno 

mesto izvolili drugi otroci. Ocenjevala se je dolžina, izvirnost in atraktivnost skoka, 

pomembno je bilo, kdo si več upa, ocenjeno pa je bilo tudi najbolj izvirno ime, ki si ga je 

otrok izbral pri igri. Hitrejši in spretnejši otrok je skočil večkrat, zbral največ točk ter zmagal. 

Točke so zbirali s storži, ki so jih otroci nabrali v gozdu. Za en skok si prejel en storž. Kdor 

jih je zbral največ, pa je bil zmagovalec.  

Otrokovo igro so spremljale različne zgodbe in dodeljevanje vlog otrokom pri izvedbi skoka. 

Po pripovedovanju se gospod spomni, da so si kot otroci nadeli različne nadimke in tudi 

sodnika, ki je skok in tekmovanje v lepo izvedenem skoku tudi ocenjeval.  
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Sankanje s starimi kadunami (v Lučah ob Savinji rečejo ničke)  

PRIPOVEDOVALA: Frančiška Robnik  

IZVOR: pokazali so jim stari starši  

STAROST: od 6 do 12 let 

OPIS: Igra je potekala pozimi, v času snega. Starejši so otrokom izdelali lesene smuči. Deske 

so dali k peči, da so se segrele, nato pa so jih lahko oblikovali. Po navadi so jih ukrivili in 

otrokom izdelali smuči. Igro se je igralo več otrok skupaj.  

Po trije otroci so se usedli v kadune in se spustili po dolgih ravnih njivah. Otrokom je bilo 

najbolj zabavno, kadar so se prevrnili iz kadun in kotalili po snegu naprej. Kadune so bile 

včasih kot kad v mizi, kjer so ljudje mesili kruh. Stare kadune so lahko uporabili otroci za 

svojo igro.  

 

Klaubanje (»Pejmo se klaubat«) 

PRIPOVEDOVALA: Jožefa Firšt   

IZVOR: ideja otrok 

STAROST: od 10 do 13 let 

OPIS: Igrala sta se dva otroka hkrati in vsak izmed njiju si je nabral pet kamenčkov, ki jih je 

položil na tla pred sebe. Otroka sta med seboj tekmovala, zato sta bila obrnjena eden proti 

drugemu, da sta se gledala. Igra je potekala tako, da sta na znak oba hkrati pričela z igro. 

Pobrala sta kamen (enega po enega) iz svojega kupčka in ga vrgla v zrak. V času, ko je bil 

kamen v zraku, je moral otrok s tal pobrati drugi kamen in v istem času prvega uloviti. 

Ulovljeni kamen je otrok obdržal v roki in igro nadaljeval z naslednjim kamnom. Igra se je 

nadaljevala, dokler kamnov iz kupčka na tleh ni preložil v roko. Pravila igre so bila stroga, saj 

je moral otrok vreči kamen dovolj visoko, vendar po pravilih je veljal met le nad glavo, da je 

lahko v tem času otrok pobral naslednji kamen. Kadar je kamen padel na tla, je otrok igro 

nadaljeval z naslednjim kamnom; če je bilo med igro več ponesrečeno vrženih metov, je otrok 

igro nadaljeval in poskusil ponovno. Zmagal je tisti, ki je imel v roki pet kamnov.     
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Rauberji in žn'darji  

PRIPOVEDOVAL: Ivan Vezočnik  

IZVOR: srednji vek   

STAROST: od 6 do 15 let.  

OPIS: Igra kmečkih otrok in igra skrivalnic. Otroci so se razdelili v dve skupini, in sicer na 

ravbarje (lopovi) in žn'darje (policaji). Žn'darji so iskali/lovili okrog hleva, po sadovnjaku 

(okrog dreves) in kozolca lopove, ki so jim nagajali. Ob prijetju ravbarjev so jih žn'darji 

zvezali s »špago« (vrvjo) in jih privezali za drevo/steber/kol. Ujeti igralci so ostali privezani 

tako dolgo, dokler policisti niso našli vseh ravbarjev. Igra je potekala poljubno dolgo.     

 

Zbijanje koze 

PRIPOVEDOVALA: Jožefa Firšt  

IZVOR: Ideja otrok. Igre na paši, kjer 

so otroci uporabili različne veje, palice 

in kamne. Igra je bila priljubljena 

predvsem med fanti, pastirji.   

STAROST: od 8 do 15 let 

 

 

 

 

Fotografija 9: Igre na paši 

Vir: Uši Sereinig (2003). Križ kraž kralj Matjaž. Otroške pesmi, igre in igrače na južnem Koroškem. Celovec: 

Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik.  

 

OPIS: Igra je potekala z neomejenim številom igralcev in vsak od teh igralcev je imel v roki 

leseno palico. Le-ta je bila dolga okrog 15–20 cm. Na tla so narisali veliko kvadratno polje, v 

katerem je bila v sredini postavljena trinoga koza. S palico, ki so jo imeli v roki, so otroci 

izven polja zbijali kozo v sredini. Poleg koze je bil v polju še en otrok, ki pa v rokah ni imel 

palice, bil je ti. čuvaj/pastir koze. Pastir je pazil na leseno, trinogo kozo v sredini, saj so mu jo 

drugi otroci izven polja želeli zadeti, podreti z metom lesene palice. Kadar je koza padla na 
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tla, je moral pastir najprej pobrati, postaviti trinogo kozo v stoječi položaj, nato pa teči za 

otrokom, ki je v tem času pobiral svojo palico v polju, kjer sta bila koza in pastir. Če je pastir 

ulovil bežečega otroka, se je vloga zamenjala, sicer pa je še vedno ostal v polju s kozo in 

opazoval, kateri izmed otrok zunaj polja bo vrgel palico in podrl kozo. Kadar je otrok vrgel 

palico in zgrešil kozo, je ravno tako moral v polje po svojo palico, vendar je moral biti 

previden, saj ga je lahko pastir ulovil in vlogi sta se zamenjali. Ob menjavi vlog je ulovljeni 

otrok predal svojo palico za zbijanje koze.  

Kincanje/kamen brcat  

PRIPOVEDOVALA: Olga Nerat   

IZVOR: srednji vek 

STAROST: Od 7 do 11 let. Pogosteje so se igro igrale deklice.  

OPIS: V igro je bilo vključenih neomejeno število otrok, igrali pa so se jo predvsem kmečki 

otroci. Preden so pričeli s kincanjem, so si morali otroci poiskati primeren kamen za igro. 

Vsak otrok je imel svojega. Ploščat in tanek »cegu od bobrovca« (strešna opeka) ali beton. Z 

lahkim, tankim kamnom je bila igra zanimiva, saj je kamen dobro drsel po površini. Igrale so 

se pogosteje samo deklice, tako se pri pripovedovanju spominja intervjuvanka. Ni pa vedela 

navesti vzroka, zakaj niso bili v igro vključeni tudi fantje. Kincanje je potekalo na prostem. 

Poskrbeli so za čisto površino, včasih so jo tudi pometli, nato pa na tla zarisali sledi. Uporabili 

so kredo ali pa žagovino, ki so jo dobili pri hlevu. Spodnja slika prikazuje tloris površine, po 

kateri so otroci kincali kamen. Zarisan je bil tudi pričetek in konec igre. Otrok je na začetku v 

izhodišče položil svoj izbran kamen in stopil na poljubno nogo, lahko je izbral desno ali levo. 

Veljalo je pravilo, da izbrana noga ostane v igri kincanja do cilja. Kamen so kincali iz prvega 

narisanega polja v drugo polje. Kadar je kamen ostal na črti polja ali je otrok stopil na obe 

nogi, se je moral igralec vrniti na začetek igre. Rekli so, da si naredil »faul« (napako, 

prekršek) ali pa da na črtah kamen pogori (ogenj). Izpadel si iz igre (bil si »fuč«) tudi takrat, 

kadar si kamen kincnil za več polj naprej ali pa iz polja ven. Kincanje je potekalo po levih 

poljih gor in po desnih nazaj dol proti cilju. Vmes si imel na stičišču oziroma pri obratu iz 

levega stolpca v desnega »hišico«, tam si si lahko odpočil in stopil na obe nogi, sicer pa si ves 

čas skakal/kincal po eni nogi.  
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Fotografija 10: Skica igralne površine za igro kincanje/ kamen brcat.  

 

Z volami voz't (kmetovanje) 

PRIPOVEDOVAL: Ivan Vezočnik  

IZVOR: izvira iz ideje o vožnji/spustu splava po reki Savinji, saj so dedki in očetje otrok bili 

splavarji. Za območje Ljubnega je značilno splavarstvo in tradicionalni ljudski običaj 

flosarski bal (krst novega splavarja). Splavarstvo je potekalo tako, da so možje posekali 

ogromno dreves, le-te lepo očistili vejevja, nato pa hlode zvezali v splav. Splav je bil novi 

dom za nekaj tedensko potovanje po rekah. Potovali so vse od Ljubnega ob Savinji (reka 

Savinja) do Črnega morja. Tam so les prodali in se z vlakom, včasih pa tudi na pol poti peš, 

vrnili nazaj domov.     

STAROST: Od 6 do 10 ali 12 let, večinoma so se igrali fantje.  

OPIS:  

PRVA VARIANTA: Za igro so morali otroci najprej nabrati smrekove »bicke« (smrekovi 

storži), ki so predstavljali vole (živali). Bicke so otroci k škatlam od »cikurje« (kave) pritrdili 

z naravnim materialom, ki so ga našli v okolju, ali pa z vrvjo, s katero so doma v času kolin 

zavezovali klobase. Škatle so bile obtežene s peskom, nato pa so razvažali tovor po kupu 

peska, kjer so voli potovali. 

DRUGA VARIANTA: Otroci so nabrali »bicke« (smrekovi storži) in nanje pritrdili kolesce iz 

špulc (pokrovi škatel, različnih velikosti). Izdelana vozila so vozili po kozolcu in okrog hleva. 

Starost otrok pri tej igri je bila od 6 do 12 let. Največkrat so se igrali ob nedeljah.  

 

V TEM PROSTORU LAHKO STOPIŠ 

DOL IN NATO NADALJUJEŠ POT
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4.7 OPIS LJUDSKIH IN RAJALNIH IGER  

 

Ringa raja 

PRIPOVEDOVALA: Frančiška Robnik  

Zapela: FRANČIŠKA ROBNIK                                  Notni zapis zapisal: MIRAN MURNIK 

 

TEMPO: 73 

 

Ringa ringa raja, muca pa nagaja, 

kuža pa priteče pa vse na tla pomeče. 

Ko - ko, ki - ki riče, čipke čopke kliče, 

putka kokodajca, ker je znesla jajca. 

 

OPIS: Otroci (5–6 let) se držijo za roke, obrnjeni so v krog. Hodijo po ritmu in prepevajo 

pesmico. Ob koncu prve kitice je bilo gibanje enotno vsebini besedila. Otroci so se vrgli na 

tla. Nadaljujemo s pesmico, smo v počepu in se po prostoru sprehajamo kakor kokoške. Ob 

končani pesmici se ustavimo, ostanemo v počepu kokoške in vsak pogleda pod svojo 

zadnjico, če je našel jajce. Ker jajca ni, igro pričnejo od začetka.  
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Gnilo jajce  

PRIPOVEDOVALA: Jožefa Firšt  

Zapela: JOŽEFA FIRŠT                                              Notni zapis zapisal: MIRAN MURNIK  

 

TEMPO: 77  

Gnilo jajce nosim, mogoče ga imaš ti, 

kdor se pa ozira, po hrbtu jih dobi. 

OPIS: 

PRVA VARIANTA: Otroci so v krogu čepeli ali sedeli na tleh in držali roke prekrižane na 

svojih prsih. Izbrani otrok je hodil okrog kroga in imel v rokah robec ali papir.  

 

Med prepevanjem je nekomu hitro in 

neopazno odložil robec, nato pa je dejal: 

»Zdaj pa poišči, kdor ga ima.« Med igro 

oziroma med hojo otroka okrog kroga, so 

ostali otroci, ki so sedeli v krogu, z rokami 

tipali, če imajo robec zadaj. Tisti, ki je nosil 

robec v roki, je dobro opazoval otroke, ki so 

sedeli v krogu. Otroci so se morali obračati 

zelo hitro, kajti lahko si jih dobil po hrbtu, 

če te je videl otrok, ki je hodil po zunanji 

strani kroga. Kadar te je videl, si dobil 

»štempelj«, udarec po hrbtu. Dovoljeno je 

bilo le tipanje z rokami, brez obračanja, s 

čimer si se udarcu izognil.  

Fotografija 11: Postavitev otrok v prostor pri igri gnilo jajce.  

Vir: Marija Vogelnik (1990). Ura je ena, medved še spi. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.    

 

Otrok v krogu, ki je za svojim hrbtom našel robec, ga je moral hitro pobrati in steči za 

otrokom, ki mu je robec podtaknil. Tekla sta en krog okrog otrok, ki so sedeli na tleh. Med 

tekom so otroci navijali, kdo bo koga. Ali bo bežeči otrok ulovljen ali bo ubežal na varno, na 
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prosto mesto v krogu. Če je otrok, ki je pobral robec, ulovil otroka, ki mu je robec podtaknil, 

je moral ulovljeni otrok za eno kitico pesmi sesti v sredino kroga; otrok, ki je dobil robec, pa 

je pričel novo igro in delil robec dalje nekomu drugemu.  

DRUGA VARIANTA: Gibalno-rajalna igra predšolskih otrok. Otroci so bili stoje razporejeni 

v krogu, se držali za roke in bili obrnjeni v sredino ter gledali otroka, ki se je sprehajal zunaj 

kroga, v rokah držal žogo iz papirja in govoril spodaj zapisano pesmico:   

Gnilo jajce nosim, nobenmu ga ne dam, 

kdor me zdaj pogleda, po piskru mu jih dam. 

 

Otrok, ki je hodil okrog, je opazoval, komu bo lahko podtaknil žogo, da le-ta ne bo opazil. 

Podtaknil mu jo je lahko takrat, ko so se otroci v krogu obračali nazaj. Obračanje ni bilo točno 

določeno, šlo je za smešno igro, kjer so se otroci igrali z očesnim stikom, pogledi otroka 

znotraj kroga in otrok, ki so stali v krogu. V hipu, ko je otrok položil žogo za otroka na tla, je 

moral zbežati. Otrok, ki je prejel žogo, je le-to hitro pobral in tekel za njim. Otroka sta se 

lovila po prostoru, dokler ni bil bežeči otrok ujet. Vlogi otrok sta se zamenjali in igra se je 

pričela znova.  

Ples s coklami (coklanje) 

PRIPOVEDOVALA: Frančiška Robnik  

OPIS: Po pripovedi so otroci, stari okrog 7 in 8 let, ta ples plesali pozimi. Obuti so bili v cokle 

domače izdelave in so »coklali« po hiši. Ples je bil sestavljen tako, da si je vsak otrok sam 

zase, lahko pa tudi več otrok skupaj prepevalo otroško pesmico (Ringa ringa raja, Mi se 

imamo radi …) ali pa je igral harmonikar na diatonično harmoniko in so po ritmu pesmice 

udarjal s cokli ob lesena tla, v narečju rečemo »pod«. Otroci so plesali vsak zase in se med 

plesom niso držali za roke. Zanimivost tega plesa je bil ropot ter uhajanje cokel z nog med 

plesom. Včasih so cokle sezuvali tudi zanalašč, da so le-ti leteli po celi sobi na drugo stran 

prostora.  

»Ples s coklami, stara oblika ljudskih plesov po raznih deželah, večinoma kot zabava kmetov 

ali obrtnikov ob raznih praznovanjih in daljna predhodnica sodobnega stepa. Ples so plesali 

večinoma le moški predstavniki, ki so se gibali v smeri urinega kazalca, zvočna spremljava je 

bilo urno in spretno ritmično udarjanje cokel ob tla.« (Kroflič, 1990)  
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Viža za otroke  

PRIPOVEDOVALA: Frančiška Robnik  

OPIS: Ples težko opišemo kot postavitev, saj je šlo zgolj za rek, da je muzikant igral polko, da 

bodo otroci plesali – »Viža za otroke«. Otroci so na polko, ki so jo igrali domači muzikanti, 

po navadi na diatonično harmoniko, plesali z izmišljevanjem enostavnih korakov, se ritmično 

igrali z melodijo in poskoki. Po pripovedi intervjuvane gospe so bili otroci takrat stari od 4 do 

6 let. Držali so se po dva ali več skupaj in so rajali.  

 

Lepa bela lilija 

PRIPOVEDOVALA: Tončka Vezočnik  

Zapela: TONČKA VEZOČNIK                                   Notni zapis zapisal: MIRAN MURNIK 

 

TEMPO: 82  

                                                                  TEMPO: 105   

Lepa bela lilija, notri ena deklica, 

deklica se ukol vrti in si eno izvoli. 

Poskoči enkrat, poskoči dvakrat, 

zapri oči in si eno izvoli. 

Zdaj se vidi, zdaj se ve koga _____ rada ima.  

 

OPIS: Ples so plesale le deklice, razporejene v krogu. V sredini kroga je hodila ena sama 

deklica. Deklice, ki so tvorile krog, so hodile po krogu in prepevale spodaj zapisano pesem. 

Deklica v sredini kroga si je po končanem prepevanju izbrala drugo deklico in sta zamenjali 

vlogi.  
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Rdeče češnje 

PRIPOVEDOVALA: Jožefa Firšt  

OPIS: Ples sem razdelila na tri dele, kakor je opisano po besedilu.  

A – Oblikovan je bil krog in otroci so se držali za roke. Izbrani otrok je bil na zunanji strani 

kroga in hodil naokoli v obratno smer kot ostali v krogu.  

B – Otroci so dvignili roke in tisti, ki je hodil naokoli, je šel pod dvignjenimi rokami skozi 

krog.  

C – Otrok, ki je hodil okoli kroga, se je ob besedi »najlepša« ustavil in pokazal na najbližjega. 

Pot sta nadaljevala skupaj okrog kroga. Pesem se je ponavlja toliko časa, da je ostal le en sam 

otrok.  

Zapela: JOŽEFA FIRŠT                                             Notni zapis zapisal: MIRAN MURNIK  

 

TEMPO: 88 

 

Pojemo: 

A - rdeče češnje rada jem, 

črne pa še rajši, 

v šolo tudi rada grem, 

vsako leto rajši. 

B - zato nam prostor dajte, 

za naše mlade dame, 

C - da bo sijalo sončece 

na naše mlado srčece 

ti si lepa, ti si lepa, ti si pa najlepša. 
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Marička sedi na kamenu 

PRIPOVEDOVALA: Jožefa Firšt  

OPIS: Igralo se je več otrok hkrati. Potekalo pa je tako, da so otroci z izštevanko izbrali enega 

otroka, ki je šel v sredino kroga, ki so ga tvorili otroci. Izštevanke se intervjuvana oseba žal ne 

spomni. Otrok na sredini je upodabljal dejanja, ki mu jih je narekovala pesmica. Ostali pa so 

hodili okrog njega in prepevali pesem. Notni zapis je enak pesmici, ki izvira iz Tuhinjske 

doline.  

 

Zapela: JOŽEFA FIRŠT                                               Notni zapis zapisal: MIRAN MURNIK 

 

TEMPO: 83 

  

Marička sedi na kamenu, kamenu, kamenu, 

Marička zdaj poklekne dol, klekne dol, 

klekne dol, poklekne dol, 

Marička češe zlate lase, 

Marička začne jokati, 

Pa k njej pristopi Karol brat, 

»Zakaj pa jokaš ti dekle?« 

»Zato k bom mogla jutri umret.« 

Marička je zdaj angelček. 

Brat Karol je pa parkeljček. 

 

 

Fotografija 12: Postavitev otrok v prostor pri igri Marička sedi na kamenu. 

Vir: Marija Vogelnik (1990). Ura je ena, medved še spi. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.    
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Štirje fantje špilajo (Pouštertanc)   

PRIPOVEDOVALA: Frančiška Robnik  

OPIS: Plesa so se otroci priučili z opazovanjem in s posnemanjem plesa odraslih, v prvi 

polovici 20. stoletja. Otroci, ki so plesali Pouštertanc so bili stari med 7–12 let. Plesali so ga 

večinoma v zimskem času, takrat je bilo več prostega časa in so bili dolgi večeri, saj je bilo že 

kmalu temno. Ali pa tudi ob drugih priložnostih, npr. na kmečkih veselicah, kmečke jajčence, 

za lepo nedeljo in druge gaude po vasi. Zbirali so se v prostoru ti. »hiša«, ki je bila večja soba, 

namenjena za pogostitve oz. družabne večere. Na dom so povabili muzikante; po navadi sta 

bila to bas in harmonika. Muzikanti so bili sosedje ali mladi fantje iz vasi. Plesali na način 

''beksl'' (Le primi jo, poljubi jo in pojdi plesat z njo).  

 

Zapela: FRANČIŠKA ROBNIK                                  Notni zapis zapisal: MIRAN MURNIK 

 

TEMPO: 92  

Štirje fantje špilajo,  

špilajo, špilajo,  

štirje fantje špilajo,  

špilajo juhej!  

 

Za eno mlado kelnarco,  

kelnarco, kelnarco,  

za eno mlado kelnarco, kelnarco juhej!  

 

Le zber si jo pa kušni jo 

pa pojdi plesat z njo!  

le zber si jo pa kušni jo 

pa pojdi plesat z njo.  
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Plesalci in plesalke se primejo za roke v zaprt krog in hodijo po krogu v levo ter zraven pojejo 

gornje besedilo. Eden izmed plesalcev (ženska ali moški) gre v sredino kroga in z blazino v 

roki izbere soplesalca. Pri tem hodi poljubno sredi kroga, in sicer navadno v nasprotni smeri 

drugih, se ustavlja pri posameznikih, ki bi jo/ga utegnil izbrati. Ko plesalci začnejo peti »Le 

primi jo, poljubi jo in pojdi plesat z njo«, vrže blazino na tla pred izbranega plesalca, nato  

oba plesalca poklekneta na blazino, se trikrat poljubita in nadaljujeta ples z vrtenico. Par na 

sredini pleše polko ali vrtenico, ostali pa tečejo po krogu naprej v prvotni smeri. Ko je polka 

končana, se ples začne znova, plesalci pojejo drugo kitico, plesalec, ki je prej izbiral, se 

vključi med druge ali pa zapusti krog, prej izbrani pa sedaj prevzame vlogo izbiranja. Ples 

traja, dokler ne pridejo vsi na vrsto ali se ne naveličajo. (Ramovš, 1980) 

 

Gregčo Peter žak'l šiva  

PRIPOVEDOVALA: Tončka Vezočnik  

Zapela: TONČKA VEZOČNIK                                    Notni zapis zapisal: MIRAN MURNIK  

 

TEMPO: 88 

Gregčo Pitr žakl šiva hoj hoj hoj, 

Kaj pa tjebi žakl bode hoj hoj hoj, 

U žakl bom pa svine kupu, v žakl smuknu hoj hoj hoj, 

Kaj pa tjebi svine bode hoj hoj hoj, 

Svine mi bo masti dalo hoj hoj hoj, 

Kaj pa tjebi masti bode hoj hoj hoj, 

Z masti bom pa gare mazo hoj hoj hoj, 

Kaj pa tjebi gare bodo hoj hoj hoj, 

U garah bom pa babo vazu hoj hoj hoj, 

Kaj boš pa ti babo vazu hj hoj hoj, 

Zato da j bom u vad smuknu hoj hoj hoj, 

Kk se bod žabe darle k'b mvojo babo žarle hoj hoj hoj. 
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OPIS: 

Pesem uvrščamo med otroško ljudsko pesem s šaljivo vsebino. Nosi vsebino – zgodbo, kaj se 

je zgodilo z Gregčevim Petrom in njegovo »babo«. V prvi polovici 20. stoletja so si odrasli 

med delom velikokrat radi prepevali šaljive pesmi, le-te pa so slišali otroci in jih vzeli za 

svoje. Pesmi so lahko bile z izmišljenim besedilom in tudi izmišljeno melodijo.      

Prepelica 

PRIPOVEDOVALA: Tončka Vezočnik  

Zapela: TONČKA VEZOČNIK                                    Notni zapis zapisal: MIRAN MURNIK  

 

TEMPO: 75  

 

Prepelica se v detelji suče, 

škrjanček se v luknji vrti - i - i, 

zbudi se Micika, zbudi se Frančika, 

dela se bjeli den - i - i. 

 

OPIS: 

Gibalno-rajalni ples Prepelica sta plesala dva otroka, stara od 7 do 8 let. Sočasno sta rajala in 

prepevala melodijo pesmi, kakor je zapisno zgoraj. Ob začetku petega besedila pesmi sta se 

držala za roke in poskakovala v krogu okrog svoje osi. Nato je fant pokleknil in se je deklica 

vrtela okrog njega, ob tem pa ga je držala za prst – roko, ki jo je imel dvignjeno nad glavo. Ob 

zapeti pesmi sta se deklica in fant objela ter zopet prijela za roke in rajala dalje v krogu okrog 

svoje osi na melodijo pesmi.    
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5 KRONOLOŠKI PREGLED FOLKLORNE DEJAVNOSTI NA 

LJUBNEM OB SAVINJI  

 

Zgodovino delovanja ljubenske folklore sem pridobila s pomočjo ustnega izročila in pisnih 

virov gospe Jelke Marolt. Prvi zametki folklorne dejavnosti na Ljubnem ob Savinji segajo v 

leto 1962. Prav tega leta je bila ustanovljena prva folklorna skupina na Ljubnem, ki je nosila  

ime folklorna skupina Raduha, pod vodstvom učiteljice Jelke Marolt. V tem letu ljubenski 

folklorniki obeležujejo svoj prvi nastop na tradicionalnem občinskem prazniku, tako 

imenovan Flosarski bal (prvi vikend v avgustu). Člani folklorne skupine Raduha so vedno 

radi nastopali na različnih prireditvah, ob občinskih praznikih in šolskih prireditvah. Tako je 

bila leta 1971 ustanovljena šolska folklorna skupina in delovala za potrebe šolskih prireditev, 

pod vodstvom učiteljice Justike Vrešak in kasneje učiteljice Lenke Kralj. 

V letu 1979 se na Ljubnem ustanovi krožek folklorne dejavnosti, ki ga je vodila učiteljica 

Jelka Marolt. Ime folklorne skupine se je ohranilo, FS Raduha. Skupino folklornikov je 

sestavljalo 19 učencev iz tretjega in četrtega razreda. Po opisu sodeč je šlo za otroško 

folklorno skupino, v kateri so bili otroci, stari med osem in devet let. Intervjuvanka mi je 

povedala, da mlajše otroške skupine, kot so bili ti učenci, ni bilo. Morebiti ni bilo interesa, 

oziroma ni zapisano, ali je sploh kdaj na Ljubnem delovala otroška folklorna skupina s 

starostjo otrok med pet do šest let. Jelka Marolt se je zelo trudila, da bi folklora na Ljubnem 

zaživela in postala značilna za vsakdanjik našega kraja. Izobraževala se je s pomočjo 

videoposnetkov, ki so bili prikazani v takratnih oddajah in folklornih plesih iz takratnega časa. 

Veliko je povzemala iz literature gospoda Mirka Ramovša in se udeleževala različnih 

folklornih seminarjev, ki so potekali po vsej Sloveniji. Veliko truda je bilo vloženega v 

nastajanje odrskih postavitev, ki jih je gospa Marolt sestavljala glede na interes plesalcev. 

Poleg plesa pa je bila pomembna tudi obleka plesalca. Ustanovile so se številne zbiralne 

akcije za sponzorstva oblek delujočim folklornikom. Ob sprejemu Titove štafete, 14. 5. 1981, 

je folklorna skupina Raduha prvič nastopila v oblekah, ki so jih pridobili s pomočjo 

sponzorjev in organizirane akcije zbiranja odpadlega tekstila. Nove obleke so plesalcem 

doprinesle veselje in ponos, da so del folklorne skupine. Leta 1983 so nastopili na 90. 

obletnici planinskega društva, na akademiji ob koncu šolskega leta, na številnih občinskih 

praznikih in proslavah. »Veselje in radost pri plesu, na nastopih, so plesalci venomer kazali z 

navdušenjem, saj so v njem tudi resnično uživali. Največja pohvala za plesalce pa je bilo 
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polno občinstvo, bučen aplavz in malica – pogostitev ob koncu plesa,« se spominja gospa 

Jelka Marolt.  

Izbrani plesi, ki jih je prikazovala folklorna skupina Raduha, so izhajali predvsem iz 

domačega okolja (Ljubno ob Savinji), bližnjih okoliških vrhov – oddaljene kmetije in po 

zapisih in pripovedovanjih o plesih iz sosednjih vasi (Luče). To so bili: Pojštertanc, Cvajšrit, 

Krajcpolka, Sprijemalka, Zibenšrit. Folklorno skupino je ob nastopih in kasneje tudi na vajah 

spremljala diatonična harmonika – »frajtonarca« in bas. K plesu pa je vedno sovpadala tudi 

ljudska pesem in petje le-te. Za Ljubno je značilno, da so pevci ljudskih pesmi peli po 

domovih, ob različnih priložnostih ali pa tudi v folklornih skupinah. Ljudska pesem, ki je 

lahko na prvi posluh in pogled izjemno preprosta, na svoji površini, po sporočilnosti in 

vsebini izjemno minimalistična, pa vendar nosi kopico elementov in detajlov, ki govore o 

njeni starosti, izvoru, družbenem kontekstu, o človeku, ki jo je ustvaril, pel in prenašal iz roda 

v rod. Od umetnega večglasja se razlikuje pa drugačni strukturi in vodenju glasov (vodilno 

melodijo pri ljudskem petju na primer ne izvaja najvišji glas). Ta poseben način petja se 

imenuje "na tretjo" (ali tudi "na tretko") ali "na četrto", kar je značilno za Ljubno. Prvi glas 

namreč izvaja melodijo, drugi poje v vzporednih tercah in se imenuje "na čez", tretji in četrti 

(na tretjo in na četrto) pa se nahajata že precej visoko in dodatno harmonizirata melodijo. 

(Starost ljudskih pesmi, 2005) 

V letih 1983–84, kot beleži kronološki zapis, je delovala tudi mlajša folklorna skupina, ki je 

na šolski prireditvi nastopala z belokranjskimi plesi. Nekateri plesalci so obiskovali obe 

skupini, drugi pa le eno. Ljubno se lahko pohvali, da so v juniju leta 1984 na zaključni 

akademiji v šoli zaplesale kar tri folklorne skupine: prva, najmlajša, z rajalnimi igrami, druga, 

srednja (4. in 5. razred), z belokranjskimi plesi in starejša skupina s štajerskimi plesi.  

Po kronološkem pregledu je leto 1987 zadnje, ki nosi zapise o delovanju folklorne dejavnosti 

na Ljubnem ob Savinji. Kljub temu, da nosi Ljubno in okoliške vasi bogato plesno kulturo s 

tamkajšnjega okolja, je folklorna dejavnost po letu 1987 zamrla in kljub več poskusom 

oživljanja ni bila dejavna vse do leta 2012. V letu 2007 se je v sklopu osnovne šole Ljubno ob 

Savinji ustanovil šolski krožek folklorne dejavnost, a le za šolske potrebe.  

Želim si, da bi sedaj ob ponovnem vdihu otroške folklorne skupine Flosarček, ustanovljene 

leta 2012 pod vodstvom Barbare Trobentar, na Ljubnem ljudski ples zopet zaživel. Leta 2013 

pa sva vodstvo otroške folklorne skupine prevzeli Eva Firšt in Barbara Trobentar. Trudimo se 

in želimo si ponovno ustanoviti tudi odraslo folklorno skupino Raduha, saj je ogromno 

ljudskih plesov in ljudskih pesmi iz našega območja, ki čakajo na poustvarjanje in 

oblikovanje v današnji čas in odrsko postavitev za ljubensko občinstvo.    
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6 PRISTOPI DELOVANJA IN OHRANJANJE PLESNE KULTURNE 

DEDIŠČINE DANES   

 

»Kulturna dediščina predstavlja nenadomestljivo vrednoto, ki je zelo pomembna pri 

razvijanju otrokove osebnosti«. (Kmetec, 2013, str. 30)  

Številni intervjuvanci in ure pogovorov ter odkrivanje starih iger iz otroštva so mi pustile 

izjemen pečat. Ljudsko izročilo kot samo ni in nikoli ne bo zamrlo. Vredno je ohranjati našo 

lastno folkloro kot takšno, ki so jo poznali predniki. Predajanje in ohranjanje  ljudskega  

izročila mlajšim generacijam je izjemna vrednota, ki jo lahko občuti vsak posameznik, ki 

spoštuje in ceni, kar so nam izročili predniki. Kot ljudje 21. stoletja, ljudje moderne 

tehnologije, smo dolžni ohranjati običaje prednikov, da le-ti ne bodo potonili v pozabo.  

Zbrani podatki pri terenski raziskavi, rajalnih in gibalnih iger iz 20. stoletja so zbrani in 

zapisani. Skupek in sad najžlahtnejših zapisov sem oblikovala v zapis – odrsko postavitev za 

otroško folklorno skupino, ki jo vodim v domačem kraju, na Ljubnem ob Savinji.  

Otroška folklorna skupina Flosarček je pričela z delovanjem leta 2012 in šteje 25 članov. 

Skupina šteje 20 deklic in 5 fantov v starostnem razponu od treh do osem let (heterogena 

skupina). Pri oblikovanju vaj mi je najpomembnejša otrokova gibalna zmožnost, saj se otroci 

med seboj močno razlikujejo. Za uspešno delo, rezultat le-tega in osvojitev ljudskega izročila, 

so pomembni posebni pristopi in prilagojeni načini dela s predšolskimi otroki.  

S pomočjo različnih dejavnosti sem si ustvarila podobo o razvitosti individualne plesnosti 

posameznega otroka. Tekom srečanj, ki jih imamo s skupino enkrat tedensko, vnašam plesne 

vaje, metode dela, igre, s katerimi sem se srečala v času študija na Pedagoški fakulteti pri urah 

profesorice Gordane Schmidt in Vesne Geršak, udeležbah na seminarju o razvoju plesnosti 

otroka, seminarju za vodjo otroških folklornih skupin, izobraževanju na Kulturnem bazarju 

2013. Pri delu posegam tudi po metodi dela konvergentne pedagogike belgijskih svetovno 

znanih utemeljiteljev in strokovnjakov na področju pedagogike, dr. Michaela in mag. Božene 

Wambach.     

V sklopu omenjenih metod dela, po katerih postopam pri vodenju skupine, vnašam tudi 

ljudsko izročilo. Torej ljudske pesmi, gibalno-rajalne igre, ljudske igre, ljudski običaji. 

Izbrana ljudska vsebina je otrokom podana skrbno izbrano, saj se skozi igro in celostno 

izražanje oblikuje odrska postavitev, ki jo otroci osvajajo nevede. V odrsko postavitev je 

vključeno dinamično gibanje po prostoru, osvajanje različnih ljudskih otroških plesov in igre, 

venomer pa nas spremlja tudi peta ali instrumentalno izvedena pesem. Naj omenim, da niso 
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vsi instrumenti primerni za poustvarjanje ljudskega izročila. Uporabimo lahko ljudski 

instrument diatonično harmoniko, lončeni bas, violino, klarinet, oprekelj … Le-ti pa so lahko 

v različnih sestavih in v zasedbah, odvisno od geografske lege kraja, katerega ples 

poustvarjamo.   

 

6. 1 POZICIJE ODRSKE POSTAVITVE IN OPIS 

 

Naslov odrske postavitve: Jooj, ti okorni cokli.   

Otroci v gruči, brez da bi se držali za 

roke, prirajajo na oder. Eni so obuti v 

lesene cokle, drugi pa bosi. Rajajo po 

celotnem prostoru ob spremljavi 

diatonične harmonike, na katero ob robu 

igra harmonikar. Igra  polko Štirje fantje 

špilajo. Med plesom otrok po imenu 

Nace izgubi lesen cokel, le-tega pobere 

in vidi, da se je zaradi poskočnega plesa 

uničil. Žalosten ogleduje cokel, se usede na tla in prične jokati. Otroci opazijo, da Nace joče. 

Harmonikar preneha igrati, otroci se ustavijo in se v gruči razporedijo okrog Naceta. Sledi 

dialog med otroki, kako bi lahko pomagali in popravili uničen cokel.  

OTROCI: »Jooooj, Nace, kaj pa je narobi, da jukaš?«  

NACE: »Smr smr smr, cok'l se mi je uniču, pa na murm plisat!«  

OTROCI: »Neč ne skrb, ti ga bom pmagali ppravit.«  

NACE: »Oooo, a res bote. Sam kk pa?«  

Otroci stopijo v gručo, se posvetujejo, kako bodo pomagali Nacetu. Nato pa en otrok od 

veselja vzklikne: »Imamo rešitev!« Po odru se otroci razporedijo v tri manjše kroge, kot 

prikazuje spodnja skica, in sledi ples: vleci, vleci dreto, tolči, tolči klin; prstna igra: en kovač 

in izštevanka: šk-šk-šk, škarje režejo.   
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Otroci se ves čas igrajo in prikazujejo določeno 

igro, ples. Nace pa medtem opazuje in hodi 

okrog njih. Ko se Nace približa določenemu 

krogu, v katerem sedijo otroci, le-ti pričnejo na 

glas govoriti dogovorjeno besedilo oziroma 

prikazovati ples,  igro. Prej se igrajo po tihem.  

En otrok na blazini prinese popravljen cokel in 

ga da Nacetu, ki je še vedno žalosten, ker nima 

svoje obutve. Nace se razveseli in hitro natakne 

cokle ter predlaga, da bi z veseljem preizkusil, 

če je cokel res dobro popravljen.  

NACE: »Hvala, prijatelji. Zdej k mam 

popravljen cokl, ljehk spit zaplišem. Sam zde pa 

nam več pliso sam, se okrog podam pa jeno 

lušno punco zbram.«  

 

 

Otroci okrog njega tvorijo polkrog in se zibajo po melodiji. Sledi ples z izbiranjem na 

melodijo Lisička je prav zvita zver. Nace s popravljenimi cokli pleše solo ples in izbira koga 

bo izbral s »pouštrom«, ki ga ima v roki. Ko izbere deklico, poklekneta na blazino, se 

objameta in zaplešeta vrtenico na melodijo Mi se imamo radi. Plešeta pod roko in prav tako 

tudi ostali otroci.  

Med vrtenico se tvori kompozicija kroga, nato 

pa sledi ples Prepelica. Ob začetku petega 

besedila pesmi se izbrana deklica in Nace držita 

za roke in poskakujeta v krogu okrog svoje osi. 

Nato Nace poklekne in se deklica vrti okrog 

njega, ob tem pa ga drži za prst – roko, ki jo ima 

dvignjeno nad glavo. Deklica in Nace se 

objameta in skupaj z ostalimi otroki po krogu še 

enkrat na melodijo Prepelice zaplešejo ta ples.  
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Izbrana deklica in Nace na melodijo polke  Štirje 

fantje špilajo v koloni pobereta otroke, ki so v 

krogu.  

Nace kot prvi fant v koloni ovije kolono otrok po 

prostoru in odplešejo z odra.    
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7 SKLEP  

 

V osnovi in pripravah pisanja diplomske naloge sem si zadala raziskovalna vprašanja, ki so 

me zanimala s področja razvoja folklore na Slovenskem, predvsem ohranjena plesna kulturna 

dediščina na območju Ljubnega ob Savinji. Terenska raziskava s pomočjo kulturnega 

antropologa in etnologa Tomaža Simetingerja nama ni prinesla veliko novega oziroma še 

neodkritega na področju plesne kulturne dediščine na Ljubnem. Mnogo gibalno-rajalnih iger, 

ljudskih pesmi in ljudskih iger je znanih in še vedno v obtoku današnje kulture, a vendar 

veliko od njih ali vsaj nekaj različic od teh ni zabeleženih nikjer. V današnjem času so 

knjižnice bogato obložene in sem imela možnost raziskovati in pregledati veliko literature, a 

vendar nisem povsod našla identičnega zapisa iger, ki sem jih pridobila v času terenskega 

raziskovanja. Menim, da trud ni bil zaman, saj bodo sedaj zapisane tudi nekatere različice iger 

in pesmi, ki do sedaj še niso bile.  

Pregled literature o razvoju Slovenske plesne kulture – folklore na območju Ljubnega ob 

Savinji me je presenetil, saj imamo zelo bogato kulturno plesno izročilo. Glede na to me je 

skromno delovanje folklore na tem območju presenetilo. Želim si, da bi v bodoče lahko 

pomagala in bila deležna soustvariti zgodovino razvoja poustvarjanja ljubenske folklorne 

dejavnosti.  

S pridobljenim znanjem in izkušnjami s terena nisem odkrila veliko novih iger in plesov iz 

predšolskega obdobja ljudi v prvi polovici 20. stoletja. Zapisane igre so že del slovenske 

folklorne, plesne kulture, čeprav nekatere tudi v drugačnih različicah. Različice iger so se 

oblikovale glede na geografsko lego kraja, v katerem so se igro igrali, torej je povsem 

običajno, da so ljudje igram pridali svoja pravila in s tem pripomogli k sooblikovanju ljudskih 

iger. Brskanje po preteklosti in odkrivanju kulture te lahko včasih pusti malodušnega, 

predvsem če si v pričakovanju, da bi odkril nekaj novega in v stvarnost vnesel nekaj, česar še 

ni. Kljub malodušnosti pa sem vesela, da sem bila deležne te izkušnje raziskovanja in 

opisovanja iger iz območja Ljubnega ob Savinji. Dobila sem veliko vtisov preko sproščenega 

pogovora starejših občanov, ki so mi z velikim veseljem in vnemo pripovedovali zgodbe, 

pripovedke, dogodke iz njihovih otroških let. Pomembno se mi zdi, da znamo sprejeti, kar 

nam ponuja današnja družba in novodobne raziskave na področju razvoja otroka v 

predšolskem obdobju, različne metode in načine dela, koncepte, načrtovanja predšolske 

vzgoje v prihodnosti ipd. Časi se spreminjajo in hkrati tudi vzgoja in izobraževanje otrok. 

Vredno pa je obrniti naš tok misli tudi h kulturi, ki jo že imamo, da jo prenašamo na otroke in 
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jim jo predstavimo, jih seznanimo. Moramo se znati zavedati in ceniti, kar so nam zapustili 

naši predniki, zgodovino – ljudsko kulturo, ki jo moramo poustvarjati in voditi dalje. 

Poznavanje in razumevanje ljudske kulture mi je temelj in glavno vodilo pri poustvarjanju in 

prenašanju le-te na nove generacije.       

8 PRILOGA: CD Z ZVOČNIMI ZAPISI LJUDSKIH PESMI  

Skladbe je na diatonični in klavirski harmoniki posnel Miran Murnik, v studiu DomaDIS.   

 

1. Ringa raja 

2. Marička sedi na kamenu 

3. Rdeče češnje 

4. Gnilo jajce 

5. Štirje fantje špilajo (Pouštertanc)  

6. Lepa bela lilija  

7. Gregčo Peter žak'l šiva 

8. Prepelica 
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