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                                                                                                                                                           Vedeti moraš, 
v kateri pristan  

si se namenil,  
če hočeš v jadra 

ujeti pravi veter, 
ki te bo 

popeljal tja. 
 

(Lucius Annaeus Seneca, v Exley, 2008) 
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Povzetek 
 
 
Prosti čas je pomemben del našega življenja, saj posameznika sprosti in mu 
omogoča opravljanje tistih dejavnosti, ki so mu ljube, jih ne opravlja kot nujnost in ga 
navdajajo z veseljem. Prostega časa ne moremo imeti za nekaj samoumevnega, 
ampak je to dobrina, ki si je vsi ne morejo privoščiti. Razlogi za to so ekonomske, 
socialne in družbene razlike. Prosti čas se je preko desetletij spreminjal in prav s temi 
spremembami preko generacij od leta 1945 do danes se ukvarja magistrsko delo. V 
njem je teoretično podprta tema prostega časa otrok, katera je nadgrajena z načini 
preživljanja prostega časa otrok v Zasavju. Vsa poglavja se namreč prepletajo z 
življenjem otrok v tem okolju in po navedbah intervjuvanih oseb. Najprej se 
magistrsko delo dotakne problematike definiranja prostega časa in njegovega 
pomena, nato se osredotoči na spolne, starostne in socialne razlike pri preživljanju 
prostega časa. Teoretični del opisuje tudi vpliv tehnologije na spremembe, do katerih 
je prišlo skozi desetletja in pa vrste igrač, ki so ali so bile prisotne v določenem 
obdobju.  
 
Empirični del magistrskega dela predstavlja kvalitativno raziskavo. Namen raziskave 
je preko ustnih virov, ki sem jih pridobila z nestrukturiranim intervjujem, ugotoviti, 
kako se je spreminjalo preživljanje prostega časa otrok od leta 1945 do danes, katere 
igre in igrače so prevladovale v določenem obdobju, katere so večne ter s kom so se 
otroci največ družili. V raziskavo sem zajela ljudi, ki so svoje otroštvo med petim in 
desetim letom starosti preživljali v Zasavju, v katerem koli desetletju od leta 1945 do 
danes. Pridobljeni rezultati bodo osvetlili tematiko, ki na tem območju Slovenije za 
otroke prve triade še ni bila raziskana, osnovnošolskim učiteljem v lokalnem (in 
širšem) območju pa bodo pripomogli k ustreznejšemu poučevanju o življenju otrok po 
drugi svetovni vojni.    
 
Z raziskavo sem ugotovila, da je človek ne jezi se igra, ki so jo poznale vse, v 
raziskavo zajete generacije. Družabne igre so v nekaj desetletjih doživele silovit 
razcvet. Kolo, skiro, punčka in žoga pa so igrače, ki so bile prav tako znane vsem 
generacijam. V štiridesetih, petdesetih in šestdesetih letih dvajsetega stoletja so bile 
igrače preproste in izdelane iz naravnih materialov, nato so te igrače nadomestile 
plastične. Poleg igre ima pomembno vlogo druženje s sorojenci, vrstniki, sosedi in 
starši. Največ prostega časa so imeli otroci osemdesetih in devetdesetih let, prejšnje 
so bile obremenjene z delom, kasnejše pa s šolo in popoldanskimi dejavnostmi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ključne besede: Zasavje, prosti čas, otroštvo, igra, otrok, igrače 
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Abstract 
 
 
Leisure time is important part of our life, because it makes us feel more relaxed and 
we can do what we really like and not that, what we have to do, consequently they fill 
us with joy. Free time is something that we must not take for granted, because it is a 
good, that not everybody can afford it. Grounds for that are economic, social and 
societal differences. Over decades leisure time has been changing and that changes 
over generations from 1945 until today are the topic of this master's thesis. Inside of  
it is theoretical supported theme of leisure time of children which is upgraded with 
manners  of spending free time in childhood in Zasavje, all chapters go hand in hand 
with the life of children living in this environment and after statements of interviewed 
persons. Initially master's thesis touches the issue of defining leisure time and the 
importance of itself, then it focuses on gender, age and social differences in spending 
leisure time. Theoretical part also describes the influence of technology on changes, 
that occurred over decades and additionally to the types of toys, that were present in 
given period. 
 
The empirical part of master's thesis presents qualitative research. The purpose of 
the research through oral sources that I have acquired through non-structural 
interviews to determine how varied leisure activities of children from 1945 until today, 
what games and toys are prevalent in a given period and which are eternal and with 
whom the children spent most of their leisure time. In a research I included people 
who spent or spend their childhood between five and ten years old in Zasavje, in any 
decade from 1945 until today. The obtained results will shed light on issues for that 
part of Slovenia for the children of the first triad has not been researched yet, primary 
teachers in the local (and wider) area will contribute to teach children better about life 
of children after World War II. 
 
During the research I found out that Ludo is the game that knows every person in the 
research included generations. Board games are within a few decades experienced a 
huge expansion. A bike, a scooter, a doll and a ball are toys that are well known in all 
decades. In the forties, fifties and sixties of the twentieth century were simple toys 
made of natural materials, then they were replaced by plastic toys. In addition to the 
game it has an important role to socialize with siblings, peers, neighbours and 
parents. The most leisure time had children in eighties and nineties, earlier were 
burdened with work and later with the school and afternoon activities.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Zasavje region, leisure time, childhood, game, children, toys 
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1 UVOD 
 
 
Prosti čas je pojem, za katerega vsi mislimo, da vemo, kaj pomeni, vendar ko se 
sprašujemo po njegovi definiciji, smo v zadregi, saj je zelo težko definirati in podati 
skupno misel vsemu, kar se nam podi po glavi, ko zaslišimo pojem prosti čas. Ta se 
je skozi zgodovino ves čas spreminjal in se oblikoval glede na kulturne, družbene in 
gospodarske razmere v svetu. Dandanes so tako nastale ogromne razlike v 
preživljanju prostega časa v gospodarsko naprednih deželah v primerjavi s tretjim 
svetom, kjer otrokom manjka tudi marsikatera druga pravica, kot le pravica do 
prostega časa. Lahko bi se oprla na besede C. Ivančič (1999), ki meni, da tako 
življenjski kot delovni ritem popolnoma obvladujeta človekovo življenje. V današnji 
družbi vsi nenehno hitimo in imamo dan natrpan z raznoraznimi dejavnostmi, da je 
popolnoma na mestu vprašanje – kam to pelje?  
 
Za naslov magistrskega dela sem se odločila, ker me je na pedagoških praksah 
vedno presenetilo, s čim vse se otroci igrajo, kaj zbirajo, kakšne igrače nosijo v šolo 
in kaj vse počnejo popoldan doma. Običajno sem se ob pogovorih z njimi, ko so mi 
predstavljali igrače, ki jih do takrat nisem še nikoli videla, počutila staro, obenem pa 
me je zanimalo, ali so to le naslednice igrač prejšnjih generacij oziroma ali so to plod 
povsem nove pogruntavščine. Vsekakor sem se ob pogovorih z njimi pogosto 
zamislila nad tem, kaj sem sama delala v prostem času, kaj so delali naši starši,  
dedki in babice, ter kako so si generacije med seboj različne. Svoje otroštvo v 
devetdesetih letih bi lahko opisala nekako takole: spominjam se ga kot zelo 
prijetnega. Ker sem bila kar nekaj časa edinka in pa prva vnukinja dedku in babici, so 
se vsi zelo ukvarjali z menoj in me zasipali s pozornostmi. Kljub temu pa nisem bila 
razvajen otrok in sem se znala igrati sama. Oboževala sem sestavljanke, te sem 
lahko sestavljala cele dneve, saj so mi predstavljale izziv. Rada sem imela tudi 
pobarvanke in lego kocke. Televizijski program ni bil tako obsežen, kot je danes in 
posledično sem videla risanke samo ob večerih in ob koncu tedna. Prevladovali so 
Smrkci, Čebelica Maja, Gasilec Samo, Palček David, Šolenčki, Tom in Jerry in 
predvsem meni najljubši Mali leteči medvedki. Vedno pa sem spremljala umetnostno 
drsanje, čeprav sama nisem znala drsati. S starši sem se igrala črnega Petra, človek 
ne jezi se, domino in spomin, veliko smo se tudi žogali. Nekoč sem za rojstni dan 
dobila Tamagotchija, ki je zahteval veliko pozornosti in tako bil na trenutke celo 
nadležen. S sestro in sosedi se nisem igrala, ker so bili vsi mlajši. Do vstopa v 
cicibanove urice z vrstniki nisem imela vsakodnevnega stika, nato pa sem si kmalu 
našla prijateljice, s katerimi prijateljujem še danes. Ob praznovanju rojstnih dni smo 
rade skakale gumitvist, igrale zemljo krast, ristanc, petelinčka, skrivalnice, badminton 
… Imela sem veliko plišastih igrač, Trollse, vendar sem se najraje igrala s punčko 
Nino, ki sem jo s seboj nosila tudi v kad. Poleg tega sem imela kar nekaj barbik in 
tudi barbie hišo. Zanimiv mi je bil tudi game boy, na katerem sem igrala tetris. Nekje 
v drugem razredu je bilo obdobje, ko smo se vsi igrali z jojom. Bila sem zbirateljica 
prtičkov in dud. Veliko sem brala Disneyjeve pravljice. To so bili časi, ko se je žvečil 
žvečilni gumi znamke Čunga lunga, ko so se zbirale figurice Pez bonbonov, ko ni bilo 
mobitelov, računalnikov in sem se zunaj vozila s svojim roza kolesom ali rolerji, se 
igrala s psičko in mačkami, poletne dni pa preživela na bazenu. Na vsak intervju sem 
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tako odšla z zanimanjem, da izvem, kako so drugi preživljali svoj prosti čas v otroštvu 
in ali lahko najdem podobnosti s svojim.  
 
Kot sem že napisala, je pojem prostega časa zelo obsežen, zato sem se odločila, da 
se v magistrskem delu osredotočim predvsem na preživljanje prostega časa otrok, 
kar mi bo pomagalo in me dopolnjevalo pri opravljanju bodočega poklica. Ker se 
prostočasne aktivnosti močno razlikujejo med različnimi starostnimi skupinami otrok, 
sem se omejila na starost od pet do deset let in med seboj primerjala različne 
generacije od leta 1945 do danes.  
 
V magistrskem delu sem raziskala, kako se je spreminjal način preživljanja in količina 
prostega časa, s kom in s čim so se otroci največ preigrali ter katere so bile njihove 
najljubše igre in igrače. Vse generacije sem med seboj primerjala in ugotovila, katere 
smernice se ponavljajo in kaj je v posamezni generaciji noviteta.  
 
Ker sama prihajam iz Zasavja, sem se odločila, da naredim raziskavo v domači 
pokrajini, saj je na tem območju o življenju otrok skozi zgodovino znanega le malo in 
bo magistrsko delo doprineslo k boljšemu poznavanju življenja otrok na tem območju 
in obenem zabeležilo osebne izpovedi in spomine ljudi, ki so otroštvo preživljali 
oziroma ga preživljajo v Zasavju.    
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Prosti čas 

 
Fenomena prostega časa ni mogoče pripisati le obdobju, v katerem trenutno živimo, 
ker se je prosti čas, spreminjajoč svoj smisel in funkcijo, pojavljal kot vsebina 
življenjske resničnosti pri posameznih družbenih slojih in različnih stopnjah 
družbenega razvoja. Prosti čas je tako sociogenetski pojav, ki se je oblikoval in 
razvijal preko zgodovine in družbenih dogajanj. Kot rezultat sodobne družbe in 
značilnosti civilizacije je najtesneje povezan z razvojem avtomatizacije in tehnologije 
(Kristančič, 2007). »Prosti čas je torej sestavina celotnega kroga človekovih 
dejavnosti, ki mu le v tesnem spletu omogočajo popolnejšo zadostitev in razvoj 
socialnih potreb« (Lešnik, 1982, str. 19). 
 
Prosti čas je človeku preprosto potreben, ampak ne le zaradi počitka, da se vzpostavi 
ravnotežje v organizmu, temveč tudi za sprostitev, za osrečujoče doživljanje, 
ustvarjanje, za vse tisto, kar prerašča meje obveznosti nujnih zunanjih zahtev in 
zadolžitev ter za nove možnosti, ki jih strogo vezan čas niti ne dopušča (Ivančič, 
1999). 
 
Dandanes je vsakdanjik otrok zelo natrpan in zato imajo prostočasne dejavnosti 
pomembno vlogo pri njihovem razvoju, saj jim prosti čas daje več avtonomije, kot je 
imajo v drugih dnevnih aktivnostih (Kuhar, 2007). Težko je določiti, koliko ga otroci 
morajo imeti, da ne bi bilo ogroženo njihovo telesno in duševno zdravje, ter da ne bi 
bil zaviran normalen razvoj. Vse je odvisno od posameznika in se od primera do 
primera razlikuje. Ni pa pomembna samo kvantiteta prostega časa, ampak tudi 
kvaliteta, torej način, kako ga otrok preživlja. Oba faktorja sta v medsebojni 
odvisnosti (Novak, 1992).  
 
Kakovost življenja se kaže predvsem v načinu preživljanja prostega časa, ko se 
sprostimo in bogatimo samega sebe. To je potreba in pravica vsakega človeka 
(Lepoša in Klemenčič Vodušek, 2002). Prostega časa torej ni mogoče sprejemati le s 
kvantitativnih izhodišč, merjeno z urami, ampak tudi globlje, s psihološkimi 
razsežnostmi, z osebnim doživljanjem, ki subjektivno vrednoti prosti čas in katerega 
bistvo je končno taka ali drugačna aktivnost (Ivančič, 1999).  
 
 

2.1.1 Pomen prostega časa 

 
 »Prosti čas je pomemben za vsakega posameznika, kajti to je čas za razbremenitev 
intelektualnih in fizičnih naporov v šoli ali pri delu in drugih vsakodnevnih obveznosti. 
Prav to, da prostočasnih dejavnosti ne doživljamo kot obveznosti, jih razlikuje od 
vseh drugih dejavnosti, kajti vsakdo si lahko sam izbira, kaj bo počel v prostem času« 
(Gril, 2006, str. 1). 
 
Danes na prosti čas ne gledamo več kot na neko ekskluzivno dobrino posameznika, 
saj je postal dostopen širšemu krogu ljudi (Kristančič, 2007). Mnogi so istega mnenja, 
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da je pri prostočasnih dejavnostih ključno samousmerjanje, notranja motivacija, 
spoznavanje lastnih sposobnosti in izkušnja zadovoljstva (Caldwell in Baldwin, 2003, 
v Gril, 2006). Mladi se med seboj razlikujejo, kar posledično vpliva tudi na različno 
preživet prosti čas. Na prostočasne dejavnosti pa nima vpliva samo vsak 
posameznik, pač pa tudi različni dejavniki, kot so motivacija, potrebe, starost, spol, 
kompetentnost, družbeni sloj, kupna moč, mobilnost, legalne in starševske omejitve 
(Kuhar, 2007). Tu ne smemo pozabiti na vzgojo, saj ta lahko močno vpliva na način 
preživljanja prostega časa. Kot je bilo že omenjeno, ima za vključitev v različne 
vsebine prostočasnih dejavnosti veliko vlogo tudi motivacija, ki postaja odvisna od 
trenutne aktualnosti in medijske pozornosti (Kajba Gorjup, 1999). 
 
Z ekonomskim, družbenim, tehničnim in elektronskim razvojem se večajo dejavnosti 
prostega časa. Danes je tako prosti čas v domeni družine, šol, družbenih organizacij, 
kulturnih, športnih in drugih združenj (Kristančič, 2007). Lešnik (1982) je mnenja, da 
se je prostemu času z razvojem družbenoekonomskih odnosov, znanosti, tehnike in 
komunikacijskih sredstev spremenila namembnost, saj je postal vir izobraževalnih 
zmožnosti. Preko različnih dejavnosti posameznik razvija svoje sposobnosti in 
obenem tudi zadosti svojim osebnim interesom. 
 
Kristančič (2007) dodaja, da se tako prosti čas lahko pojavlja v treh osnovnih oblikah: 

• počitku ali oddihu, 
• razvedrilu ali zabavi ter 
• razvijanju osebnosti ali učenju za življenje. 

  
Vzgojni vpliv skupnosti se je v primerjavi z vzgojnim vplivom družine zelo povečal v 
času družbenega in industrijskega napredka. Šolski sistem je v preteklosti močno 
poudarjal pomembnost vključevanja otrok v zunajšolske dejavnosti, saj je 
prevladovalo prepričanje, da pomaga razvijati vsestransko razvito osebnost. To 
mišljenje je nemalokrat vodilo k precej prisilnemu vključevanju otrok v razne obšolske 
dejavnosti. Dandanes se stanje ni močno spremenilo, saj ima nemalo otrok tudi po 
sedem aktivnosti na teden. Starši jih vpisujejo v razne dejavnosti, ker se bojijo, da bi 
ob brezdelju zašli v slabo družbo. Otroci se ob takšnem tempu slej ali prej uprejo 
staršem. Pogosto so siljenja staršev otrok v določeno dejavnost posledica 
neuresničenih lastnih sanj in preambicioznosti, kar lahko vodi do neuspešnosti otrok 
v šoli, v zdravstvene težave in uporništvo (Kajba Gorjup, 1999).  
 
Otrokom, ki so preobremenjeni, se bo slej ali prej nekje zataknilo. Njihova 
preobremenjenost se lahko izrazi z boleznijo, ker je imunski sistem nenehno pod 
stresom in posledično oslabi. Pojavijo se lahko tudi obolenja psihosomatskega 
izvora, ko otrok začuti, da ne zmore več, bi pa vseeno rad bil uspešen, vendar se boji 
poraza. Ko otrok nima več časa zase, se začne oddaljevati tudi od samega sebe in 
ne prepozna več svojih lastnih potreb (Kesič Dimic, 2003).  
 
Pozablja se, da je prosti čas v vsej strukturi dnevnih aktivnosti otrokovega življenja, v 
domeni otroka, ter da mu omogoča zadovoljevati njegove osnovne potrebe in 
interese. Sam naj se odloči za tiste dejavnosti, ki ga spodbujajo k izražanju notranjih 
pobud, in ki lahko pridejo do polne uresničitve šele takrat, ko ne doživlja nikakršnih 
pritiskov in neposrednih omejitev od zunaj, ampak je zanje notranje motiviran. Prav 
zato je prosti čas tako pomemben za otrokov razvoj, in če mu je kraten, obstaja 
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nevarnost, da se ogrozi njegov telesni, čustveni, socialni in intelektualni razvoj 
(Novak, 1992).  
 
Pomembno je, da starši znajo prisluhniti otrokom in zanje poiskati vsebine, ki si jih 
želijo in jim bo to prineslo srečo in zabavo. Včasih ne potrebujemo veliko denarja, da 
bi bili srečni. V prostem času se lahko srečujejo tudi različne generacije, npr. 
preživljanje časa s starimi starši, kar lahko pozitivno vpliva tako na otroke, kot tudi 
starejše (Kajba Gorjup, 1999).    
 
 

 
Slika 1: Nedeljski počitek z dedkom, 1998 (osebni arhiv) 

  
 

2.1.2 Spolne razlike pri preživljanju prostega časa  

 
Černigoj Sadar (1992) trdi, da kljub temu, da obstajajo razlike v socializaciji dečkov in 
deklic pri vseh socialnih skupinah, so te razlike večje v statusno nižjih skupinah. Višji 
družbeni sloj naj bi bil manj stereotipen pri obravnavanju spolnih razlik in naj bi bolj 
spodbujal dosežke žensk. Ročna dela naj bi bila v osemdesetih letih še vedno 
področje deklet, medtem ko so v domeni dečkov tehnični hobiji in šport. Dekleta naj 
bi prav tako imela manj prostega časa, ker šolo jemljejo bolj resno in so tudi veliko 
bolj kot dečki vključene v gospodinjska dela.  
 
Iz pogovorov sem razbrala, da so fantje radi posnemali svoje očete in raziskovali 
njihovo orodje ter občasno tudi katerega pokvarili. Nekdo izmed intervjuvancev, ki je 
preživljal otroštvo v šestdesetih letih, je še posebej poudaril, da so mu bile najljubše 
igrače očetovo orodje. Najboljša so bila kladiva, žage … Spomnil se je, da je želel 
postati podoben očetu in kako je zato požagal mlado jablano. On je bil na podvig 
ponosen, očeta pa to ni razveselilo (J. Lovrač, intervju, december 2014). Oče v tem 
primeru predstavlja model, katerega otrok občuduje in ga zato posnema (Sadar, 
1991).  
 
Gologranc-Zakonjšek (2002) trdi, da se pogostnost vključevanja spolno stereotipnih 
igrač v igro s starostjo otrok zvišuje. Kot razlog za to niso potrebe otrok, ampak 
njihovi starši, starejši otroci in mediji, ki reklamirajo igrače za deklice in igrače za 
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dečke. Starši, vrstniki, učitelji in mediji neposredno učijo otroke spolnega obnašanja, 
ki se kaže pri izbiri oblačil, igrač, igrah in poklicnih aspiracijah. Ti socializacijski vplivi 
naredijo otroke stereotipne in ustvarjajo okolje, ki spodbuja in vzdržuje spolno 
tipizirano obnašanje (Sadar, 1991).  Starši lahko otrokom vsilijo določene igrače, npr. 
punčke dekletom in avtomobilčke dečkom, vendar jih ne morejo prisiliti, da bi jim te 
igrače pomenile isto kot njim, ker lahko način igranja daje istim igračam povsem drug 
pomen (Tomažič, 1999). 
 
Intervjuvanci so potrdili, da ni nujno, da so se v otroštvu igrali s stereotipno 
določenimi igračami, ki naj bi bile primerne njihovemu spolu. Ženske so omenile, da 
so se igrale tudi z avtomobilčki, to so potrdile tudi tiste, ki niso odraščale v družbi 
bratov. Prav tako sem intervjuvala moško osebo, ki nikoli ni marala avtomobilčkov in 
se z njimi tudi ni nikoli igrala.   
 
 

2.1.3 Starostne razlike pri preživljanju prostega časa 

 
»Otroštvo je časovno omejeno obdobje v življenju posameznika, v katerem se pod 
vplivom okolja izrazijo in oblikujejo zasnove za nadaljnje življenje« (Hacin, 2013, str. 
149). 
 
Različna starost vpliva na različen odnos do dejavnosti prostega časa, prav tako nanj 
vplivajo posameznikov duševni in telesni razvoj ter pridobljene izkušnje. S starostjo 
se večajo družabne dejavnosti prostega časa. Pri mlajših, starih pet do deset let, je 
opazno predvsem to, da se naenkrat zanimajo za veliko različnih dejavnosti, vse bi 
radi poskusili, vse bi radi doživeli, so v iskanju tistega, kar bi zadovoljilo njihove 
potrebe. Pogosto so nemirni, imajo željo po nenehnem gibanju, težko so pri miru in 
težko dolgo vztrajajo pri eni dejavnosti. Težje se tudi zberejo in vsekakor se hitreje 
naveličajo kake dejavnosti kot npr. učenci druge in tretje triade osnovne šole. 
Starost je torej močan dejavnik, ki vpliva na izbiro vsebin prostočasnih dejavnosti. 
Starejši kot je otrok, več ima izkušenj, spoznanj, sposobnosti, ki mu omogočajo, da si 
izoblikuje interese, motive in odnose do dejavnosti. Ni pa nujno, da se s starostjo 
prostočasne dejavnosti spremenijo, torej da se ukvarja z drugimi dejavnostmi, lahko 
so interesantne še vedno iste dejavnosti, katere pa otrok poglobi in jih starejši izvaja 
drugače in bolj popolno, kot jih je kot otrok (Lešnik, 1982). 
 

 

2.1.4 Socialne razlike pri preživljanju prostega časa 
 
Raziskave na Norveškem so pokazale, da je v nižjih slojih in na deželi več 
samoorganizacije in druženja s sovrstniki v prostem času ter manj organiziranih 
prostočasnih dejavnosti v ustanovah kot pri višjih slojih v mestu (Frone idr., 1990, v 
Černigoj Sadar, 1992). S tem se strinja tudi Černigoj Sadar (1992), ki dodaja, da so 
otroci iz višjih socialnih slojev v prostem času bolj deležni organiziranih dejavnosti, 
kot so npr. učenje tujih jezikov, računalništvo, učenje glasbenih instrumentov, kot 
otroci iz nižjih socialnih slojev … Kot vzrok za to bi lahko navedli, da se v tej 
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gospodarski krizi veliko družin ukvarja s preživetjem in ne razmišlja o aktivnosti otrok 
v prostem času, saj jih veliko nima sredstev za plačljive treninge in raznorazne 
organizirane dejavnosti, ki so prav tako plačljive narave. 
 
Vzgojno organizirano okolje, ki ga daje šola, lahko blaži razlike, ki izvirajo iz različnih 
družinskih okoliščin (Lešnik, 1982). V zadnjem času smo priča razmahu novih, 
medijsko podprtih vsebin, v katere se je mogoče vključevati v prostem času. Večina 
izmed njih je slabo podprta z vložki države, kar pomeni, da je velik del finančnega 
bremena na ramenih staršev. Problematično je to, da so te vsebine, ki so sicer 
privlačne za otroke (npr. plesna šola), zaradi ekonomskih razlogov številnim 
nedostopne (Kajba Gorjup, 1999).  
 
Bivalno okolje je dejavnik, ki vpliva na izbiro vsebine prostočasnih dejavnosti. Veliko 
otrok se ukvarja s tistimi dejavnostmi, ki jih ponuja šola kot krožek. Dandanes pa je v 
veliki meri dostopno obvladovanje širšega prostorskega območja s sodobnimi 
prometnimi sredstvi in je razdalje moč hitreje premagovati in se tako udejstvovati tudi 
v dejavnostih, ki niso dosegljive v bivalnem okolju (Lešnik, 1982). Podobno, kot 
ugotavlja Lešnik za osemdeseta leta, so tudi danes mnoge obšolske dejavnosti 
povezane z dostopom do neposrednih prometnih povezav.   
 
»Okoliščine, v katerih človek živi, vplivajo na njegov način življenja in torej tudi na 
dejavnosti prostega časa, za katere se odloča« (Lešnik, 1982, str. 213). Možnost 
samostojnega odločanja za neko obliko prostega časa upada glede na nižanje 
izobrazbene in kvalifikacijske ravni. Pri tem gre tudi za problem kakovosti preživljanja 
prostega časa, saj je pri nižjih slojih velik del prostega časa namenjen dejavnostim, ki 
jim omogočajo preživetje in ne dejavnostim za razvedrilo (Klinar, 1979, v Jogan, 
1992). Na ta problem je opozorilo tudi več intervjuvanih oseb, ki so se spominjale 
svojega otroštva kot zelo delovnega. Intervjuvanka, ki je predstavnica preživljanja 
otroštva v štiridesetih letih, je to opisala z naslednjimi besedami: »Kakšnega 
posebnega igranja nismo imeli, saj smo morali že zelo zgodaj delati doma. Nismo 
živeli na veliki kmetiji, ampak na takšni, da je komaj bilo za preživetje, dela pa je bilo 
kljub temu ogromno« (I. Rozina, intervju, november 2014). Predstavnik petdesetih let 
je zelo podobno opisal svoje otroštvo: »V glavnem pa ni bilo veliko časa, ker je bilo 
na kmetiji vedno veliko dela. Poleti smo morali vstati, ko se je naredil dan in odšli 
kositi na roke, saj kosilnic takrat še ni bilo, in nato odšli v šolo. Mi čez teden nismo 
imeli nič prostega časa. V jesenskem času je bilo ogromno dela s pobiranjem sadja, 
pasenjem krav, ker ni bilo električnih pastirjev« (J. Turnšek, intervju, januar 2015). 
 
Otroci so bili dolgo časa določeni za delo in pomoč na kmetiji. Prostega časa je bilo 
zelo malo, če pa je že bil, so ga porabili za igro in igrače, ki so jih izdelovali kar sami. 
To so bile predvsem punčke in žoge iz cunj (Tomažič, 1999).  
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Predstavnica petdesetih let je dodala problem preobremenjenosti in s tem 
zanemarljiv odnos do šole, saj je bilo preživetje družine na prvem mestu: »Za učenje 
nisem imela časa, nobeden me ni k temu niti priganjal, sem morala kar delati« (N. 
Turnšek, intervju, januar 2015). 
 
Hacin (2013) navaja, da tovrstni opisi spominjanja na otroštvo le potrjujejo, da je bilo 
otrokom na tem območju dodeljena vloga pomanjšanih odraslih, kar je bilo za tisto 
obdobje in prostor povsem sprejemljivo, saj se je v praksi uveljavilo načelo, da je delo 
najboljši vzgojitelj in tega so se povečini držali, ne glede na to, kaj je bilo zapisano v 
trenutno veljavni zakonodaji. 
 
Razmere so se spremenile že v šestdesetih letih, ko otrokom ni bilo treba več tako 
zelo garati za preživetje in posledično so imeli tudi več prostega časa. Tomažič 
(1999) meni, da je večja sprememba nastopila v drugi polovici 20. stoletja, ko je bila 
struktura agrarne družbe tako spremenjena, da je sprejemala vplive industrijske 
kulture. Intervjuvanci predhodnih generacij so namreč zanikali, da bi imeli veliko 
prostega časa, saj se v glavnem spominjajo le dela. Vse naslednje generacije bolj 
priznavajo prisotnost prostega časa, ki pa se je omejeval z delom za šolo in ne z 
delom za preživetje. Socialne razmere intervjuvancev iz Zasavja so se iz generacije v 
generacijo izboljševale. 
 
 

2.1.5 Življenje otrok v Zasavju 

 
V prvi polovici dvajsetega stoletja so na območju Zasavja poleg delavskih naselbin 
prevladovala kmečka bivališča. Večina teh kmetij je bila samooskrbnih, njihovi  
lastniki so bili mali in srednje veliki kmetje (Hacin, 2013). Tudi iz pogovorov z 
intervjuvanci je zaslediti, da je večina otroštvo preživela na kmetijah. Nekateri se 

Slika 2: Delo na polju (osebni arhiv) 
Slika 3: Hranjenje prašičev (osebni arhiv) 
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otroštva na kmetiji spominjajo kot neprestano delo za preživetje, spet drugi so živeli 
na večjih kmetijah, kjer so si lahko privoščili tudi hlapce in dekle.  
 
Hacin (2013) navaja, da je leta 1941 druga svetovna vojna posegla tudi v življenje 
šolarjev. V šole je okupator uvedel svoj režim in v nekatere izmed njih proti koncu 
naselil vojaške posadke. Posledica tega so bila slaba stanja poslopij, ki so prisilila, da 
se je pouk izvajal v zasilnih učilnicah. Učenci pa v šoli niso nabirali samo znanja, 
ampak so bili vključeni tudi v različne akcije, kot so zbiranje žira, kovin, stekla, ki bi 
pripomogle k hitrejši obnovi domovine. Požgano šolo in izvajanje pouka na 
nadomestnih lokacijah omenja tudi predstavnica 40-ih let (I. Rozina, intervju, 
november 2014). 
 
Podobno so doživeli tudi otroci 90-ih let, čeprav v milejši obliki. V vojni za samostojno 
Slovenijo je tudi Zasavje poleg ostalih akcij, ki so imele vse karakteristike bojnih 
aktivnosti, doživel pravi spopad. Šlo je za dva napada letal jugoslovanske armade, ki 
sta poskušala onesposobiti oddajnik na Kumu. To se je dogajalo 28. 6. in 2. 7. 
1991(Šutar, 2011). Bežanja pod drevesa, helikopterja in napetega ozračja se 
spominja predstavnik 90-ih let, vendar je bil še premajhen, da bi razumel, kaj se 
dogaja (S. Strmljan, intervju, marec 2015).    
 
 

2.1.6 Druženje v prostem času 

 
Vsak posameznik se sam odloča, s kom se bo družil v prostem času. Večina ljudi je 
najraje v družbi tistih, ki jih dobro pozna in jim tudi zaupa. V prostem času je 
pomembno, da je posameznik sproščen, da se ne pretvarja in da je lahko to, kar je, 
zato dajejo ljudje prednost druženju s tistimi, ki jih poznajo in sprejemajo njihove 
osebne identitete. Za mnoge je to družina, kjer so lahko najmanj preračunljivi v svoji 
samoprezentaciji (Sadar, 1991).  
 
Empirično raziskovanje odnosa prostega časa in družine je pokazalo, da se preko 70 
% rekreacijskih aktivnosti in 80 % socialnih aktivnosti običajno izvaja s člani družine 
(Kelly, 1978, v Sadar, 1991). Prosti čas je pomemben dejavnik za uresničevanje 
skupnih interesov, ponuja tudi možnost za ublažitev konfliktnih situacij, ki lahko vodijo 
v krizo ali razbitje družinske skupnosti (Tepavčević, 2003). Aktivnosti, v katerih 
sodeluje vsa družina, v večji meri pripomorejo k večji povezanosti družinskih članov 
in tudi izboljšanju njihovih medsebojnih odnosov. Dekleta v povprečju preživijo več 
prostega časa z družino kot dečki (Hendry, Shucksmith, Love in Glendinning, 1993).   
 
Družina predstavlja najbližje in prvinsko okolje, v katerem otrok postopoma spoznava 
svet in priložnosti, ki mu jih nudi. Pomembno je upoštevati, kakšne so družinske 
razmere, kakšen je odnos med starši in otroki, med staršema in do okolja. Družina je 
torej tudi prva, ki skrbi za otrokov prosti čas (Lešnik, 1982). Danes, ko delavniki 
staršev niso omejeni zgolj na dopoldanski čas, otroci vse več časa preživijo s starimi 
starši oziroma v izobraževalnih institucijah in posledično ni nujno, da je družina prva, 
ki skrbi za otrokov prosti čas.  
Kakovost preživljanja prostega časa otrok in mladih se najprej izoblikuje v družini, saj 
so starši otrokov največji in najmočnejši vzornik. Preko njih otrok pridobiva vzorce 
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vedenja, dela in delovanja v prostem času. Družina je tista, ki določi in izbira oblike in 
vsebine preživljanja prostega časa. Če so starši športniki in radi aktivno preživljajo 
prosti čas, potem bodo tudi otroci deležni več aktivno preživetega časa. V družini se 
razvijajo medsebojne vezi, komunikacija, postavi se tudi temelj otrokovega delovanja 
v prihodnosti (Kajba Gorjup, 1999). To trditev je potrdil tudi intervjuvanec: »Moje 
otroštvo je bilo povezano z ritmom družine in ne z okolico. Oče je zmeraj narekoval 
moj ritem življenja, tudi v šport me je vpeljal« (D. Grabnar, intervju, avgust 2015). 
Lešnik (1982) meni, da družinska kultura močno vpliva na razvoj mlade osebnosti, 
izobraženost staršev predstavlja neposredno družinsko okolje, v katerem živi otrok. 
Tudi danes psihologi in pedagogi opozarjajo na močno korelacijo med izobraženostjo 
staršev oziroma skrbnikov ter osebnim razvojem ter rastjo otrok in mladostnikov.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
                                                            
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Slika 4: Igranje na dvorišču (osebni arhiv) 

Slika 6: Druženje s sorodniki in igranje 
s psom na nedeljsko popoldne, 1970 
(osebni arhiv) 

Slika 5: Na nedeljskem sprehodu s        
starši, 1969 (osebni arhiv) 
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2.1.7 Prosti čas otrok glede na letne čase 
 
Prosti čas otrok lahko delimo glede na letne čase. Ti so še posebej v preteklosti 
močno krojili prosti čas otrok. Danes je njihov vpliv na način preživljanja prostega 
časa otrok vse manjši. Livingstone (2002) meni, da je pojav televizije, računalnikov, 
interneta in ostalih medijev močno spremenilo družinsko življenje. Družina se ob 
večerih nič več ne pogovarja o preživetem dnevu, ampak le o tem, kaj je na 
programu, kaj bodo gledali in kdo bo upravljal z daljinskim upravljalnikom.  
 
Danes ne glede na letni čas družine več časa preživijo ob gledanju televizije. V 
preteklosti so otroci še posebej poletne dni izkoristili za celodnevno preživljanje 
prostega časa na prostem skupaj s prijatelji, za njih je bila največja kazen, ko so jih 
starši ob mraku poklicali k večerji. Ves dan so se podili naokoli, velikokrat imeli buške 
in krvava kolena, vendar so preživeli. Ne tako kot danes, ko starši ne pustijo svojih 
otrok samih ven, ker v tem vidijo različne strahove, kot so neprimerna igrala na 
dvorišču, slaba družba sovrstnikov, možnost igle na igrišču, prisotnost ugrabiteljev, 
posiljevalcev, možnost prehladitve ob dežju, umazanja oblek v lužah, sončnih 
opeklin, pikov os, sršenov in kač … Tako danes lahko opazimo, da otroci tudi poletne 
večere pogosteje preživljajo pred domačim računalnikom ali televizijo, kot pa da bi se 
zunaj igrali do mraka in urili socialne veščine. 
 
Na prostem se otrok nauči več kot v notranjih prostorih. Z raziskovanjem okolja, 
namišljenimi gradovi, predmeti se možgani razvijajo veliko hitreje kot pri tistih, ki se 
igrajo v zaprtih prostorih z igračami. Z raziskovanjem se zabavajo, kar pomembno 
vpliva na njihovo počutje in uspeh v šoli. Poleg tega pridobijo tudi veliko prijateljev, 
kar jih še dodatno osrečuje. Seveda pri igranju zunaj niso prisotne samo mentalne 
prednosti, ampak tudi fizične. Zunaj se otrok veliko intenzivneje giblje kot v notranjih 
prostorih, kar pozitivno vpliva na njegovo telesno kondicijo in zdravje, poleg tega pa 
naj bi bili manj izpostavljeni stresu. Priporočila staršem, ki ne pustijo svojih otrok 
samih zunaj, so na primer, da naj se igrajo v naravi skupaj z otroki, da gredo z njimi 
na sprehod, namesto, da jih peljejo z avtom v šolo, naj skupaj z njimi kolesarijo do 
šole, se dogovorijo s sosedi, kdaj bo kdo pazil na otroke zunaj itd. (Narvaez, 2014).  
 
 

2.1.7.1 Prosti čas otrok v Zasavju v poletnem času 
 
V poletnem času so vse generacije več časa preživljale zunaj. Vsi se spominjajo iger 
z žogo in nogometa. Prav tako so se vsi lovili in skrivali. V štiridesetih in petdesetih 
letih je bila zelo priljubljena kolebnica oziroma skakanje čez vrv. Peskovniki in igranje 
z vedri in avtomobilčki v njem se pričnejo omenjati šele od sedemdesetih let naprej in 
to pri otrocih, katerih starši so gradili hišo. Tančnica je prav tako igra, ki je bila 
priljubljena pri dekletih v vseh obdobjih.  
 
Do šestdesetih let nihče ne omenja dopustov, družinskih izletov in morja. Ljudje še 
niso imeli osebnih avtomobilov, niti dovolj velikih dohodkov, da bi si lahko privoščili 
oddih. Ljudje, ki so živeli na kmetiji, pa prav tako niso mogli zapustiti kmetije zaradi 
živali. Nemalo ljudi posledično ni znalo plavati, veliko pa se jih je naučilo v Medijskih 
toplicah. Zgradil jih je Alojz Prašnikar  leta 1877. Bile so izredno popularne v vseh 
starejših generacijah. Vsi otroci v Zasavju so imeli priložnost, da odidejo vsaj na 
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enodnevno kopanje, v kolikor si starši niso mogli privoščiti dopusta. Tako so bila 
njihova poletja pogosto povezana s preživljanjem prostega časa v toplicah. V 
devetdesetih letih so imeli otroci iz občine Zagorje ob Savi celo subvencionirane 
karte, kar je omogočilo kopanje še večjemu številu otrok. Spomine na toplice je z 
menoj delila tudi najstarejša sogovornica, ki je bila nad kopanjem navdušena. Otroci 
iz Zasavja najverjetneje ne bi uvrščali plavanja na tako visoko mesto po priljubljenosti 
preživljanja prostega časa, če ne bi bilo Medijskih toplic, saj v Zasavju ni nobenega 
jezera ali mirne reke, ki bi dopuščala kopanje in otroško igro. Hotel je bil v petdesetih 
letih v glavnem zapolnjen z rudarji, ki so hodili na oddih. Otroci tako s strani delavcev 
v toplicah niso bili zaželeni gostje. Največ otroških gostov je prihajalo z Izlak, ti pa so 
bili povečini kmečki otroci, ki so bili navajeni trdega dela doma na kmetiji in so si 
velikokrat morali prislužiti odhod v toplice. Tako so največkrat odhajali v toplice po 
trdem delu in seveda tudi umazani, kar pa upraviteljem toplic ni bilo všeč, saj toplice 
niso bile namenjene umivanju po delu. Otroci so bili tako nemalokrat deležni vpitja 
blagajnikov. Sogovornici je še posebej ostal v spominu stavek: »Le ven iz vode ti 
fakin, ta voda je za narod fin, zvečer naj kopa se gospoda in ne kmečka ta nesnaga« 
(I. Rozina, intervju, november 2014). Te besede otrok niso ustavile, da se ne bi 
večkrat pretihotapili v toplice čez ograjo, saj velikokrat niso imeli za vstopnino. Na 
toplice imajo kljub vsemu lepe spomine, pomenile so jim najlepše poletno preživljanje 
prostega časa (prav tam). Medijske toplice pa so zaprle svoja vrata po 132 letih, 
novembra 2009. Današnji otroci so tako prikrajšani za vragolije na bazenu, ki so bile 
tradicija več generacijam. Danes lahko otroci koristijo v celotnem Zasavju le bazen v 
Trbovljah.  
 
Od sedemdesetih let naprej se že pogosteje pojavlja dopustovanje na morju in 
kolesarjenje s poniji. Po navedbah novinarja RTV SLO Jureta Rejca (rtvslo.si, 2009) 
so Rogove ponije, kot jih poznamo danes, začeli izdelovati leta 1965, veljala pa so za 
prva slovenska zložljiva kolesa. Poleg koles so se pojavljali tudi skiroji in razni 
avtomobilčki. Po gozdovih je bila razširjena igra Nemci in partizani.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7: Druženje s sosedi, kolesarjenje, 1983 (osebni arhiv) 
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2.1.7.2 Prosti čas otrok v Zasavju v zimskem času 
 
V zimskem času so vse generacije dejavne na snegu. Predvsem moška populacija je 
naklonjena smučanju. To se je med generacijami spreminjalo le v materialih smuči. V 
štiridesetih, petdesetih in deloma tudi v šestdesetih letih so bile te smuči lesene, 
izdelane doma. Kasneje pa se je že posegalo po kupljenih smučeh. Te so bile 
znamke Elan. Njihov začetek sega v čas druge svetovne vojne, ko je dvanajst 
obrtnikov in inženirjev izdelalo več sto parov lahkih in vzdržljivih lesenih smuči za 
partizane. Podjetje je leta 1945 ustanovil Rudi Finžgar, ki je v petdesetih ter 
šestdesetih letih prodal vedno več in več smuči (Elanskis.com, 2014).  
 
Sogovorniki, predstavniki sedemdesetih let, so omenjali, da so že imeli kupljene 
smuči, ne novih, ampak rabljene. Sprva so ljudje smučali po domačih strminah, 
kasneje pa tudi po že urejenih smučiščih. To so bila smučišča Prvine, Marela in 
kasneje tudi smučišče Kandrše Vidrga. To je manjše smučišče, ki povečini zaradi 
nizke lege zahteva umetno zasneževanje. Primeren je za otroke in nezahtevne 
smučarje (Vidrgar.si, 2014). Tu so se odvijali in se še odvijajo prvi športni dnevi otrok 
iz Zasavja. Pri dekletih je bilo bolj kot smučanje prisotno sankanje. Tudi sani so bile 
sprva narejene doma. Bile so raznoraznih oblik in povečini lesene.  
 
Poleg tega so dejavnosti na snegu zajemale tudi kepanje, ''mavžanje'', drsanje in 
delanje snežakov. V devetdesetih letih je postalo zelo priljubljeno tudi deskanje na 
snegu. Ob mrzlih večerih so se po pripovedovanju sogovornice, katere otroštvo sega 
v petdeseta leta, radi povzpeli na krušno peč in od tam skozi okno gledali naletavanje 
snega (N. Turnšek, intervju, januar 2015). Na peči so se največkrat pogovarjali, si 
pripovedovali zgodbe in peli. Večkrat se je tudi dogodilo, da so padli s peči.  
 
Med drugo svetovno vojno so se na pečeh greli tudi partizani in Nemci. Sogovornica 
je priznala, da so se ti zelo radi igrali z njimi na peči. Radi so jih pestovali. Ima pa tudi 
malo manj ljub spomin na igro s partizani in Nemci. Imeli so uši, ki so jih prenesli na 
otroke. Ta dogodek je opisala takole: »Spominjam se, da sem dobila tudi uši. Pri nas 
so bili velikokrat Nemci in partizani, ki so nas otroke pestovali na peči. Podarili so 
nam tudi uši. Mama nas je nato namočila v petrolej, joj, to so bili sami mehurji na 
glavi, uši so pa tudi izginile« (I. Rozina, intervju, november 2014). 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Slika 8: Sankanje in smučanje, 1957 (osebni arhiv) 
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2.1.8 Prazniki in preživljanje časa z družino  

Magistrsko delo obravnava prosti čas otrok, starih od pet do deset let; to je že 
obdobje, v katerem otroci vstopijo v šolo. S tem se zmanjšajo tudi priložnosti za 
obsežnejše preživljanje prostega časa, saj šola otroku kroji čas tudi v popoldanskih 
urah z raznimi domačimi nalogami in učenjem. Lešnik (1982) trdi, da so otroci ob 
delavnikih več časa namenili šoli in imeli posledično manj prostega časa. Bili so bolj 
ali manj omejeni na tiste dejavnosti, s katerimi so se lahko ukvarjali v šoli, na poti 
domov, npr. druženje s prijatelji in sosedi, ali doma. Tudi danes se še vedno ohranja 
enak vzorec. 
 
Kratek oddih od šolskih obveznosti predstavljajo vikendi (čeprav to ni nujno), 
počitnice in prazniki. Otrokom najbolj priljubljeni mesec, kar se tiče obdarovanja, je 
zagotovo december. Vse se prične dogajati že v predbožičnem času, natančneje štiri 
tedne prej, ko se prične adventni čas. Otroci skupaj s starši izdelajo adventni venček, 
na katerega položijo štiri sveče, ki jih nato postopoma prižigajo štiri nedelje do 
božiča. V zadnjem času je priljubljen tudi adventni koledar. Otroci vsak dan v 
adventnem času odprejo po eno okence, za katerim se skriva sladka mala pozornost. 
Čas obdarovanja se prične že na začetku decembra, šesti december je čas za 
Miklavža, ki že od nekdaj vznemirja otroško domišljijo. Skozi celo leto otroci 
opazujejo večerno rdečo zarjo, saj s tem lahko predvidijo, koliko piškotov bodo dobili 
za Miklavža, saj to pomeni, da Miklavž peče piškote. Nekaj dni pred Miklavžem je 
naloga otrok, da mu napišejo ali narišejo pismo in mu s tem povedo, kaj si želijo za 
darilo. Pismo se običajno položi na okensko polico in odpre okno, da ga Miklavž 
lahko vzame (Demšar, 1999). Ta čas v letu je zagotovo eden izmed tistih, ko otroci 
naredijo samorefleksijo o tem, ali so bili čez leto pridni ali ne. Tisti, ki v svojo pridnost 
niso bili prepričani, jih je bilo na večer pred Miklavžem strah parkljev, zjutraj pa so 
malo v strahu, da jim Miklavž ni nič prinesel, pogledali v pehar, ki so ga nastavili na 
mizo, predno so odšli spat.   
 
Rojeni pred osemdesetimi leti so v letu najbolj čakali Miklavža, ker so bili na ta dan 
vedno obdarovani. Tudi najstarejša sogovornica, rojena leta 1938, je potrdila, da so 
bili za Miklavža obdarovani, ampak še zdaleč ne tako, kot so otroci danes. Veseli so 
bili suhih hrušk, če pa so dobili rožič, je bilo veselje nepopisno (I. Rozina, intervju, 
november 2014). Z razliko od otrok, ki so se rodili v devetdesetih letih, Božička niso 
poznali in tako za božič niso bili obdarjeni. Kljub temu pa imajo tudi tisti, ki v otroštvu 
na ta dan niso bili obdarjeni, na te dni posebne spomine, saj je bil to izrazito družinski 
praznik, ko se je vsa družina zbrala in so skupaj preživljali božični večer. Običajno je 
bil to čas, ko so vsako leto postavili novoletno smrečico (''krisban''), pod njo so verni 
postavili jaslice na mah, ki so ga otroci predhodno nabrali in ga posušili.  
 
Novinar Dnevnika Ernest Sečen (dnevnik.si, 2014) navaja, da prejšnji politični režim 
praznovanju božiča ni bil naklonjen in so ga tako leta 1952 črtali s seznama 
praznikov. Situacija se je začela spreminjati šele v osemdesetih letih, ko je takrat 
slovensko javnost s svojim voščilom na božični večer šokiral Jože Smole, česar niso 
pričakovali, ker je bil J. Smole predstavnik oblasti, ki ni bila naklonjena cerkvenim 
praznikom. Kot prvi komunistični predstavnik je takratnemu metropolitu Alojziju 
Šuštarju omogočil, da je leta 1986 ljudstvu voščil vesel božič. Zaradi tega se ga je 
prijel tudi vzdevek Božiček (sl.wikipedia.org, 2015). Božič pa se je kot dela prost dan 
uvedel leta 1989. Čeprav božič v času od leta 1952 do leta 1989 ni bil priznan kot 
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praznik, ga moji sogovorci niso doživljali na tak način. Z družino so se kljub temu, da 
je bil naslednji dan delovni dan in tako tudi pouk, odpravili k polnočnici. Nemalo ljudi 
se je na božič odpravilo na tradicionalni božični pohod z baklami na Zasavsko Sveto 
goro. Za otroke je bilo to res posebno doživetje. Tudi neverujoči so ta dan preživljali v 
krogu družine.  
 
Novinar MMC RTV SLO T. K. B. (rtvslo.si, 2014) navaja, da je po drugi svetovni vojni 
v naše kraje prišel dedek Mraz s sovjetskimi vplivi, ki so ga uporabili za preusmeritev 
pozornosti s preveč krščanskih praznovanj božiča na posvetno novo leto. Otroke 
obdaruje na silvestrovo.  
 
 

 
 

Slika 9: Obisk dedka Mraza, 1974 (osebni arhiv) 
 
 
Poleg božiča je bil za verujoče poseben osebni praznik tudi prvo sveto obhajilo. V 
preteklosti za ta dogodek niso bili obdarovani, medtem ko so v osemdesetih in 
devetdesetih letih običajno dobili verižico.  
 
 

    
 
 
 

Slika 10: Prvo sveto obhajilo, 28. 6. 1953  
(osebni arhiv) 

     Slika 11: Prvo sveto obhajilo, 28. 6. 1953 
     (osebni arhiv) 

http://www.rtvslo.si/
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Za birmo, ki so jo nekateri imeli že zelo zgodaj, pa so bili bolje obdarovani s strani 
botra, medtem ko od ostalih sorodnikov niso dobili ničesar. Danes so otroci 
obdarovani s strani celotne družine in sorodnikov tako za prvo sveto obhajilo kot tudi 
za birmo. V času po drugi svetovni vojni ni bilo ne prvega obhajila, niti birm. Tako se 
sogovornica spominja, da je bila pri birmi leta 1946 skupaj s svojima dvema 
sestrama. Več generacij skupaj se je nabralo za obhajanje birme, ker je bil prej 
nekajletni premor. So pa prav tako bile obdarjene na ta dan s strani botrov. Navada 
je tudi bila, da so botri svoje birmance obdarovali tudi za veliko noč, in tako so vsako 
leto birmanci hodili k botrom po pirhe, to pa so bili v štiridesetih letih kolači, česar so 
bili otroci zelo veseli, ker niso bili navajeni, da bi jih kdo s čimer koli obdaroval (I. 
Rozina, intervju, november 2014). 
  
Zimski čas je povezan tudi z božično-novoletnimi prazniki. Vse generacije so poznale 
postavljanje novoletne jelke. Otroci osemdesetih let in starejše generacije so 
postavljali pravo smreko, ki so jo s starši odžagali v gozdu, kasnejše generacije pa 
običajno postavljajo umetno jelko. Vse bolj je v upadu tudi nabiranje mahu za jaslice 
pri vernih ljudeh. Vsemu temu je sovpadalo tudi izdelovanje božično-novoletnih 
voščilnic. Otroci so se urili v ročnih spretnostih pri izrezovanju okraskov za voščilnico, 
kot tudi za novoletno jelko. Pri otrocih danes pa je vse manj ročnega izdelovanja 
voščilnic, povečini so te kupljene oziroma si ljudje voščijo kar preko elektronske pošte 
ali SMS sporočila. Okraski za smreko pa so prav tako po večini kupljeni. Vrtci in šole 
pri likovni umetnosti se dandanes trudijo in spodbujajo otroke k ročni izdelavi 
okraskov iz naravnih ali recikliranih materialov.  
 
 

2.1.9 Prosti čas in zdravje 
 
Prosti čas otroka je tisti čas, ki mu ostane, ko konča pouk. Tega lahko zapolni s 
tistimi interesnimi dejavnostmi, ki ga veselijo in si jih izbira sam, ali pa ga porabi 
povsem po svoji lastni presoji in ga zapolni z igro. Pravilo pri preživljanju prostega 
časa naj bi bilo, da se dopoldansko sedenje v šoli dopolni z veliko gibanja na svežem 
zraku v popoldanskem času. Dandanes otroci veliko preveč sedijo, tako v šoli kot tudi 
doma pri pisanju domačih nalog in gledanju televizije. Otroci so zaradi pomanjkanja 
gibanja podvrženi deformacijam hrbtenice, slabi drži, višjemu krvnemu tlaku, 
obolevanju srca in obtočil v odraslem obdobju in pa tudi pridobivanju nezdravih 
navad, ki ostanejo prisotne v kasnejšem življenjskem obdobju (Juričič, 1992).  
 
Vedenja, ki vplivajo na celosten življenjski slog, se izoblikujejo že v otroštvu in se 
ohranjajo skozi celo življenje. Ta so zanje izredno pomembna, saj vplivajo na njihov 
razvoj, splošno počutje, dolgoročno zdravje, produktivnost in kakovost življenja. Z 
življenjskim slogom povezana vedenja predstavljajo tudi zaščitni ali pa na drugi strani 
vzročni dejavnik za večino kroničnih nenalezljivih bolezni in njihov zgodnjI razvoj. 
Spanje je eno izmed najosnovnejših potreb za zdrav razvoj otroka, saj lahko njegovo 
pomanjkanje privede do resnih posledic v kognitivnem in telesnem razvoju. Prav tako 
je zelo pomembna redna telesna dejavnost (Drev, 2015). Otroci bi morali biti 
vključeni v fizične aktivnosti, ki spodbujajo zdrav razvoj in jim obenem prinašajo 
zadovoljstvo. Aktivni morajo biti dnevno skozi različne igre, šport, rekreacijo ali 
vodeno telovadbo pod okriljem družine, šole in ostalih organizacij. Priporočljiva je 
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aktivnost vsaj šestdeset minut dnevno. V kolikor je otrok aktiven dlje, so to samo še 
dodatni pozitivni učinki na njegovo zdravje (WHO, 2010). 
 
Preko intervjujev sem zasledila, da so otroci ogromno časa preživeli na dvorišču in se 
igrali s sovrstniki. Starši so jih še posebej v poletnem času pustili ves dan same in so 
jih domov poklicali ob mraku. Kot je povedala ena izmed sogovornic: pazili so se 
sami (N. Lovrač, intervju, februar 2015). Imeli so potolčena kolena, buške na glavi, 
razbite zobe, igrali so se nevarne igrice, kot je npr. guganje na srobotu ali skakali iz 
kupole v bazen, vendar kljub temu priznavajo, da so zagotovo imeli srečnejše 
otroštvo, kot ga imajo današnji otroci. 
 
Današnji slog življenja ne omogoča spontane igre v naravi. Starši se vse preveč 
bojujejo s strahovi in poskušajo zaščititi otroke pred nevarnostjo prometa, nasiljem, 
nevarnimi tujci, posiljevalci, predvsem pa imajo prepričanje, kaj je za njihovega 
otroka najbolj prav. Otroci so tako prisiljeni k igri v zaprtem prostoru in na zato 
predvidenih rekreacijskih površinah. Vse to pomaga pri zaščiti otroka, vendar na 
drugi strani dolgoročno vpliva na njihovo emocionalno in socialno področje. Otrokom 
je omejena zmožnost za pridobivanje izkušenj, ki spodbujajo miselni razvoj (Golob, 
2008).  
 
 

2.1.10  Vpliv tehnologije na preživljanje prostega časa 
 
Televizija in računalnik sta najljubša medija mladih. Povečini ju uporabljajo v 
domačem okolju, kar odločilno vpliva na posameznikov sedeči način življenja 
(Salmon, 2005, v Jeriček, 2009). Večja uporaba sodobnih tehnologij tako ustvarja 
vedno bolj sedeč način življenja v zavetju domačega doma in tako gradi vse večji 
razmik do osebnega stika s prijatelji (Jeriček, 2009). Vse manj je druženja na 
dvorišču s sosedi in igranja družabnih iger. To je potrdil tudi sogovornik, predstavnik 
oseb, ki so otroštvo preživljale po letu 2000: »Zmeraj sem bil vezan na družino in 
med petim in desetim letom starosti sem se šele začel uvajati na vrstniško okolje. V 
vrtec nisem hodil, ker sem bil pri starih starših v varstvu. Določene otroške veščine 
so mi šepale, ker se nisem mogel takoj vklopiti med vrstnike, ampak s časom sem 
zmogel. Z malo šolo ali pa prvim razredom je bilo zame prelomno srečanje z vrstniki, 
prej samo sem ter tja s sestričnama in pa samo priložnostno z vrstniki« (D. Grabnar, 
intervju, avgust 2015).  
 
Izmed vseh medijev imata televizija in računalnik z internetom večji vpliv na otroke 
kot npr. radio in tisk. Čas, ki ga otroci namenijo uporabi omenjenih medijskih 
tehnologij, zmanjšuje čas, katerega bi otroci lahko namenili ostalim prostočasnim 
dejavnostim (Wright et al., 2001, Heim et al., 2007, v Erjavec, 2013).  
 
Televizija je dandanes nekaj vsakdanjega. Pred njo mlajši otroci preživijo največ 
medijskega časa. Najraje gledajo risanke, otroške oddaje in pa tudi oglase. Pri 
predvajanju vsega naštetega ima pomembno vlogo tudi internet, katerega uporabljajo 
starši za dostopnejšo dosego vsebin kot so risanke, animirani filmi in igrice. 
Pomembnost medijev se danes kaže v želji otrok po njih, načeloma jih tudi dobijo kot 
darilo (Erjavec, 2013). 
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Lešnik (1982) razmišlja, da je televizija utišala večerne družinske pomenke in da je to 
ena vidnejših sprememb v vsebini in možnosti prostega časa. Intervjuvanec, 
predstavnik 45-ih let, je omenil, da današnji otroci rastejo skupaj s televizijo, sam pa 
je ni imel vse do leta 1970 (J. Turnšek, intervju, januar 2015). 
 
Intervjuvanka, prav tako predstavnica 50-ih let, se je spominjala, da so v zimskih 
večerih z družino sedeli na peči in opazovali skozi okno, kako sneži (N. Turnšek, 
intervju, januar 2015). Dandanes je tako le malo kje, saj večerno druženje družine in 
pomenkovanje nadomešča televizija. Te se spominja predstavnik 60-ih let, ko je že 
komaj čakal, da je na televizijskem sporedu risanka Tom and Jerry (J. Lovrač, 
intervju, december 2014). Prav to risanko je kot njeno najljubšo označila tudi 
intervjuvanka, ki je predstavnica skupine, ki je otroštvo preživljala po letu 2000. 
Sklepamo lahko, da otroci še vedno radi gledajo risanke, ki so jih gledale predhodne 
generacije, in da ni nujno, da so zanje zanimive samo novodobne risanke.  
 
Živimo v državi, kjer lahko gledamo sinhronizirane risanke. Praktično vse še živeče 
generacije se lahko spominjajo sinhroniziranih risank v slovenščino, kot so npr. 
Čebelica Maja s konca 70-ih let, Smrkcev iz sredine 80-ih let, Fračjega dola, Palčka 
Smuka, Pipija in Melkijada, Ponča in Tora, Barbapape, Gasilca Sama in pa hrvaško 
sinhroniziranega Modrega Dirkača. V času socializma je bil trg z risankami dokaj 
zaprt. Disneyjevih risank sprva pri nas ni bilo mogoče videti, ker ZDA niso pustile, da 
bi lahko njihove izdelke lahko gledali tudi v komunističnih državah (Klemenčič, 2003). 
To se je spremenilo v sedemdesetih letih, ko so postale Disneyeve risanke vidne tudi 
pri nas. Poleg tega je leta 1974 začela izhajati jugoslovanska revija Mikijev Zabavnik, 
ki je bila namenjena otrokom, predstavljala pa je predvsem stripe Walta Disneyja 
(sl.wikipedia.org, 2015). Risanke so se pretežno kupovale v sklopu Jugoslovanske 
radiotelevizije, le majhen del pa so si lahko po lastni presoji izborili tudi slovenski 
televizijci. Sprva so se pri nas risanke, ki so bile najpogosteje češkega in angleškega 
izvora, podnaslavljale, medtem ko je bilo v preostali Jugoslaviji dovolj denarja in 
možnosti za sinhronizacijo. Prva v slovenščino sinhronizirana risanka je bila 
Razbojnik Rumcajs iz leta 1968, preprosta češka risanka. Razvoj sinhronizacije je bil 
v 70-ih letih s tradicionalnimi petminutnimi risankami pred TV Dnevnikom in 
kasnejšim Živ Žavom. Prva slovenska risanka, ki je bila v celoti narejena doma, je 
bila Bojan, ki jo je produciral Dušan Povh. Čebelica Maja pa je bila prva slovenska 
risanka z več glasovi, ki so se polagali v usta originalu. V zadnjem času je vse več 
japonskih risank, ki pa so težke za sinhronizacijo. Ena takih je risanka Pokemon 
(Klemenčič, 2003). 
 
Nekje od šestdesetih let naprej sogovorniki niso posebej izpostavljali televizije, saj je 
ta za otroke postala samoumevna. Prav tako je v devetdesetih letih domove preplavil 
računalnik in otroci so se in se še vedno navdušujejo nad računalniškimi igricami. 
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Slika 12: Igranje igric na računalniku, 1996 (osebni arhiv) 

 
 
V zadnjem času je med otroki izredno priljubljena tudi uporaba tabličnega 
računalnika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Današnji način življenja odseva tudi na otroštvu današnjih otrok, ki so vse bolj ločeni 
od narave in zunanjega okolja, saj je njihov način preživljanja prostega časa vse bolj 
povezan z dejavnostmi v zaprtih prostorih (Golob, 2008). 
 
Razvoj tehnologije je povzročil, da se otroci vse manj družijo s sovrstniki in vse več 
časa preživijo pred televizijo, računalniki, tablicami, play stationi, xboxi … 
Sogovornik, ki je preživljal otroštvo v šestdesetih letih, meni, da so kljub vsemu oni 
imeli lepše otroštvo: »Sedaj in nekdaj je velika razlika, ker danes so otroci veliko za 
televizijo in še posebej za računalniki, za kar smo bili mi starejši prikrajšani, kar pa ni 
nujno slabo. Mi smo bili več zunaj v naravi in s tem v bolj zdravem okolju« (J. Lovrač, 
intervju, december 2014). Z njim se strinja tudi predstavnica iste generacije: 
»Današnji otroci pa imajo ogromno igrač, veliko se ukvarjajo z računalniki, zelo malo 
se družijo, in mislim, da so manj srečni kot mi, ki takrat res nismo imeli vsega na 
razpolago, od telefonov, računalnikov« (N. Lovrač, intervju, februar 2015). 
 
 

  Slika 13: Igra otroka na tabličnem računalniku, 2013 (osebni arhiv) 
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2.1.11  Zakonsko določena pravica do prostega časa 
 
Vsak otrok ima v svojem otroštvu pravico biti otrok in imeti možnost, da se igra. 
Pravico do igre in razvedrila določa 31. člen Konvencije o otrokovih pravicah. V njem 
piše, da imajo otroci pravico do počitka in prostega časa ter do igre in razvedrila, 
primernega otrokovi starosti. Pravico imajo sodelovati v kulturnem in umetniškem 
življenju, država pa je dolžna spodbujati in zagotavljati enake možnosti za kulturno, 
umetniško in prostočasno dejavnost otrok. Konvencijo o otrokovih pravicah je 20. 
novembra 1989 sprejela Generalna skupščina Združenih narodov. Države, ki so 
podpisnice konvencije, so se obvezale, da bodo izboljšale življenje otrok. Med 
podpisnicami je tudi Slovenija (Vojnovič, 2009).  
 
Prostočasne dejavnosti prispevajo k štirim dimenzijam kompetentnosti: 
 

− k zunanji osebni oz. praktični kompetentnosti (obvladovanje nečesa 
konkretnega), 

− notranji osebni oz. emocionalni kompetentnosti (npr. samonadzor), 
− zunanji socialni kompetentnosti (socialne veščine), 
− notranji osebni kompetentnosti (sposobnost refleksije) (Bjarnadottir, 2004, v 

Kuhar, 2007). 
 
Svet Evrope je na podlagi tega izdal priporočilo, da naj bi zasebni in javni sektor ter 
nevladne organizacije državljane vzgajali k konstruktivnemu preživljanju prostega 
časa (Kuhar, 2007).  
 
Pravica do prostega časa je individualna pravica, ki je vezana na vsakega človeka, 
ne glede na starost. To je pravica, ki vzpostavlja določeno stanje osebne svobode 
človeka in je neodvisna od zunanje prisile. Vsekakor pa to ne pomeni, da bi jo lahko 
posameznik zlorabljal (Strojin, 1983). 
  
 

2.2 Otroška igra 

»Otroška igra je brezmejna dejavnost, ki se spreminja glede na otrokovo starost, 
vsebino, čas, okolje oz. je dialog med domišljijo in realnostjo, med preteklostjo, 
sedanjostjo in prihodnostjo, med konkretnostjo in abstraktnostjo, med varnostjo in 
tveganjem.« (Marjanovič Umek, 2002, str. 11) Igro bi lahko opisali kot osnovno obliko 
otrokove dejavnosti in odraščanja. Le-ta predstavlja otrokov stik z okoljem, z njo 
izraža svoje potrebe po intelektualni dejavnosti in gibanju (Kristančič, 2007). 
 
Po mnenju Marjanovič Umek (2002) se za opredelitev iger uporabljajo različni kriteriji, 
kot so npr.: 

- igra je notranje motivirana in ni vodena z zunanjimi zahtevami (ta 
dejavnost sama sebe krepi in nagrajuje), 

- otroci se v igri bolj ukvarjajo z dejavnostjo in niso obremenjeni s cilji, 
njihovo vedenje je spontano, 

- otroci se igrajo z že znanimi predmeti, raziskujejo tudi nove predmete, 
jih pretvarjajo in dopolnjujejo s svojimi predstavami, 
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- igre so lahko domišljijske in potekajo zgolj na simbolni ravni (tako kot, 
če bi – igre pretvarjanja), 

- otroci niso obremenjeni z zunanjimi pravili igre in jih največkrat 
postavijo sami in sproti spreminjajo, 

- igra je pomembna za otrokov socialni razvoj, kjer uporablja koncepte 
prijateljstva in se uči pogajanja, 

- otroci v igri predvsem uživajo in jim je v veselje, 
- otroci pogosto pretiravajo s čustvi, njihovo intenzivnostjo in nenehnim 

prehajanjem iz enega čustva v drugega.  
 
 
Več prisotnih kriterijev pomeni večjo verjetnost, da gre za igro. 
 
 
A – fleksibilnost 
B – pozitivni občutki 
C – pretvarjanje 
Č – notranja motivacija 
 
 
 
      
     
 
 
 
 
 
 
 Shema 1: Model kriterijev igre (Krasnor in Pepler, 1980, v Marjanovič Umek, 2002) 
 
 
»Otroku je igra potrebna za socializacijo in normalen razvoj« (Tomažič, 1999, str. 7). 
Tudi po mnenju Šugmana (2004) je igra gotovo najpomembnejši dejavnik v primarni 
in sekundarni socializaciji človeka; to razume kot nekakšno pripravljanje otroka na 
življenje skozi igro. Igra in igrače so stare toliko kot človeštvo. Otrok dela, ko se igra, 
in se igra, ko dela. V glavni igralni dobi je tako otrok v igranju nenasiten. Igra kot 
biološka in družbena nuja se je obdržala v vsem razvojnem obdobju človeka, vendar 
se je kazala na različne načine. Ob samem začetku človeštva je človek ves svoj 
prosti čas, če se temu sploh lahko reče prosti čas, zaradi boja za obstanek namenil 
delu, vendar se je precej hitro začel uveljavljati tudi skozi igro. 
 
»Igra je osnovna oblika otrokove dejavnosti in odraščanja. Otrok z igro vzpostavlja 
stik z okoljem, zanj je to najosnovnejša oblika komuniciranja z zunanjim svetom, z njo 
izraža svoje potrebe po gibanju in intelektualni dejavnosti« (Kristančič, 2007, str. 
121). Igra je duševna ali telesna dejavnost, ki je brez praktičnega pomena, se 
udejanja iz veselja in poteka po smernicah oziroma pravilih, ki dopuščajo uspeh ali 
neuspeh, dobiček ali izgubo. Igra se od športa razlikuje po večjem poudarku na 
duševni dejavnosti in se izvaja iz veselja. Pri športu so poudarjene telesna dejavnost, 
tekma in fair play. Tako igra kot šport pa potekata po vnaprej določenih pravilih, 

A 

B 

C 

Č 
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čeprav mnogi menijo, da gre pri igri za anarhijo. Vsaka igra še ni šport, ima pa vsak 
šport neke značilnosti igre (Šugman, 2004). 
 
Roger Caillois se je ukvarjal z analizo iger in izdelal njihovo kvalifikacijo. Igre je 
razdelil v štiri osnovne kategorije:  
 

- agon (Sem uvršča vse igre, kjer so idealne možnosti za vse 
udeležence, zmaga lahko kateri koli od njih. Pri teh igrah je uspeh vedno 
odvisen od boljše usposobljenosti, kondicijske  pripravljenosti, npr. nogomet, 
golf, boks, streljanje, atletika, šah … Osnovni princip je tekmovanje.),  

- mimicry ali mimikrija (Osnovni princip je posnemanje, oponašanje. 
Sem spadajo ravbarji in žandarji, igre gusarjev, zemljo krast in še vrsta drugih, 
ki jih igrajo otroci, kadar posnemajo dogodke in početja odraslih.),  

- ilinx ali ilinks (To so igre s trenutno spremembo percepcije, običajno 
dojemanje nadomesti vrtoglavica. Sem se uvrščajo igre na toboganu, 
gugalnici, spuščanje po strmini, igra, kjer se dva otroka obrnjena drug proti 
drugemu primeta za roke in se zavrtita v krogu.) in  

- alea (Tu igralci ne morejo veliko vplivati na izid, ker temeljijo na 
naključju, na sreči, slučaju, to so npr. igre s kartami.) (Hočevar, 1977). 

 
Šugman (2004) navaja, da je težko določiti čas nastanka določene igre. Prve igre pri 
nas so tako verjetno še poganskega izvora. Kot primer je npr. balinanje, ki je ostanek 
žalnih obredov nekoč. Spet ostale igre izhajajo iz verskih obredov, npr. sekanje 
pirhov. Mnoge igre pa so verjetno tudi prinesene od drugod. Igra fuč, ki jo v Zasavju 
poznamo pod imenom ristanc ali tančn'ca, naj bi se razširila s širjenjem rimskega 
cesarstva, ko so rimske legije gradile tlakovane ceste. Tudi poznano igro Abraham 
'ma sedem sinov, poznali naj bi jo celo Eskimi. Igre se lahko v Sloveniji pojavljajo pod 
različnimi imeni, kljub vsemu pa gre lahko za isto igro. To le potrjuje dejstvo, da je 
Slovenija narečno izjemno bogata. 
 
 

2.2.1 Ljudske igre, igrane v Zasavju 
 
1. Abraham 'ma sedem sinov 
Igra se lahko izvaja tako zunaj kot v notranjih prostorih. Otroci se postavijo v kolono 
tako, da držijo prednjega z eno roko za rame. Tisti, ki vodi, ob petju pesmi Abraham 
'ma sedem sinov, sedem sinov Abraham. Vsi so jedli, vsi so pili, vsi so delali tako: vsi 
tako, vsi tako, vsi so delali tako, vsi tako, vsi tako, vsi so delali tako, pokaže nek gib 
ob napevu, drugi pa to ponovijo za njim. 
 
2. Borba jezdecev 
Igra je v Zasavju bolj kot na travniku poznana v bazenu. Pri igri tekmujeta vsaj dva 
para. Pri vsakem paru je eden konj, drugi pa jezdec. Konj nosi jezdeca, ki se mora 
boriti proti drugemu jezdecu. Konj lahko jezdeca le nosi, ne sme pomagati v borbi. 
Jezdeci se lahko bojujejo le z rokami. Zmaga tisti, ki ostane na konju. 
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3. Frcanje 
Igra se lahko igra zunaj na travniku tako, da izkopljemo luknjico in okoli nje počistimo, 
da je ravno in gladko. Nato zarišemo krog, za katerim se v ležečem položaju 
razvrstijo igralci s kovanci. Kovance nato frcajo v luknjo, tisti, ki pa jih največ nafrca, 
zmaga (Šugman, 2004). Igra se lahko igra tudi v notranjih prostorih in z nalepkami. 
Postopek igranja je enak kot s kovanci, le da se ne izkoplje luknjice, temveč se na tla 
položi nalepka in se ostale frca do nje. To je v Zasavju znano tudi kot ''fucanje''. 
 
4. Ristanc ali tančn'ca 
Igra je primerna za igranje na dvorišču. Na tla narišemo sedem polj in jih označimo s 
številkami. Igra se začne tako, da prvi postavi kamen v polje 1, vanj skoči na eni nogi 
in brcne kamen v polje 2, pri čemer mora vedno stati le na eni nogi. Tako nadaljuje 
do zadnjega polja. Kamen se ne sme ustaviti na črti ali uiti iz polja. V tem primeru 
začne znova (Šugman, 2004). Igra je po Sloveniji znana pod različnimi imeni, najbolj 
pogosto ime zanjo je ''fuč'', v Zasavju pa zanjo uporabljamo imeni ''ristanc'' in 
''tančn'ca''.  
 
5. Gnilo jajce 
Igra se igra na prostem ali v večjem prostoru. Otroci počepnejo v velik krog. Eden 
izmed njih pa ima v rokah robec ali kateri koli drug predmet in teče okoli kroga ter 
govori: »Jaz pa gnilo jajce imam, pa nikomur ga ne dam ...«. Po nekaj krogih robec, 
ki ga nosi, nevidno vrže enemu za hrbet ter nadaljuje s hojo ali tekom. Če igralec, ki 
ima za hrbtom robec, tega ne opazi, ga nosilec gnilega jajca zamenja na njegovem 
mestu, če pa igralec ugotovi, da ima za hrbtom gnilo jajce, ga pobere in steče za 
igralcem, ki ga je nosil, in ga skuša uloviti. Če mu to ne uspe, je on tisti, ki naprej nosi 
gnilo jajce, prejšnji pa počepne na njegovo mesto. Gnilo jajce se po Sloveniji igra 
zelo različno, ta različica pa je značilna za Zasavje. 
 
6. Hojsanje 
To je ene vrste guganja, le da za to obstaja v Zasavju posebno ime – ''hojsanje''. 
Otroci so si v gozdu nabrali srobotja, ga navezali na veje, na spodnjem koncu naredili 
več vozlov, da so se lahko nanj usedli, z rokami pa držali za srobotje ter se gugali 
sem in tja. Priljubljeno je tudi guganje na gugalnicah in podobnih igralih.  
  
7. Hoja s hoduljami 
Hodulje otroci naredijo iz dveh do 2,5 m dolgih palic ali letev, ki imata približno pol 
metra od spodnjega dela na notranji strani pribito deščico, na katero stopi tisti, ki bo 
hodulje uporabil (Šugman, 2004). Igra je značilna predvsem za dečke. Ti tekmujejo v 
tem, kdo bo prej prehodil določeno razdaljo, kdo se bo dlje obdržal na hoduljah … 
 
8. Kamenčkanje 
Pripomočki za igro so kamenčki. Eden odvrže manjši kamenček (3–4 m daleč), drugi 
pa se mu skuša s kamenčki čim bolj približati. Vsi mečejo izza črte. Zmaga tisti, ki je 
s svojim kamenčkom najbližji manjšemu (Šugman, 2004). Ta igra se imenuje tudi 
balinanje. Za kasnejše generacije otrok so značilni predvsem plastični obročki 
namesto kamenčkov.  
 
9. Zemljo krast 
Tudi ta igra se igra na različne načine, pri zasavski verziji igre se na tla nariše s kredo 
ali kamnom velik krog in se ga razdeli na toliko delov, kot je igralcev. Vsak od 
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igralcev si poljubno izbere ime svoje države, ga zapiše na tla v svojem polju in se 
vanj postavi. Eden od igralcev začne igro tako, da reče: »Napovedujem vojno npr. 
Avstriji.« Nato vrže v to polje kamenček, kjer je tudi igralec, ki si je izbral Avstrijo za 
državo. Ta mora hitro stopiti na kamenček in reči »Stop.«, v tem trenutku se morajo 
ostali ustaviti. Preden stopi na kamenček, morajo drugi tekmovalci, vključno s tistim, 
ki je napovedal vojno, steči čim dlje iz kroga. Tisti, ki mu je bila vojna napovedana, 
skuša z žogo zadeti enega izmed soigralcev, ponavadi najbližjega. Pri tem mora 
paziti, da ne stopi iz svojega ozemlja. Če tistega, katerega cilja, tudi zadane, mu 
lahko vzame toliko ozemlja, kolikor ga s kredo doseže. V primeru, da ga ne zadane, 
mu lahko vzame zemljo tisti, katerega je ciljal. Igro nadaljuje tisti, ki mu je bila 
napovedana vojna. Zmaga igralec z največ ozemlja, izgubi pa tisti, ki je ostal brez 
njega (Šugman, 2004). 
 
10. Lanc pa ganet 
Igra se odvija v gozdu ali sadovnjaku. Priporočljivo je večje število igralcev (10–15). 
Vsak od njih si izbere svoje drevo, vendar mora biti izbrano eno manj kot je igralcev. 
Igra se začne, ko igralec brez drevesa vrže v zrak robček, in ko ta pade na tla, sledi 
menjava prostora. Vsak izmed igralcev mora zamenjati drevo. Pri vsakem metu 
robca nekomu ne bo uspelo pravočasno priteči do drevesa, saj ga bo nekdo že 
prehitel. Igralec brez drevesa vzame robec, ga vrže, zakliče »Lanc pa ganet!« in igra 
se ponovi. Ponavlja se lahko vse dokler se igralcem ljubi (Šugman, 2004).  
 
11. Miš in mačka 
Igra je primerna za igranje na dvorišču ali v večjem zaprtem prostoru. Otroci naredijo 
krog tako, da se primejo za roke. Eden izmed otrok je miš, drugi pa je mačka. Mačka 
lovi miš. Otroci lahko dvignejo roke in tako pomagajo miši, da se izmuzne mački, 
medtem ko mačka ne sme loviti v krogu. Ko mačka ulovi miš, se vlogi zamenjata.  
 
12. Mlin 
Igra je primerna za zimske večere. Izvajata jo dva igralca, vsak izmed njiju ima devet 
fižolčkov, kamenčkov ali figuric. Igralca jih izmenično polagata na označena polja. Pri 
tem drug drugemu ne dovolita narediti mlina (tri figurice v vrsti ali poševno). Ko 
postavita v igralno polje vse figurice, jih začneta izmenično premikati, da sestavita 
mlin. Ko enemu to uspe, nasprotniku vzame po en fižolček. Igra se nadaljuje, dokler 
nima eden le dveh fižolčkov in ne more več sestaviti mlina (Šugman, 2004). V 
Zasavju obstajajo za mlin tudi izrazi: ''ciglanca, ciglunca, špana''.  
 
13. Sekanje pirhov 
Za velikonočne praznike otroci izberejo nekaj pirhov in jih postavijo k steni. Sami se 
odločijo za razdaljo od pirhov in si zarišejo črto. Nato vzamejo kovance in poskušajo 
zadeti pirhe tako, da kovanci ostanejo v njih. Zmaga tisti, ki je zadel največ pirhov. 
 
14. Petelinček 
To je igra za tri igralce. Začrtajo si poljubno veliko polje. V polju je petelinček, ki mora 
ujeti žogo, katero si ostala dva igralca, ki sta zunaj polja, podajata.   
 
15. Ravbarji in žandarji 
Otroci se razdelijo v skupino žandarjev in v skupino ravbarjev. Žandarji (pre)štejejo 
do določene številke, nato pa skupinsko lovijo ravbarje, ki so predhodno pobegnili. 
Zmaga tisti ravbar, ki ga žandarji zadnega ujamejo. 



Jerneja Lovrač (2015): Preživljanje prostega časa otrok v Zasavju po letu 1945 
 

25 
 

16. Streljanje s fračo 
Otroci si sami naredijo fračo in si določijo tarčo (najpogosteje so to pločevinke pijač). 
Njihovo strelivo so kamenčki. Zmaga tisti, ki najprej zadane tarčo, oziroma če je tarč 
več, tisti, ki zadene vse tarče. 
 
17. Skrivanje predmetov 
Igra je primerna tako za igranje v hiši, kot tudi zunaj nje. Otroci si skupaj izberejo 
predmet, katerega bodo skrivali. Eden izmed njih skriva predmet, ostali pa mižijo ali 
so v drugem prostoru. Ko igralec predmet skrije, pokliče iskalce. Pri iskanju jim 
pomaga z besedo mrzlo, če je iskalec daleč od skritega predmeta, z besedo toplo, če 
je predmetu že bližje in z besedo vroče, ko je že pri skritem predmetu.    
 
 

2.3 Igrače 

»Igračo v širšem pomenu besed predstavlja vsak predmet, ki ga otrok v svoji igri 
spremeni v zase želeno igračo« (Marjanovič Umek, 2002, str. 17). Igrača odslikava 
sociokulturološki prostor in po najdbah zgodovinskih virov lahko trdimo, da so igrače 
poznali že v prazgodovini in antiki (Marjanovič Umek, 2002). Za igrače bi lahko trdili, 
da so zrcalo družbe, kraja in časa (Tomažič, 1999). 
 
Otroštvo v petdesetih letih se zelo razlikuje od otroštva današnjih otrok, kar je 
posledično vplivalo tudi na način preživljanja prostega časa. Po končani drugi 
svetovni vojni je bilo življenje skromno, kar se je kazalo tudi v tem, da sogovorniki 
smatrajo svoje otroštvo kot srečno že, če so imeli hrano. Niso imeli večjih želj po 
materialnih dobrinah.  
 
Igrače kmečkih otrok so bile neprimerljivo preprostejše od igrač bogatejših mestnih 
otrok. S pomočjo lastne domišljije, spretnosti in dela so si izdelali predmete, ki so jim 
služili kot igrače. Vse, kar je bilo zabavno, so si lahko priskrbeli sami. Za igrače so 
uporabljali predmete, katerih namen je bil povsem drug (Tomažič, 1999). Po mnenju 
Gologranc-Zakonjšek (2002) v začetku dvajsetega stoletja kupljene igrače niso bile 
pogoste spremljevalke otrok. Igrače so bile zelo redke, so pa zato imele za otroke 
večjo vrednost.  
 
Vsak človek ima spomine na otroštvo in veliko teh spominov krojijo ravno spomini na 
določene igrače in igre (Tomažič, 1999). Največ sogovornikov se spominja igrač, ki 
so jim jih podarili starši, še posebej so se jim v spomin vtisnile igrače, ki so jim bile 
podarjene nazadnje, in ki so jim predstavljale njihov zadnji dar od staršev. Največkrat 
so te igrače dobili ob posebnih priložnostih, kot so na primer Miklavž in pa rojstni dan. 
Več oseb mi je omenilo tudi ogromno žalost ob izgubi oziroma uničenju igrače. Te 
igrače so imele posebno vrednost za ljudi, ki so bili rojeni pred letom 1980. V 
osemdesetih in devetdesetih letih je število igrač pričelo naraščati in njihovo 
zanimanje za eno samo igračo je pričelo upadati. Kot primer bom navedla ženski del 
vprašanih, ki so večkrat odgovorile, da so se igrale s punčkami, torej v množini in ne 
kot ženske, ki so rojene pred letom 1980, ki so navedle točno določeno punčko, tisto, 
ki so jo npr. dobile od mame za Miklavža.  
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V času po drugi svetovni vojni je bilo življenje skromno, tako so živeli tudi otroci, ker 
si starši niso mogli privoščiti, da bi otrokom kupili, kar so si zaželeli. Tako so otroci  
največkrat imeli igrače, ki so bile narejene doma. To so bile povečini igrače, narejene 
iz cunj, lesa in ostalih naravnih materialov.  
 
V tem času so izdelovalci igrač uporabljali večinoma odpadni material, kot je les, 
papir in lepenka. Trgovanje z zahodnimi državami je bilo takrat pretrgano, igrače so 
prihajale le iz Vzhodne Evrope in preostalih delov Jugoslavije (Tomažič, 1999). 
 
Danes se vse več staršev odloča za nakup tako imenovanih ''retro'' igrač. To so 
igrače, narejene iz lesa in brez umetnih snovi oz. kemikalij. Obstajajo namreč igrače, 
za katere lahko trdimo, da so tradicionalne, saj so otrokom všeč ne glede na to, kateri 
generaciji pripadajo, saj se zanimanje za te igrače prenaša iz generacije v 
generacijo. Iz pogovorov sem razbrala, da obstajajo igrače, ki so priljubljene v vseh 
generacijah od druge svetovne vojne do danes, spreminja se le njihova zunanja 
podoba in tehnična dovršenost ter načini delovanja (Gologranc-Zakonjšek, 2002). 
 
 

2.3.1 Vrste igrač 
 
Vrste igrač so odvisne od časa, kulturnega okolja in družbenoekonomskih razmer. 
Igrače se skozi čas spreminjajo predvsem v materialih in načinu izdelave. Včasih so 
si igrače otroci v kmečkem okolju izdelovali sami. Med pašo so izdelovali igrače iz 
lubja ali lesa (Kužnik in Škerlavaj, 2012).  
 
Marjanovič Umek (2002) deli igrače z vidika prevladujoče funkcije igrače v več 
skupin: 

• igrače za funkcijsko igro, 
• ljubkovalne igrače in igrače za simbolno (domišljijsko) igro, 
• igrače za konstruiranje in ustvarjalno izražanje ter 
• družabne igre in igre s pravili. 

Otroci vseh starosti imajo igrače iz različnih skupin, tako deklice kot dečki.  
 
 

2.3.1.1 Igrače za funkcijsko igro 
 
Igrače za funkcijsko igro so igrače, ki omogočajo gibalne igre. Sem spadajo žoge, 
obroči, lončki, vozički, kotalke, skiroji, kolesa in podobno (Marjanovič Umek, 2002). 
 
Žoga je zagotovo ena izmed igrač, ki je pospremila skozi otroštvo vse intervjuvane 
osebe. Vsi se spominjajo, kako so se kot otroci podili za žogo. Lešnik (1982) trdi, da 
je žoga sredstvo, ki omogoča neverjetno raznovrstno gibanje in zadovoljuje potrebo 
po gibanju. Otrokom tako daje mnogo tistega, kar potrebuje in je tako nepogrešljiva v 
prostem času. Za igro z žogo je največ intervjuvancev izpostavilo nogomet, vendar je 
žoga prisotna tudi pri igrah kot so žoganje, med dvema ognjema, brcanje v steno, 
košarka, rokomet … 
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Kolesa in skiroji so v otroški igri prisotni v vseh generacijah od druge svetovne vojne 
naprej. Prva kolesa so bila ponavadi otrokom prevelika, vendar jih to ni ustavilo, da 
se ne bi vozili z njimi. Prav tako so se skozi čas spreminjali tudi skiroji. Eden izmed 
sogovornikov se spominja, da je imel skiro, ki ga je oče sam izdelal (S. Grosar, 
intervju, avgust 2015). Tudi v sedemdesetih letih so bili skiroji še vedno leseni (M. 
Lebar, intervju, avgust 2015). Skiroji so spet postali modni okrog leta 2000 in jih 
otroci še danes pogosteje uporabljajo kot nekoč popularne ponije ali BMX kolesa.    
 
Od vseh intervjuvanih oseb je samo predstavnica petdesetih let omenila imenitnost 
hulahop obroča (N. Turnšek, intervju, januar 2015). Z lončki in s tem navidezno 
kuhanje in preizkušanje je bilo značilno za otroke, ki so imeli peskovnike, ki so bili 
pogosti ob gradnji hiš. Kotalk ni omenil nihče, rolerje pa samo osebe, ki so 
predstavniki otrok od leta 2000 do danes.  
 
 

2.3.1.2 Ljubkovalne igrače in igrače za simbolno (domišljijsko) igro 
 
Sem spadajo plišasti medvedki, pajaci, punčke, oprema za različne vloge (npr. frizer, 
zdravnik), telefoni, oblačila, pohištvo … Te igrače so lahko bolj ali manj realistične, 
kar pomeni, da so podobne resničnim osebam in predmetom ter tudi bolj ali manj 
strukturirane, saj so zelo natančno določene in izdelane (Marjanovič Umek, 2002).  
 
Igrače namreč ločimo na visoko in na nizko strukturirane. Visoko strukturirana igrača 
je npr. policijski avto, z vsemi podrobnimi detajli, kot so barva in sirena. Otrok bo to 
igračo pogosto uporabil v vnaprej določen način, saj bo zaradi vseh detajlov težko 
odmislil, da je to policijski avto, težko se bo z njim igral čisto nekaj drugega, kot to 
določa igrača. Vse to pa še ni nujno kriterij, da je igrača realistična. V podrobnosti 
izdelan konj, ki je roza barve, zagotovo ni realističen. Nizko strukturirana igrača pa so 
npr. lutke iz cunj, pri katerih spol, starost, razpoloženje niso natančno definirani, zato 
jo bo otrok v igri pogosteje spreminjal in jo uporabljal fleksibilno. Marsikaj bo s svojimi 
predstavami spremenil ali dodal. Sem sodijo tudi igrače iz naravnih materialov, kot so 
škatle, palice, pesek, les (prav tam). 
 
 
 

Slika 15: Žoganje s sosedi, 1980 
(osebni arhiv) 

Slika 14: Na kolesu na dvorišču, 1978     
(osebni arhiv) 
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Za simbolno (domišljijsko) igro gre takrat, ko otrok uporablja simbole. Predmeti, 
igrače so substituti oz. simboli za predmete (otrok nek predmet, ki je podoben 
dejanskemu, uporabi v drug namen, npr. palčko kot glavnik), osebe (plišast 
medvedek postane dojenček) in dejavnosti (otrok vozi kolo in si domišlja, da vozi 
avto). Starejši otroci so sposobni tudi višje ravni igre, saj si predmete, ki jih nimajo, 
enostavno predstavljajo, jih skonstruirajo v svojih predstavah, npr. pitje čaja iz prazne 
skodelice (prav tam). 
 
Plišaste igrače, punčke in dojenčki so bile med intervjuvanci zelo izpostavljene 
igrače. Prav tako pa je bilo v vseh generacijah pogosta igra vlog oziroma igra 
poklicev. Velikokrat so se igrali paciente in zdravnike, veterinarje, kuharje in učitelje. 
Pri tem so uporabljali realne predmete oziroma so si jih samo predstavljali. Prav tako 
je bila prisotna igra na realnih lokacijah, npr. na seniku, v stari hiši za mizo, pred 
štedilnikom … 
           
                                                                                     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1.3 Igrače za konstruiranje in ustvarjalno izražanje 

Sem spadajo kocke, zlaganke, sestavljanke, plastelin, glina, glasbila, perlice in 
podobno. V konstrukcijski igri otrok sestavlja, gradi, oblikuje, praviloma z nekim 
namenom, npr. da iz kock zgradi stolpnico, da iz gline oblikuje psa. V to igro vgradi 
načrt, si zamisli, kaj mora najprej narediti in kaj lahko naredi šele kasneje. To pomeni, 
da si lahko stvari vnaprej zamisli, si jih predstavlja in opiše. Pri tej igri so otroci 
običajno natančni, vztrajni, domiselni in ustvarjalni po njihovih zmožnostih 
(Marjanovič Umek, 2002). 
 
Kocke so zagotovo ene izmed najbolj prisotnih igrač v več generacijah. Izmed vseh 
so najbolj priljubljene Lego kocke. Njihova prisotnost je bila že v šestdesetih letih in 
so ene prvih igrač, ki so bile plastične. Leta 1969 so jih prilagodili tudi najmlajšim z 
uvedbo linije Duplo (Bojc, 2012). Skozi čas so se razvijale in tako danes postale 

Slika 16: Igranje s punčko, 1954 
(osebni arhiv) 

Slika 17: Medvedka iz sedemdesetih let 
(osebni arhiv) 
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priljubljene kot Lego Ninjago. To je nekakšna tridimenzionalna sestavljanka s 
številnimi delci, ki ima priložena navodila za sestavo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Napredek pa niso doživele samo kocke, pač pa tudi plastelin. Danes se otroci 
navdušujejo nad inteligentnim plastelinom, ki ga odlikujejo nenavadne fizikalne 
lastnosti. Med otroki zadnjih generacij so priljubljene tudi sestavljanke, nad glasbili pa 
se ni nihče posebej navduševal.  
 
 

2.3.1.4 Družabne igre, igre s pravili  
 
Sem spada človek ne jezi se, karte, domine, spomin, šah in podobno (Marjanovič 
Umek, 2002).  
 
Iz pogovorov z intervjuvanci sem ugotovila, da je tako v poletnih kot zimskih časih in 
pri vseh generacijah, tudi pri otrocih danes, zelo priljubljena namizna igra človek ne  
jezi se. To igro je izumil Nemec Josef Schmidt leta 1905 za svoje tri zdolgočasene 
otroke, kmalu pa so jo igrali že vsi sosedje. Družabne igre so skozi čas doživele 
izjemen vzpon in iz nekoč poznanih iger, ki so jih izdelovali otroci sami iz kamenčkov, 
fižolčkov, kot je npr. mlin ali ovce spraviti v hlev, so danes na voljo v najrazličnejših 
oblikah in barvah, ki so privlačne otrokom.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Slika 21: Originalna postavitev igre ludo (pri nas 
poznane kot človek ne jezi se) (Lingula, b.d., 
Avtor: Micha L. Rieser) 

Slika 18: Lego kocke 
(howstuffworks.com, 2015) Slika 19: Lego Duplo (Lego, 

2015) Slika 20: Lego Ninjago (Lego, 
2015) 
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Šah je zanimiva dejavnost prostega časa, ki združuje umske napore in tekmovalnost. 
Je preprosta družabna igra na deski z možnostjo neštetih poti do zmage (Lešnik, 
1982). Zanimivo je, da sta jo samo dva izmed intervjuvancev uvrstila v izbor iger iz 
otroštva.  
 
 

2.3.2 Ocenjevanje igrač 
 
Pred nakupom igrače je potrebno preveriti, ali ima oznako CE. Ta ne označuje njene 
kakovosti, ampak njeno varnost. Igrača s to oznako je bila načrtovana in proizvedena 
v skladu z vsemi zahtevami predpisov EU glede varnosti, ki se nanjo nanašajo (Rok 
Simon, 2006). 
 
Da so igrače na tržišču varne za otroke, skrbi posebna komisija za oceno igrač, ki jih 
pregleda in oceni z zdravstveno-higienskega, likovno-oblikovnega, 
psihopedagoškega ter tehnološko in tehničnovzgojnega vidika. Ustrezne igrače nato 
predlaga Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport Republike Slovenije, da tem igračam 
podeli naziv ''dobra igrača''. Komisija se je osnovala leta 1984 in deluje vse do danes 
(Gologranc-Zakonjšek, 2002). V primeru, da določena igrača doseže pozitivno oceno 
glede na postavljena merila, dobi znak ''dobra igrača'' (Rok Simon, 2006). 
 
Tako kot se menjajo pogledi na vzgojo otrok, tako se menjajo tudi mnenja o 
ustreznosti oziroma o vzgojni vrednosti določenih igrač. Nekdaj so strokovnjaki lahko 
prisegali na vrednost kakega igrala, ki je že čez nekaj let popolnoma tonil v pozabo, 
otroke pa so ob istem cilju vzgajali na popolnoma drugačen način (Tomažič, 1999). 
Velikokrat starše mika, da bi otrokom kupili igračo, ki je primerna za starejše otroke, 
vendar jim s tem ne naredijo nobene usluge. Prezahtevna igrača privede do 
neustrezne uporabe ali pa celo do poškodb. Večina igrač ima zapisano, za katero 
starostno skupino je primerna, vendar se otroci med seboj razlikujejo glede 
sposobnosti in potreb, zato je potreben dodaten premislek o ustreznosti igrače. 
Pomembno je tudi, da starši otroške igrače večkrat pregledajo, saj se lahko nekoč 
varne igrače spremenijo v nevarne, če se razbijejo ali raztrgajo. Na igračah lahko 
tako nastanejo ostre konice, iz mehkih igrač se lahko raztrese polnilo, oči na 

                       Slika 22: Igranje družabne igre, 1974 



Jerneja Lovrač (2015): Preživljanje prostega časa otrok v Zasavju po letu 1945 
 

31 
 

medvedku niso več dobro pritrjene, kovinski deli zarjaveli in podobno (Rok Simon, 
2006). 
 
 

3  EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema in namena raziskave 

 
V magistrskem delu želim ugotoviti, kako se je preživljanje prostega časa spreminjalo 
od leta 1945 do danes. Zanima me, s čim so se igrali otroci v 40-ih, 50-ih, 60-ih, 70-
ih, 80-ih, 90-ih letih in danes. Z raziskavo želim ugotoviti, katere so igre in igrače, ki 
so prevladovale v posameznih obdobjih v Zasavju oziroma katere so igre in načini 
preživljanja prostega časa, ki so poznani in razširjeni v vseh obdobjih. Ugotoviti 
želim, ali so prisotne razlike med spoloma glede na način preživljanja prostega časa 
v Zasavju.  
 
Poudarek je na življenjskih izkušnjah ljudi iz Zasavja, saj tu živim in menim, da je ta 
regija ena izmed bolj raziskovalno zapostavljenih regij v Sloveniji, in da je zelo malo 
raziskav in zapisov o ljudeh, ki živijo na tem območju. »Človek ima tu poseben utrip, 
je ›trd in mehek, ljubezniv kot sončno jutro, črn, mrk in nevaren pred krivico, prijeten 
ko pesem in najboljšega srca v najbolj surovi besedi‹« (Kmecl, 2005, v Rozina, 2005, 
str. 17). Prav zaradi težkega boja za preživetje v rudnikih in na kmetijah ter 
zaostalosti ostalih panog si ljudje tukajšnje pokrajine zaslužijo, da se njihovo, za 
mnoge zelo težko otroštvo, zapiše in tako postane znano tudi vsem njihovim 
naslednjim rodovom. Problematika preživljanja prostega časa otrok, starih od pet do 
deset let in spremembe skozi desetletja vse do danes na tem območju Slovenije še 
ni bila raziskana, zato je moje magistrsko delo osredotočeno na ljudi, ki so ali še 
vedno svoje otroštvo preživljajo v Zasavju. 
 
 

3.2 Cilji raziskave 

 
Glede na problematiko, ki jo želim raziskati, so cilji empiričnega dela: 
- Ugotoviti, opisati in analizirati, na kakšen način so otroci iz Zasavja od leta 
1945 do danes preživljali prosti čas. 
- Ugotoviti, opisati in analizirati, koliko prostega časa so imeli otroci v 
posameznem obdobju. 
- Ugotoviti, opisati in analizirati, s kom in s čim so se otroci iz Zasavja igrali v 
določenem desetletju. 
- Ugotoviti, opisati in analizirati, katere so bile najljubše igre in igrače otrok iz 
Zasavja v določenem desetletju. 
- Ugotoviti, opisati in analizirati, katere igre so značilne za določeno desetletje in 
katere so poznane vsem generacijam od leta 1945 do danes. 
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3.3 Raziskovalna vprašanja 

Z raziskavo sem želela odgovoriti na naslednja glavna vprašanja: 
- Na kakšen način otroci iz Zasavja od leta 1945 do danes preživljajo prosti 

čas? 
- Koliko prostega časa so imeli otroci v posameznem obdobju? 
- S kom in s čim so se otroci iz Zasavja igrali v posameznem obdobju? 
- Katere so bile najljubše igre in igrače otrok iz Zasavja v določenem desetletju? 
- Katere igre so značilne za določeno desetletje in katere so poznane vsem 

generacijam od leta 1945 do danes? 
 
 

3.4 Metodologija raziskave 

3.4.1 Vrsta raziskave 
 
Pri magistrskem delu je raziskovalni pristop kvalitativno raziskovanje. Pri tem sem 
uporabila deskriptivno metodo. Raziskavo sestavlja temeljno izkustveno gradivo, 
zbrano v raziskovalnem procesu, pripovedi in besedni opisi. Vse je obdelano in 
analizirano besedno, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila (Mesec, 1998, 
v Vogrinc, 2008).  
 
 

3.4.2 Proučevane osebe 
 
V magistrsko delo sem vključila devetnajst ustnih virov, pri čemer sta za vsako 
obdobje vsaj dva predstavnika (moški in ženska). Vsako osebo sem izbrala z 
namenom. Intervjuji so neslučajnostni, ker sta kriterija za izbor intervjuvancev, da so 
oziroma še vedno preživljajo otroštvo med petim in desetim letom starosti v Zasavju, 
ter da  je njihovo otroštvo (od pet do deset let) potekalo po letu 1945. Pojavil se je 
tudi primer snežene kepe, ko sem v raziskavo vključila osebo, ki mi je svetovala 
naslednjo osebo, ki bi z veseljem z menoj delila svoje izkušnje iz otroštva. Izogibala 
sem se intervjuvanju oseb, ki so se v otroštvu družile in skupaj igrale, saj bi v tem 
primeru prihajalo do podvajanja zgodb, kar pa ni namen te raziskave.   
 
 

3.4.3 Postopek zbiranja podatkov in opis inštrumentov 
 
Podatke za svojo raziskavo sem zbirala v sogovornikovih naravnih razmerah, na 
njihovem domu, ker okolje pomembno vpliva na vedenje in ravnanje posameznika 
(Bogdan in Biklen, v Vogrinc, 2008). Moje raziskovanje je temeljilo na terenskem 
delu. Vsakega posameznika sem predhodno poklicala po telefonu, jim povedala 
namen raziskave in jih povprašala po pripravljenosti za sodelovanje. Nato sem se z 
njimi dogovorila za srečanje in jih obiskala na domu.  
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Moji pripomočki so bili diktafon, blok z nepopisanimi listi, kemični svinčnik, kuverta za 
fotografije in kamera, katere uporabo intervjuvanci niso dovolili, ker bi imeli tremo. Pri 
svojem raziskovalnem pristopu sem poskušala čim manj omejevati področje 
raziskovanja in si na začetku postavljala bolj splošna kot pa specifična raziskovalna 
vprašanja (Vogrinc, 2008). 
 
 

3.4.4 Postopek obdelave podatkov 
 
Vsak intervju sem posnela z diktafonom. Želela sem si jih posneti s kamero, da bi 
pridobila tudi njihovo neverbalno komunikacijo, a se intervjuvanci niso strinjali. Nato 
sem naredila dobesedni prepis intervjujev. Na začetku intervjuja sem povedala 
naslov magistrskega dela in kaj me zanima, nato pa so sogovorniki prosto govorili in 
se spominjali svojega otroštva. Dobesedno sem prepisala vse njihove spomine, ki 
sem jih dobila z vsemi napakami, medmeti, žargonom, nasmehom … Sledila je 
določitev kodirnih enot. Te dele besedila, ki vključujejo za raziskavo pomembne 
informacije, sem v nadaljevanju analizirala. Naslednja faza je bilo kodiranje. 
Posameznim delom besedila sem pripisala pomen in jih poimenovala s kratko 
besedo (kodo) ali besedno zvezo. Vsebinsko sorodne kode sem združila v širšo 
enoto ali kategorijo. Vse to sem naredila za vsak intervju posebej, nato pa sem iz 
vseh intervjujev, ki sem jih vključila v raziskavo, opisala, katere kode sestavljajo 
posamezno kategorijo. Kategorije sem tudi povezala s teoretičnimi izhodišči in 
oblikovala sklep oziroma ugotovitve, do katerih sem prišla na osnovi proučevanih 
primerov.   
 
 

3.4.5 Analiza vsebine intervjujev 

3.4.5.1 Preživljanje prostega časa otrok v 40-ih letih 
 
Tabela 1: Intervjuvana oseba – Ivana 
 
Dobesedni prepis: Ivana, rojena 1938  Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

"Rodila sem se leta 1938 v domači hiši na Izlakah. Po vojni je blo 
otroštvo zlo skromno. Spominjam se vojne. Oče je bil od leta 
1943 v partizanih, potem ujet in zaprt v Trbovljah ter kasnej tut v 
taborišču Dachau. Po težki bolezni je vendarle preživel tifus ter 
se po končani vojni tut vrnu domou. Bli so težki povojni časi. 
Takrat smo bli trije otroci, stari oče in oba starša, vsi pod eno 
streho. Živel smo skromno, lepega otroštva tudi nismo 
pričakovale, vedele smo, da nam starši tega ne morejo nuditi v 
teh težkih povojnih časih. Potem sem začela obiskovat osnovno 
šolo, ki ni bla osemletka niti sedemletka. Bla je pri Učakarju, ker 
so šolo med vojno požgali, ko pa so jo obnovili, smo imeli pouk v 
njej. Ta šola na Izlakah stoji še danes, seveda prenovljena. Več 
razredov je bilo združenih skupaj, tako smo bli sošolci tut z nekaj 

 
 
 
 
 
 
skromno 
otroštvo 
 
 
 
 
delo doma na 
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let mlajšimi otroci. Kakšnega posebnega igranja nismo imeli, saj 
smo mogl že zlo zgodaj delat doma. Nismo živel na veliki kmetiji, 
ampak na takšni, da je komi blo za preživetje, dela pa je blo kljub 
temu ogromno.  
 
Po končani šoli nism smela niti razmišljat o poklicu, saj za 
nadaljnje šolanje ni blo dnarja, niti ni blo štipendij. Starši so nas 
priganjali, da bi se čim prej zaposlile, vendar tut za to so bli takrat 
težki časi. Vse, kar je blo, je bil rudnik, vendar tu je blo delo le za 
moške, za ženske pa ni blo nikjer ničesar. Se je pa v tistem času 
začela odpirat tovarna ETI, ampak je blo tut tu delo zlo težko, mel 
smo tut nočno izmeno. V njej sem se zaposlila šele nekaj let 
kasneje. Po več mesecev ni blo plače, ker smo proizvajali 
izdelke, katerih ni nihče kupoval. Prvi izdelek je bil Bergmanova 
pipica. Več noči sem prejokala, vendar mi je oče reku, nej bom 
srečna, da mam delo, prej sem jokala, ker ga nism mela, zdej pa 
spet jočem, ker ga mam. Jok ni pomagal, treba je blo potrpet, 
tega sem se tut navadla in ostala do upokojitve.  
 
Našim otrokom [s prstom pokaže name] je otroštvo veliko lepše 
in prav je tko, da so se časi izboljšali. Imela sem tri sestre, 
najmlajša je kar enajst let mlajša od mene. Miselnost, da se samo 
fantje prepirajo in pretepajo, ne vela, velik smo se predrle ena na 
drugo in tudi zravsale, zlasale smo se velikrat [pomolči in se 
sama pri sebi nasmeje]. Starejše sestre so se hitr poročile, z 
najmlajšo pa sva ostali doma. Leta 1959 nam je umrla mama, to 
je blo zelo težko sprejeti. Mlajša sestra je bila stara komaj deset 
let. V tistem obdobju je najbolj potrebovala mamo [pomolči, 
zarosijo se ji oči]. Oče se je ponovno poročil, poročila sem se tut 
jst in se odselila.  
 
Zelo lepih spominov na otroštvo ni, čeprav je blo druženje lepo. 
Danes se mi zdi, da nimajo časa za drug drugega, včasih smo bli 
vendarle več skupi. Včasih ni blo igrač, kot so dons. Radi smo se 
igrali tančn'co. Miklavžune ni blo takšne, kot je danes. Dobil smo 
suhe hruške al pa celo rožič. Po vojni ni blo prvega obhajila in 
birme, leta 1946 smo ble tako vse tri sestre skupi pr birmi. 
Kakšno veselje je blo, ko smo dobili par dinarjev, vsako naslednje 
leto pa še večje, ko smo šli po pirhe k svojim botrom v Ržiše. 
Spekli so nam kolače. Veselje je blo nepopisno in takrat je bil to 
velik dar, ker nismo bli navajeni, da bi nam kdo kaj podaril. 
 
Sosedje so bli precej mlajši, vendar kadar se je šlo za igro, smo 
se kar razumeli. Sosed je prišel s kolesom in se pretvarjal, da 
vozi avto. Sani nismo mel, to smo nadomestili s kodovjem (tisto, 
kamor se pšenica v vetrnico stresuje), s katerim smo se vozil po 
planjavi. Najbolj od vsega pa smo se radi kopal. Medijske toplice 
so ble zlo interesantne, vendar nismo mel dnarja za vstopnino. 
Večkrat smo čistili bazen, da smo se lhka potem zastonj kopali. 
Večkrat smo skočili tut čez planke in se pretihotapili na bazen. 
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Doma kopanja oče ni odobraval. Vstajali smo ob štirih zjutraj, da 
smo vse postorili, kar je blo treba do takrat, ko se je oče vračal s 
službe. Mama je bla na naši strani. Tut zvečer smo se večkrat 
pretihotapili na bazen. Blagajnik je bil zlo strog. Na oddih so v 
hotel hodili rudarji in blagajnik se je večkrat drl na nas: »Le ven iz 
vode ti fakin, ta voda je za narod fin, zvečer naj kopa se gospoda 
in ne kmečka ta nesnaga.« Priznam, da smo se v toplice večkrat 
pršl umit po napornem delu doma. Moj vzornik je bil v otroštvu 
Tone Urankar. Bil je izreden plavalec in kasneje tut trener 
Rudarja Trbovlje. Če je on skočil iz kupole, potem sem tut jst. 
Spomini na toplice so izredno lepi. Bla sem zelo korajžna, vode je 
blo le en meter, od kupole do vode pa nekje med pet in šest 
metri. Ko sedaj tako razmišljam, bi lahko padla tut vmes na tla. 
Zame je bil najboljši šport med šolo plavanje. Če mi lovljenje po 
bazenu ni šlo, sm pa velik preplavala pod vodo, celo dolžino 
bazena. Še vedno se rada spomnem, blo je zlo lepo. S Fani, 
mojo starejšo sestro, smo tut nekaj ušpičili, kar je blo dolgo samo 
najina skrivnost. Med vojno sva ukradli vžigalice in zakurili 
podrast za hišo, v vznožju griča. Dobesedno sva zakurili ves hrib, 
za to pa so bli krivi partizani. Tako so vedno mislil, medve nisva 
bli nikol krive.  
 
Med vojno, ko je bil oče v logarju, smo imeli pri vsaki hiši 
partizana, ki nam je pomagal. Ko so prišli Nemci v vas, so me 
poslali k sosedom povedat, naj se partizani skrijejo. Ko sem šla 
domov, so me Nemci vprašal, kje sem bla in kam grem. Zlagala 
sem se tuk hitr, da sem šla k sosedom vprašat, če majo kej jajčk 
za ležt jih dati, da so mi vsi brez pomisleka verjel. Za otroka sem 
bla zlo iznajdljiva. Spominjam se, da sem dobila tut uši. Pri nas 
so bli velikokrat Nemci in partizani, ki so nas otroke pestovali na 
peči. Podarili so nam tut uši. Mama nas je pol namočila v petrolej, 
joj, to so bli sami mehurji na glavi, uši so pa tut izginle. Po vojni 
smo leta 1949 dobile tut mlajšo sestrico.«  

kopanje v 
toplicah 
DRUŽENJE S 
SESTRAMI IN 
SOSEDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uganjanje norčij 
s sestro, 
prisotnost vojne 

 
 
 
Tabela 2: Intervjuvana oseba – Stane 
 
Dobesedni prepis: Stane, rojen 1943 Kodiranje  

(kodirne enote in 
kode) 

  »Hmm, od igrač se tapru spomnem na kakšno cotrco. To je 
žoga iz cunj k jih je delala stara mama. Ta je bla zlo dobra v 
delanju takih stvari. Sej je bla mama tut, sam stara mama je pa 
sploh dobr nardila. Tuki uzad za hišo včasih ni blo tko porašen in 
smo se po tem hribu podil pa sulice delal iz lešune al pa iz 
jesena. Čeprou je bla iz lešune boljša, k je bla lažja, pa je dlje 
letela. Te sulice smo potem metal v gredo. Kaj se je stara mama 
jezila, da ji bomo ves fižol s temi sulicami obral. Pa loke smo tut 
delal, pa puščice za loke. Z loki nismo drug na druzga strelal, ker 
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smo vedl, da je to nevarn, zato smo nardil tarče, kamor smo cilal.  
Kasnej smo tut kako fračo zrihtal. Dobil sem tut eno skirco, k jo je 
ata sam naredu, tuk de sm se mal vozu. Stric je meu še en 
nemšk kolo, de sm mogu pod štango pogajnat, k mi je biu prevlk 
[se nasmeje]. Na začetk smo se pa kr na pedalih vozil, kuk je to 
šlo, velik bl k skirca. Tut z vozom za les smo se vozil, sam tega 
str ata ni glih pustu, de se naujo kolesa zlomila.  
 
Stara mama je mela kozo, k sm jo mogu past, jst sm to večkrat 
delu kukr sestre. Bl k sm jo v hosto pelu, bl je bla u fižolu. Mel 
smo jo kr rad, k ni mela rogov. Mel smo tut zajce, travo smo jim kr 
s srpom požel. K so bli mejhn so bli luštn za božat. 
 
Enkrat sm v listnku listje zažigu, ooo kaj mi je takrt ata ušese 
naviu. Sm meu še dva mesca kraste za ušesom, k je meu bl 
douge nohte, kaj pa se je v tistih cajtih dal na videz, nč. Že zlo 
mejhn smo velik delal. Ata pa str ata sta ta breg za hišo s koso 
kosila, mi otroc smo mogl pa obračvat pa spravlat. Atu sm 
pomagu tut kake drve žagat. Delu je v jami, biu je knap, in vsak 
dan je kak kloc dumo prnesu, konc tedna sva pa žagala. Pa še 
kej okol hiše tut, kako bukev, borovce, zdej pa tega ni tuk tuki. Pa 
z motiko sem tut mogu kopat, takrt še ni blo lopat za štihat.  
 
Mam dve sestri, starejšo in mlajšo, neki sosedov je tut blo, en 
mlajši pob, Janez, s tem sva se najbol obrajtala. Kasnej so še 
trije pršl. Z enm sm se kr fajn zastopu, pa so se pol v Hrastnik 
preselil pa sva zgubla stike. Včasih ni blo vse tko prometno 
povezan. Avtobus je uglavnem sam po Trbovljih vozu, pa še tist 
po makadamu. Tut po grabnu so kolm vozil, pol pa s konji naprej, 
da so ga čez hrib spravl. Čist drug cajti. 
 
Večkrat smo med borovcem delal razne hiške in se šli za 
gospodinje in dohtarje, pa ute smo delal kle ob potoku. Čez cajt 
se je ob kakm vetri vse podrl. Spomlad smo pišuke in roge delal 
iz jesena. Jesen smo lepo zvil, to so nam pa starejši pobi 
povedal. S temi se nismo tuk družl, ker smo bli premlad za njih. 
Sem pa ke so nam ke povedal, igral se pa nismo skupi. Enkrat 
sva se z Janezom zmenla, da bova metala kamne, ampak sva se 
prej zmenla, da se ne joka, če kdo koga zadane. No, in sm ga jst 
s kamnom zadel na glavo [se prime za glavo], kuk je kri tekla. 
Prjeu se je za glavo pa šou domou, joku pa ni [smeh].  
 
Iz skorje smo čolničke odrezal, dal gor jambor, jadro, nardil bajer, 
se kopal notr, ker takrt še ni blo toplic v Trbovljah. Bla je zlo mrzla 
voda, ker je to studenčnica, ampak je polet kr pasal. Včasih je 
kaka belouška al pa gožn'ca prlezla, kuk smo to bžal vn iz vode 
[se nasmeje]. Kazga modrasa al pa gada nismo srečal, čeprou so 
bli, k jih je ata enkrat najdu. Kače nismo nikol nubene ubil, ker so 
se mi smilile, močerade smo pa zmeri s palco stran trajbal, to se 
nam je gabl, k so bli take nagraužne farbe. Enkrat sm meu 
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srečanje tut s krastačo. Mama je mela eno tako posodo za rože 
in se je uspodi neki premikal. Bla je krastača. Prjeu sm jo z 
rokavico in k sreč sm jo držal stran od sebe, ker se je polulala, 
mnde je to strupen.  
 
Ata je biu čevljar in je meu kneftro. Kadar sm kej ušpilu je za 
mano laufu s tistm, sam me ni dubil, sem biu že prehitr za njega. 
 
Po borovnice smo rad hodil pa jih nabiral, orehu nismo mel, 
lešnku je pa zmeri neki blo. Stara mama je zmeri kuhala slivovo 
marmelado, pa iz japk tut. Sta tut na roke prešala, in ker je bla ta 
preša brez mlina, smo s takim kijem tist sadje toukl. Je blo pa 
fajn, k je sok vn prteku in smo pil frišn tokuc. Zmer smo mogl it še 
divje hruške nabrat, ker je ata reku, da dajo tapravo barvo tokucu. 
 
V šolo smo hodil čez Rebrco, ker je blo tko hitrej. Hodil smo pa v 
Trbovlje, v šolo nasprot rudniške uprave. Do tja smo mel pou ure, 
ker takrt še ni blo prevoza. Špricu nism nikol. Enkrat sm šou po 
šoli v Limberk k sošolcu, mamo je pa skrbel, k me do večera ni 
blo domou iz šole.  
 
Mi smo zgornji Bevško, dol v spodnjem so bli pa utroc bolj 
ravbarji, rad so se tepl. Eden je skos u mene rinu, pa sm mu pol 
kamne nazaj metu. Skos mi je govoru nej ga počakam, de mi ne 
bo nč naredu, pa sm ga počaku, pa me je res useku, jst sm mu 
pa oblubu, de mu bom še naprej kamne metu. Enkrat sm pa res 
po nesreč sošolca useku in me je tut nazaj in se mi še dons 
pozna brazgotina nad ustnico [mi pokaže].  
 
K je ata hišo delu, smo živel zlo skromno, v kivdru nas je blo pet 
ljudi, pozim je to vse teklo, pa blo mrzl … Nismo mel velik dnarja, 
da bi šli na počitnice. Sosedje so hodil, mi pa ne, ker je blo staln 
kej pr hiši za delat. K je biu ata že inštruktor v jami smo taprvič šli 
z njim na morje. Prvič sm pa morje vidu in se kopu, k smo šli s 
šolo na končni izlet. Tut plavat nism znau. Sam k sm druge, še 
manjše od mene vidu, da plavajo, sm se odloču, da bom tut jst 
znau plavat.  
 
Dost smo žogo prebrcal, kasnejše usnjene so ble zlo težke kadar 
so ble mokre. Tuki k mamo grabn zravn, so ble pa velikrat mokre 
[se nasmeje]. Tut igriše smo na ilovki skopal pa smo tam brcal. 
Kasnej smo mel tam tut lige. Drug so se bal težke žoge, jst pa ne 
in sm biu zato pol golman [se nasmeje]. Smo kr fajn brcal, 
košarke pa še ni blo. Tančn'co smo skakal, med dvema ognjema 
špilal, na začetk ga nism znau, k sm se pa nauču ujet žogo, sm 
biu pa med ta boljšimi.  
 
Za Miklavža ni blo velik, nosu je pa sam eden. Ni blo dnarja za to, 
ker so hišo gradil. Ponavad sm dubu japke, orehe, rožiče. Ni blo 
tko k je zdej. Niti ni blo za dobit.  

 
 
 
 
 
 
 
nabiranje 
borovnic, 
lešnikov, pomoč 
pri preši 
POMOČ 
STARŠEM 
 
 
 
PEŠAČENJE V 
ŠOLO 
 
 
 
otroško nasilje 
med vrstniki, 
brazgotina 
SLEDI IZ 
OTROŠTVA 
 
skromno 
otroštvo, gradnja 
hiše, posledično 
odrekanje, 
skupne počitnice 
zelo pozno 
ENE 
DRUŽINSKE 
POČITNICE 
 
žoga in 
nogomet, 
igrišče, košarke 
niso igrali, 
tančnica, med 
dvema ognjema 
IGRE 
 
 
 
 
 
več druženja z 
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Sestre so ble fejst, sm se dobr zastopu z njima, še posebi z 
mlajšo. Starejša ni pršla tuk v poštev, niti ni bla zainteresirana. 
Rad sm teku, so mi v šoli rekl, de bi loh pršu v Rudarja, da bi 
treniru, sam nism meu cajta za to. Sm mogu kr doma pomagat, ni 
blo cajta za vandrat.  
 
Sankal smo se tut. Stric je naredu železne sanke, pol je pa sosed 
reku če mu jih dam, da da un men smučke. Takoj sm hotu 
zamenat. Ble so lesene smuče, sam deske, gor sm pa noge z 
jermeni prevezu za pete. Najprej je blo treba puštamfat, pol so se 
pa po tem vsi sankal in čist uničl progo. Pol sm tut od strica dubu 
stare smučke ''pindunge''. So ble pa iz javorja, težke ko hudič. 
Sred poletja sem jih z vlakom prpelu iz Velenja v Trbovlje. Vsi so 
se mi smejal, k sm polet to okol nosu. Pol sm pa z njimi v hruško 
zadel in se je krivina zlomila.  
 
Igral smo se špano s fižolom, kart še ni blo, ata je kasnej dubu 
šnops karte za lustik in šnops. Ping pong in badminton pa sta tut 
pršla šele kasnej. Je blo pa še neki zlo zabavn – v senu na 
seniku smo rove delal in se skrival notr. Rad smo se tut lovil pa 
pofočkal [se nasmeje], pa človek ne jezi se špilal.« 

mlajšo kot s 
starejšo sestro 
DRUŽENJE 
želja po 
treniranju 
ODREKANJE 
 
sankanje  – 
železne sanke, 
smučanje  – 
lesene smuči 
ZIMSKE IGRE 
 
 
 
špana, skrivanje 
in delanje rovov 
na seniku, 
lovljenje, 
fočkanje, 
skrivanje, človek 
ne jezi se 
IGRE 

 
 
 
Tabela 3: Kategorije in primerjava preživljanja prostega časa otrok v 40-ih letih 
 
 Ivana, rojena 1938 Stane, rojen 1943 
Način preživljanja 
prostega časa 

kopanje v toplicah, 
druženje s sosedi in 
uganjanje norčij s sestro, 
veliko preživetega časa na 
prostem 

na prostem, v gozdu, na 
dvorišču, na seniku, v in 
ob potoku 

Količina prostega časa malo prostega časa (delo 
doma na kmetiji, delo za 
preživetje) 

prosti čas samo takrat, ko 
starši niso imeli dela zanj, 
odrekanje treniranju zaradi 
pomanjkanja prostega 
časa 

Druženje druženje s sestro in sosedi druženje s sestrama in 
sosedi 

Najljubše igre in igrače malo igrač, tančnica, 
kolesa, sankanje pozimi, 
kopanje 

cotrca, sulice, loki, 
puščice, frače, skiro, kolo, 
vožnja z vozom, špana, 
skrivanje in delanje rovov 
na seniku, lovljenje, 
fočkanje, skrivanje, 
sankanje  –  železne 
sanke, 
smučanje  –  lesene 
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smuči, 
žoga in nogomet, igrišče, 
košarke niso igrali, 
tančnica, med dvema 
ognjema, nabiranje 
borovnic, lešnikov, hiške, 
ute, igra gospodinj in 
zdravnikov, izdelovanje 
piščalk in rogov, metanje 
kamenja, 
izdelava čolničkov, 
kopanje v potoku, 
preganjanje močeradov, 
človek ne jezi se 

 
 
 
3.4.5.1.1 Analiza preživljanja prostega časa otrok v 40-ih letih 
 
Tako Ivana kot tudi Stane sta preživljala otroštvo med petim in desetim letom starosti 
v štiridesetih letih dvajsetega stoletja. Osebi sta otroštvo preživljali na med seboj 
različnih lokacijah v Zasavju. Ivana je živela na Izlakah, Stane pa v Bevškem, ki je del 
Trbovelj. Ivana je živela na kmetiji, Stane pa ne in tu se že razbere razlika v količini 
prostega časa, ki jima je bil na voljo. Nihče ga ni imel veliko, Ivana je po njenih 
navedbah vstajala tudi ob štirih zjutraj, da je postorila vse, kar je morala, da si je 
lahko privoščila nekaj prostega časa v toplicah. Pri Stanetu je bilo nekaj manj dela, 
kljub temu pa je pomoč staršem še vedno zahtevala velik del njegovega časa, kar je 
zahtevalo tudi odrekanje treningom teka, čeprav si je tega želel in je bil dober v tem. 
Iz njunega življenja lahko razberemo, da sta bila pomemben družinski člen in delovna 
sila. V obeh primerih družini nista bili premožni, oba poudarjata, da sta imela 
skromno otroštvo, da starši niso imeli denarja ne za igrače, kaj šele za počitnice. 
Ivana je bila pri navedbi igrač zelo skromna, spomnila se je le kolesa, pa še tega je 
imel sosed. Stane je o igračah povedal nekoliko več, vendar to niso bile kupljene 
igrače, ampak doma narejene in iz naravnih materialov. Sem predvsem sodijo izdelki 
iz lesa, kot so npr. piščali, frače, loki, sulice in pa tudi smuči. Zanimiv je predvsem 
izraz za žogo, izdelano iz cunj – ''cotrca'', ki bi ga lahko označili za zasavski izraz.  
 
Pri Ivani, ki je rojena leta 1938, se čuti velik vpliv takratnega vojnega časa. Veliko je 
tudi omenjala partizane in Nemce. Otroci so razumeli, zakaj je pomanjkanje in v bedi 
tistega časa od staršev tudi niso ničesar pričakovali. Razveselilo jih je obdarovanje 
za Miklavža in pa pozornosti botrov za veliko noč.  
 
Obema je skupno, da nista imela veliko prostega časa, ko pa sta ga imela, sta se 
družila s sorojenci in sosedi. Predvsem pa sta veliko časa preživela zunaj. Obema je 
bila poznana igra tančnica, oba sta se pozimi sankala in oba sta se že vozila s 
kolesom. Družinskih počitnic nista bila deležna, Stane je zelo pozno odšel z družino 
na dopust, Ivana pa nikoli. Oba pa sta se naučila plavati. Rada sta se kopala, Ivana v 
Medijskih toplicah, Stane pa v studenčnici blizu doma.  
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3.4.5.2 Preživljanje prostega časa otrok v 50-ih letih 
 
Tabela 4: Intervjuvana oseba – Jernej 
 
Dobesedni prepis: Jernej, rojen 1945 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

 »Rodil sem se v Spodnjih Izlakah leta 1945 na srednje veliki 
kmetiji. Družina je bila 6-članska, jst sm bil rojen tretji po vrsti. 
Oče in mati nista bla zaposlena, preživljali smo se samo s 
kmetijo. Z vsemi sorojenci in še s petimi sosedi in sosedami sem 
se zelo dobro razumel. S sovrstniki sem do 4. razreda hodil v 
šolo na Izlake, potem pa v šolo Toneta Okrogarja v Zagorje. Igral 
sem se z mojimi vrstniki, sošolci, še posebej z dvema in tudi  z 
mlajšimi, s katerimi smo skupi pasl krave. Z bratom se nisem 
posebej veliko igral, ker je bil pet let starejši in je to v mladih letih 
kar precejšnja razlika.  
Ko smo pokosil, smo lhka potem brcal žogo po travnikih, vendar 
le do takrt, ko je trava spt nazaj zrasla. Takrat nismo smel več, 
saj je bil ata zlo hud, če smo si to privoščil.  Tut kak kolo se je 
najdu. V zimskem času smo se smučal s smučmi, ki smo jih 
nardil sami. Spomnem se, da sem si enkrat naredu nove vezi in 
razmišlju, kaj naj uporabim za vezi. Opazil sem idealne vrvi, 
katere oče le redko uporablja, zato sm sklepu, da jih ne bo 
preveč pogrešu. Ko je oče ugotovil, da sm razrezu njegove 
najboljše vrvi, je bla rajtšola.  
 
Igrali smo se človek ne jezi se, skakali čez kolebnico, najraje čez 
vrv, katero sta dva vrtela, eden pa je skakal. V glavnem pa ni blo 
velik cajta, ker je blo na kmetiji vedno veliko dela. Poleti smo 
mogl vstat, ko se je naredu dan in odšli kosit na roke, saj kosilnic 
takrt še ni blo in nato odšli v šolo.  
 
Pri hiši nismo mel hišnih ljubljenčkov, tako kot jih imajo otroci 
danes. Imel smo dva konja, ki sta bla namenjena le za delo na 
kmetiji, mel smo psa, k je bil namenjen le čuvanju posestva in pa 
par mačk, ki se niso pstile prijet. Za pomoč na kmetiji smo mel 
tud deklo, k je bla pri nas vse do njene smrti. Z njo sem se zelo 
lepo razumel. Prostega časa je bilo zelo malo. Imeli smo ga le ob 
nedeljah popoldan, če je blo lepo vreme. S starši smo bli veliko 
skupaj, saj smo jim pri veliko opravilih pomagal. Morja nisem 
vidu, dokler se nisem poročil. Starši ga niso nikol vidl in si tut niso 
privoščili nobenega dopusta, ker niso mogli pustiti kmetije same, 
niti ni blo denarja za to niti prevoznega sredstva. Vedno smo imeli 
za hrano, pri oblačilih pa je že bilo bolj slabo.  
 
Če pogledam otroštvo današnjih otrok, je kot noč in dan. Danes 
rastejo gor s televizijo. Jst je v svojem otroštvu nism mel, kupu 
sem jo šele leta 1970. Takrat smo bli zadovoljni s tistim, kar smo 
imeli, saj nismo vedl, kako bi lahko še drugače živeli. Današnji 

 
življenje na 
kmetiji 
 
igra z vrstniki, 
sošolci, pastirji, 
malo manj s 
sorojenci 
DRUŽENJE Z 
VRSTNIKI 
 
 
 
nogomet na 
travniku, kolo, 
smučanje, 
človek ne jezi 
se, kolebnica, 
vrv 
IGRE  
 
 
 
 
 
 
MALO 
PROSTEGA 
ČASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pobiranje sadja, 
pasenje krav 
POMOČ 
STARŠEM NA 
KMETIJI 
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otroci so zame ubogi, ker morajo biti ves čas za računalnikom. Mi 
čez teden nismo mel nč prostega časa. V jesenskem času je bilo 
ogromno dela s pobiranjem sadja, pasenjem krav, ker ni blo 
električnih pastirjev. Naloge smo največkrat delali, kadar smo jih 
delali, je blo to kar na travniku, v šolo sem hodil peš 7 km, zadnje 
leto smo celo hodili na avtobus, vendar sm takrt moral pred šolo 
dostaviti še 7 l mleka v Podvine strankam. Kljub dokaj 
napornemu otroštvu, mi ni ničesar manjkal, vsaj da bi takrat to 
vedu.«  
 
 
 
Tabela 5: Intervjuvana oseba – Natalija 
 
Dobesedni prepis: Natalija, rojena 1949 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

»Rodila sem se leta 1949 doma na Izlakah. Otroštvo sem 
preživljala na kmetiji. Ko še nisem bla stara niti deset let, mi je 
umrla mama. V devetih mesecih sem dobila mačeho. Ni mi blo 
rožnato pr njej. Večkrat sem bla tut tepena.  
 
Za učenje nism mela časa, nobeden me ni k temu niti priganjal, 
sm mogla kr delat. Po končani osemletki sem si želela oditi 
naprej na šolanje, pa mi niso ugodili. Mogla sem se zaposlit na 
ETI-ju.  
 
Oče ni bil nikol navdušen, če sem se predolgo žogala s 
sosedami, je kar hitro zažvižgal, kar je pomenl takoj domov. 
Njegov žvižg je bil tuk glasn, da sem ga slišala tut takrat, ko sem 
se izmuznila na kopanje v Medijske toplice. Ko je zažvižgal, sem 
mogla takoj domov. Igračk nisem mela. Mela sem samo eno 
punčko, ki mi jo je mama kupila zadnje leto za Miklavža. Bla sem 
zelo žalostna, ko sem jo pustila na dežju in se je razletela. Imela 
sem še tri starejše sestre, najstarejša je bila 15 let starejša od 
mene, druga 13 in tretja 11 let. Z njimi se tako nisem mogla igrati, 
saj so mi ble bolj mame kot sestre. Zato pa sem se igrala s 
sosedami, kadar sem se pač lahko. Najljubše mi je bilo skrivanje, 
človek ne jezi se, tančnica, sosedin hulahop obroč, pozimi pa 
sankanje na doma narejenih saneh. Večino časa sem preživela 
na travniku, njivi, edino pozimi smo sedeli ob mrzlih večerih na 
peči, kjer sem skoz okn opazvala, kako zunaj sneži. Starši mi na 
sploh niso pustl veliko potepanja in druženja s sosedi v prostem 
času.«  

 
težko otroštvo 
ob mačehi 
 
 
delo na kmetiji 
 
 
 
 
 
žoganje, 
druženje s 
sosedami, 
kopanje v 
toplicah 
IGRE IN 
DRUŽENJE 
 
malo igračk, 
punčka 
IGRAČE 
 
skrivanje, človek 
ne jezi se, 
tančnica, 
hulahop obroč, 
sankanje 
IGRE 
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Tabela 6: Kategorije in primerjava preživljanja prostega časa otrok v 50-ih letih 
 
 Jernej, rojen 1945 Natalija, rojena 1949 
Način preživljanja 
prostega časa 

ob nedeljah popoldan ob 
lepem vremenu na 
prostem, na kmetiji s 
sovrstniki 

kopanje v toplicah, 
druženje s sosedami 

Količina prostega časa malo prostega časa (delo 
doma na kmetiji, delo za 
preživetje) 

malo prostega časa (delo 
doma na kmetiji), več 
prostega časa ob zimskih 
večerih 

Druženje druženje z vrstniki, sošolci, 
pastirji, malo manj s 
sorojenci 

druženje s sosedami, med 
sestrami je bila prevelika 
starostna razlika 

Najljubše igre in igrače nogomet na travniku, kolo, 
smučanje, človek ne jezi 
se, kolebnica, vrv 

malo igrač, punčka, 
tančnica, žoganje, 
skrivanje, človek ne jezi 
se, hulahop obroč, 
sankanje 

 
 
 
3.4.5.2.1 Analiza preživljanja prostega časa otrok v 50-ih letih 
 
Intervjuvani osebi, ki sta predstavnici preživljanja otroštva v 50-ih letih, sta danes 
poročeni par. Za to obdobje sem izbrala njiju, ker me je zanimalo, kako se je 
razlikovalo njuno otroštvo, čeprav sta živela v istem obdobju in na razdalji dveh 
kilometrov. Kljub temu je med njima opaziti mnoge razlike. Prva je zagotovo ta, da je 
Natalija izhajala iz mnogo revnejše družine kot pa Jernej. Kot je sama dejala, je 
morala delati, namesto da bi čas namenila šoli. To jim v tistem času ni bilo 
pomembno. Pri Jernejevi družini so otroci morali prav tako delati, vendar je imela 
družina tudi deklo, kar priča o tem, da so si lahko privoščili že nekoliko več, in da je 
bila njihova kmetija že večja. Natalijino otroštvo je močno zaznamovala materina smrt 
in nenadna prisotnost mačehe, ki ji ni bila naklonjena.  
 
Ker sta oba pomagala na kmetiji, je bilo njunega prostega časa bolj malo. Največ se 
ga je našlo ob nedeljah in zimskih večerih, ko so se greli na peči. Veliko časa sta oba 
preživela zunaj. Skupno jima je tudi druženje s sosedi, vrstniki in malo manj s 
sorojenci. Med njimi je bila prevelika starostna razlika, da bi se lahko družili v 
prostem času. Kar se tiče naštevanja igrač, sta bila oba zelo skromna. Natalija je 
spregovorila o punčki, ki je bila zadnji dar njene mame za Miklavža, preden je umrla. 
Ta punčka je bila papirnata in ji je bilo zelo hudo, ko je na dežju razpadla. Spomnila 
se je le sosedinega hulahop obroča, medtem ko Jernej poleg kolesa ni navedel 
nobene igrače. Glede na to, da so radi igrali nogomet, je najverjetneje imel kakšno 
žogo. Žoganje je bilo prisotno tudi pri Nataliji. Pozimi je Jernej smučal, Natalija pa 
sankala. Oba sta se spomnila na igro človek ne jezi se.    
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3.4.5.3 Preživljanje prostega časa otrok v 60-ih letih 
 
Tabela 7: Intervjuvana oseba – Francka 
 
Dobesedni prepis: Francka, rojena 1955 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

»Sej ne vem, če smo mel kake igrače [se zamisli]. V Šentgotard 
sem hodila v šolo, je blo delč k hudič. Polet vroče, pozim pa smo 
gabal sneg. Če je čist frišn padu, smo mogl še naokol po 
trojanskem klancu it. Tdi smo ble s sosedo Jano fejst kolegice, 
smo se fajn zastople [se nasmeje]. Najbl se spomnem, k je bla 
tista steza skos tuk zarašena, čez travnke pa nismo smel hodit. 
Uspodi je bla močvara taka, pol je blo treba pa še mim enih 
puranov it, k so zmer u mene skakal. Pozim je blo zmer velik 
snega. Enkrat je po vrh zmrznu in smo se z Jano usedle na vrhu 
hriba na torbo in se spustile proti dolini. Pol se pa ustavt ni dal. 
Joj, kuk smo se odbijale od dreves, torb sploh nisva več najdle, 
smo šle kr brez vsega domou. Tema se je že delala, sploh nismo 
vedle, kje sploh smo. Iskal so naju tut že. Zvečer ob desetih so 
naju šele z lučjo najdl. Smo misle, de bomo hitrej doma, če se 
peljemo do dol, pol pa tole no [se zamisli in odkimava z glavo]. 
Zmer sm mela kake probleme, k sm v Šentgotard v šolo hodila. 
Pot je bla tut med eno štalo in koritom za krave. Tm sm bla zmer 
čist usrana, k sm šla mim. Zmer tist cajt, k smo šle u šolo, so tm 
krave napajal. Čist nč se uni niso menl za nas otroke, jst sm se 
jih pa bala, k so ble tuk vlke. Polet smo šle enkrat z Jano iz šole 
in so tm v mej ble dve breskve in smo šle vsaka po eno, uspod 
naju je pa Johan, lastnik, z grablam prčaku [se nasmeje]. Kuk sm 
se jst tut Zajčuga psa bala, pa zmer sm mogla tm mim hodit, un 
je biu pa tut skos odvezan. Kuk delč naokol sm jst hodila, da sm 
se ga izognla [zmajuje z glavo].  
 
K so ble pr nas koline, skrinj takrt še ni blo, sm mogla jst pol to 
naokrog žlahti trogat. Vse na peš. Ponavad zmer snega prou na 
velik, pa zmer sm mogla to jst delat, ker sm bla najstarejša. K sm 
pršla iz šole mi je mama rekla nej se hitr najem, pol pa nej hitr 
grem, da nau prej mrak. Sm mela velik dela. Pa v trgovino v 
Trojane sm mogla čist vsako soboto po en kilogram govedine. 
Čist vsak teden! Mlajšim ni blo treba nikol it, zmer je mama mene 
naokol šibala. Včas so se spoml za v tabrh jt, so se kr na hitr 
spomnl in pol zvečer je blo mene tuk strah domou po temi it. Sm 
bla čist preplašena. Pa preribala sem doma tut tuk, čist vsako 
soboto je blo treba. Polet po južni, so šli ostali na travnk, jst pa 
ribat. Najbl na živce mi je šlo, k je ata iz štale zmer obut v hišo 
pršu. Je vse letel od njega pa od tistih gojzarjev. Zmer je pravu, 
če mu je kir kej reku, da un pa v svoji bajti suženj ne bo. Jst sm 
bla tista, k je pospravlala, pol je biu pa hudič, k nubedn ni nč 
najdu. Pa sekret na štrbunk sm mogla ribat, ob sobotah vso 
steklovino pomit, ker se je je čez tedn kr nabral. Vse sm mogla vn 
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na kurit znosit pa s koprivam tist pomivat, ker se je s tem fajn 
spucal. Koprive so me zmer čist ušarale. Če sm uspela popoudne 
dost kmal poribat, mi je ratal it ob desetih zvečer spat, drugač pa 
tut ob dveh, treh zjutri [se zamisli]. V nedelo je mogl bit vse 
pospravljen. Obvezno tut k maši it.  
 
Enkrat sem mami hotla šopek nabrat, sm ji vso semensko repo 
populila, ni bla glih vesela, še dons jo vidm, kako zmajuje z glavo 
[se nasmeje]. Sm misla, da bom dobr nardila. Za cvetno nedelo 
smo ponavad nove obleke dobil. Enkrat je pa glih dež šou in sm 
bla taka, da sm še pred cerkvijo obrnla, ker je bla na moji lepi 
oblekici vsa farba od umetnih rožic na butarci. 
 
Zmer sm mela velik dela z mlajšim bratom. Počakat sm mogla da 
se zbudi, da ga oblečem in pol na njivo prnesem. Enkrat me je 
blo res strah, k so po vasi cigani hodil in sm se bala, da me bojo s 
sabo vzel, kuk sm komi čakala, da se brat zbudi, pa da greva hitr 
na njivo [se nasmeje].   
 
Soseda Jana je tut hodila k nam u tabrh, spomnem se, da smo 
delale na njivi, smo neki plele in so naju neki fuksiral in pol smo 
rekle, da bomo zdej me pa kr od doma šle. Šle smo domou na 
štalo, eno deko, pa neki za jest pa pit s sabo vzele. Smo vse 
slišale, k so naju iskal. Me pa čist tih [se nasmeje]. Pol se pa že 
upale nismo prkazat, k smo vedle de jih bomo dobile. Sam jih 
mnde nismo nč [smeh]. Smo same punoč enkrat dol pršle, ker 
nas drugač neb najdl.  
 
Na počitnice so bratranc pa sestrične hodil. Smo na podi rove v 
mrvo delal. Vsak je meu svoj stanovanje in smo po rovih drug k 
drugmu hodil. Tut barake smo delal. Z bratoma smo mel vsak 
svojo njivo in nam je tut kr uspeval. Smo kr uvrnk vrtičkal. Smo se 
bal za svoje, si delal prou potke pa sadil.  
 
Ribnčani so durh ukol hodil in mi otroc smo zmer kej hotl. Vem, 
da smo dobil lesene voze, k si jih na špagci okol vozu. Polet smo 
snope iz kostanja delal, pa kozolce, pa skodle zlagal, skos smo 
tekmoval med sabo. V slami smo bli, kadar se je mlatla, kaj se je 
to prašil. 
 
Mel smo žoge, sam so nam zmer v grabn uhajale. Pa tiste 
gumijaste igrače, k so cvilile, če si jih stisnu, smo tut mel. Na 
podu smo šli prevale delat, pa se po slamoreznci igral pa čez 
skakal. Pa z Jano smo se šle tančn'co, pa zemljo krast durh, 
gumitvist ni biu tuk zanimiu. U maškare smo tut hodil. Je blo tko 
fajn, k smo dobil kak dinar, smo tut zlo delč hodil, ker se je 
splačal.  
 
Pozim smo bli velik na sankah, zračncah, na katerih bi se kmal 
ubila, smuče nam je ata naredu pozim, k je šnopc kuhu, je desko 
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na eni stran v špico naredu, pa u šnopc namoču, pol je pa pase 
nabil gor pol smo pa mi mogl sam še noge notr dat.  
 
Kopal se pa res nismo nikol. Sam takrt, k smo s šolo kam šli. 
Nismo bli pa nikol na dopustu s starši. 
 
Pes je biu bolj čuvaj kot ljubljenček, mačke, k jih je blo treba 
futrat, pa tut bolj obveznost kot ljubljenčki. Enkrat sem vse 
pšančke pohodila.   
 
Miklavž je vedno nosu. Zmeri je prnesu tist, kar smo takrt rabl – 
jopč, kape, rokavice, šal, čevlje pa tut fige in sladkarije. Zvone, 
mlajši brat, si je enkrat zaželel konja za hojsat. Z mamo sm ga šla 
iskat v Ljubljano. To je biu ceu podvig tega konja domou prnest. 
Avtobus je biu čist poun in sva komi nafehtale šoferja, da ga je 
dal uspodi. Pol k je blo tuk snega, smo ga pa na Trojanah komi 
vn dobil, k se niso dale vrate odpret, k je blo tuk snega. Takrt 
vem, da bi kmal v grabn padu, pa še medve zravn. Kako smo 
medve pol po klancu navzdol pa navzgor vlekle [se zamisli in 
zmajuje z glavo]. Zmer so nas tut s parklji strašil, smo mogl vse 
pospravt, pa kmal spat it, k so ketne ropotale smo mogl molit, nas 
pa strah blo. Zmer smo pa tut Miklavžu peharje nastavlal pa 
zravn napisal, čigav je kir pehar. Enkrat sm starše zalotla, k so 
čevlje na mizo deval in so se mi zlagal, da so jih parklji vnaprej 
prnesl, ker Miklavž ne bo mogu sam vsega prnest [smeh].  
 
Mela sm tut eno vlko punčko za na pojstlo. Mi je tuk placa vzela 
na že tko mejhni pojstli. Veš, sm mela še uno pojstlo iz ličkanja. 
Igral smo se pa tut človek ne jezi se, črnega Petra, s koruzo smo 
mlin narisal pa se ga na peči šli, ciglunca je to, ovce spravlat v 
hlev, to smo mi sami na karton narisal pa smo se tega tut največ 
šli. Borovnice pa jagode smo velik z Jano nabirale, z njo smo ble 
nasploh po cele dneve skupi. Lovil smo se, se skrival, loke delal 
pa drug za drugim laufal, se šli nemce in partizane, ni nam blo 
dougčas. Ne spomnem se pa igrače kot igrače, edin tiste vlke 
punčke. K so Ribnčani k nam pršl, smo zmer hotl kej met, pol 
smo pa zmer kake grable dobil. Zbiral smo servetke, značke pa 
filmske igralce iz škrinc. Za to je biu tut album, v kar si te slikce 
limu. K sm mogla vsako soboto v trgovino, sm si loh ene kupla. 
Zlo imenitn je biu tut gramofon in une čist ta prve plate, k so bli 
gor še črno-beli Slaki naslikan. K sm tist poslušala, sm velik lažji 
ribala hišo. Aja, pa kolo sm pod štango vozila, ker sm bla 
premejhna [se nasmeje]. 
 
Spomnem se enga žlahtnka iz Trbovelj k se je k nam s kolesom 
vozu in nas je zlo rad fotografiral. S konjem smo mu vsak let iz 
Polšine v Trbovlje ozimnco pelal. Kuk je blo to delč. Obvezno je 
sem spadal krompir, japke in tokuc. Nikol ne bom pozabla, k je 
ata šou z motorjem na Vransko po pujske. Dal ju je v dva žaklja 
in vsak je biu na en stran motorja. Boga pujska! 
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Mi nismo nč pogrešal, čeprou ni blo televizje, smo mel del od 
jutra do večera. Nalogo sm zmer rada nardila, pol sm mela pa 
prosti čas, če slučajn ni blo kazga dela, npr. grabljenja. Velikrat 
sem tut brencle merkala in jih stran od konjev odganjala. Vešde 
so mene tut žrl, sploh kadar je blo soparn al pa če smo bli za 
grabnom.«          
 
 
 
Tabela 8: Intervjuvana oseba – Jožef 
 
Dobesedni prepis: Jožef, rojen 1963 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

»Otroštvo sem preživljal na podeželju, kjer sem se tudi rodil. Do 
konca osnovnošolskega obdobja sem mel za tiste čase lepo 
otroštvo. Imel sem še oba starša, sestri in brata. Nismo bli bogati, 
ker na kmetih to ni blo mogoče, mel pa sem veliko prostora za 
igro in norčije. Najljubše igrače so ble očetovo orodje. Najboljša 
so bla kladiva, žage, voblči … Spomnem se, kako sem požagal 
mlado jablano. Jst sem bil na podvig ponosen, očeta pa to ni 
razveselilo [smeh]. Sveder na peš narjen, tko da si ga na roko 
suku, to je bla moja najljubša igrača. K sm biu bolan, mi ga je 
mama prnesla in sm se s tistm špilu.  
 
Spomnem se, da smo mel eno gumijasto plavo Miki Miško, pa 
medvedka sva mela z bratom, sam da je meu on večjega. Kadar 
so se punce šle gumitvist, sm biu tut zravn, sam sm bl nagaju, k 
pa kej druzga [smeh]. Pa ristanc smo tut risal pa pol skakal. V 
glavnem smo počel stvari, k so ble zastojn. Pozim sm tut sanku 
pa ata je take fajne smuče naredu. Sm nabou noge notr med 
paske pa se spustil dol po hribu in smuču dokler se nism sezul 
[smeh]. Pa z atovem kolesam sm se vozu med štango naugdol 
po hribu, ker pogajnat nism mogu, ker sm na tistm sedu. Smo bli 
ko kamikaze [smeh]. O, pa plastične lego kocke sem tut meu.  
 
K smo krave pasl, smo velikrat pekl kostanj, krompir al pa japke. 
Najboljš je blo, k smo mel velika kmečka dela, npr. mlatev in 
spravilo krompirja, k so pršl še drugi pomagat in pol so ble zmeri 
dobrote na miz. Najboljš je biu sir pa ljubljanska salama. Luštn se 
je blo tut na atovi kosilnc na njivo vozit. Spomnem se, da smo v 
nedogled mrvo obračval. Predn je blo fertik, nam jo je napral in 
pol je blo treba jovo na novo. Prostga časa je blo zlo mal, zmer je 
blo treba neki delat.  
 
Televizor smo dobili nekje v času, ko sem začel hoditi v šolo. 
Najbolj sem čakal, da se je na televiziji prikazal Tom in Jerry. V 
prostem času smo igrali človek ne jezi se – to je blo tko v vsaki 
bajti, trojko … Oče pa je posebej poudarjal, naj se ne igramo s 
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kartami, ker je to v nekdanjih časih prinašalo veliko tegob.  
 
V osnovnošolskem času pa je v mojo igro prišla žoga, ki mi je bla 
ljuba od velike do male in mi je še danes. V prostem času sm v 
glavnem s kumarati žogo nabiju, sam ata je zmeri najdu kak bl 
pametn del za mene. Pa barake smo delal, se šli kavbojce in 
Indijance, smo sami loke in puščice delal, najprej smo kr iz vej to 
odlomil, kasnej sm pa že sam iz lat izdolbu, voblči so bli tko neki 
najboljšga [smeh]. Za hišo sem repo sadil, pa mi jo je konj 
pojedu, gobe je blo treba nabirat, lisičke to. Kostanja je blo v tistih 
cajtih tut dost, češenj pa nismo mel.  
 
Največ sm se igral s kumaratam, k je pršu po mlek, smo se zmeri 
loh še ene pou urce igral. Pa z bratom sm se tut, sestra je bla še 
premejhna, čeprou brat pa že mal prevlk. Pa s sestrično sva bla 
tut dost skupi, je pršla na počitnce kar za ceu mesc. Pa sestrična 
iz Mengša je tut hodila, sam z njo se nisva tuk ujela.  
 
Sedaj in nekdaj je velika razlika, ker dons so otroci velik za 
televizijo in še posebi za računalniki, za kar smo bli mi starejši 
prikrajšani, kar pa ni nujno slabo. Mi smo bli več zunaj v naravi in 
s tem v bolj zdravem okolju.«  
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Tabela 9: Kategorije in primerjava preživljanja prostega časa otrok v 60-ih letih 
 
 Francka, rojena 1955 Jožef, rojen 1963 
Način preživljanja 
prostega časa 

zunaj, v naravi, na seniku zunaj v naravi, na kmetiji 
dovolj prostora za igro, 
risanke na televiziji 

Količina prostega časa kadar ni bilo nobene 
zadolžitve in po pouku 

malo prostega časa 

Druženje soseda, sestrične in 
bratranec, brata 

brat, sestra, sestrične, 
prijatelj – sosed 

Najljubše igre in igrače rovi v senu, vrtičkanje, 
leseni vozovi, izdelovanje 
kozolcev, žoge, gumijaste 
igračke, prevali, 
preskakovanje ovir, 
tančnica, zemljo krast, 
gumitvist, maškare, 
sankanje na saneh in 
zračnicah, smučanje, konj 
za guganje, punčka, 
človek ne jezi se, črni 
Peter, ciglunca, ovce 
spraviti v hlev, lovljenje, 
skrivanje, izdelovanje 
lokov, Nemci in partizani, 
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zbiranje servetov, značk in 
sličic, poslušanje glasbe 
na gramofonu 

 
 
 
3.4.5.3.1 Analiza preživljanja prostega časa otrok v 60-ih letih 
 
Obe intervjuvani osebi sta svoje otroštvo preživljali na kmetiji. To je pomenilo tudi 
veliko dela in pomoč staršem pri vzdrževanju družine. Vedno se je našlo delo tudi za 
otroke. Pa naj bo to delo na polju, v hiši ali na travniku. To so še časi, ko so si ljudje 
sposojali otroke za pomoč pri različnih opravilih, to je Francka navedla kot ''tabrh''. 
Kot najstarejši otrok pri hiši je imela ogromno gospodinjskih zadolžitev. Najbolj so jo 
bremenila dela raznašalke kolin in pešačenje v trgovino. Ker še ni bilo avtomobilov, 
so za premagovanje več kilometrskih razdalj uporabili kar otroke. Poleg tega je bila 
dolga pot tudi v šolo in nazaj domov. To je prikazala kot pot, polno preprek in ovir.  
 
Oba sta veliko časa preživela zunaj. Naj si bo to v okviru prostega časa ali pa dela na 
kmetiji. Menita, da sta kot otroka imela zelo malo prostega časa. Jožef se je zelo rad 
žogal, vendar je oče kaj hitro najdel zaposlitev zanj. Kljub temu sta vendarle imela 
nekaj igrač. Oba sta navedla gumijaste igrače in žoge. Francka je imela tudi punčko, 
Jožef pa medvedka in lego kocke. V tem desetletju je prva omemba lego kock, pred 
njim otroci tega še niso poznali. Od iger sta oba navedla človek ne jezi se, gumitvist, 
tančnico ter kavbojce in Indijance. Francka je nekaj let starejša in pri njej še niso imeli 
televizije, medtem ko se je Jožef že navduševal nad risankami Tom in Jerry. Oba sta 
pozimi sankala in smučala. Poleg tega je bila Francka tudi zbirateljica servetov, 
značk in sličic. Jožef pa je bil bolj tehnični tip, ki se je navduševal nad očetovim 
orodjem, to je bila njegova najljubša igrača. Jožef je še povedal, da so se v glavnem 
igrali tisto, kar je bilo zastonj, kar pa ne pomeni, da je bilo ob tem manj veselja in 
otroške igre.  
 
 

3.4.5.4 Preživljanje prostega časa otrok v 70-ih letih 
 
Tabela 10: Intervjuvana oseba – Natalija 
 
Dobesedni prepis: Natalija, rojena 1966 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

»Rodila sem se v šestdesetih letih, takrat so bli bistveno drugačni 
časi, kot so danes. Rodila sem se kot prvorojenka staršem, ki sta 
oba hodila na delo. Mama je hodila v tovarno ETI, ki je v našem 
kraju, oče pa je bil električar in je veliko časa preživel v službi. Ko 
sem dopolnila dve leti, sem dobila bratca, čez dve leti pa še 
enega. Spomnem se, da sem se igrala s punčkami, dokler mi jih 
nista brata vseh polomila, pobarvala, skratka uničla. Ko sta bla 
starša v službi, nas je pazla mamina mačeha. Spomnem se, da 
smo se velik igral zunaj v peskovniku, kjer smo mel nekaj 
avtomobilčkov in pri tem uporabljali veliko domišljije. V tem času 
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so starši gradil hišo, zato smo se pazil sami, jst kot najstarejša pa 
sem mogla paziti na mlajša bratca, ki sta bla vse prej kot pridna 
otroka. Ker sta fanta vedno skupaj držala, sem vedno kratki 
konec potegnila jst kot najstarejša, ki bi morala bit tut 
najpametnejša. To sta mi starša večkrat očitala.  
 
V času, ko nam še ni bilo treba v šolo, smo se veliko igrali zunaj - 
se skrivali, žogali, tudi druženje s sosedovimi otroci je bilo zelo 
pogosto, kar pa starši niso odobravali, ker takrat smo gotovo 
ušpičili še kakšno neumnost, mel smo potolčena kolena, vozili 
smo se s skirojem, pozimi pa smo se smučali in sankali na 
hribčku za hišo. Če pa ni blo dovolj snega, smo se pa sankali po 
poledenelih cestah, ampak takrat še niso ble asfaltirane. Ko smo 
začel hodit v šolo, smo kljub temu še našli čas za igranje. To so 
ble večinoma igre zunaj, kjer smo razvlekli  iz očetove garaže 
različna orodja, ki jih nismo potem vrnili na svoje mesto, kar je blo 
tudi srž prepirov. Vsako leto smo šli tud na morje, letovali smo v 
kampu, kjer je mela očetova firma prikolico. Na morje so bli 
vedno lepi spomini. Največkrat smo šli na morje z družinskimi 
prijatelji, kjer je blo tut veliko otrok, zato smo mel ogromno časa 
za različne lumparije in smo kar tekmovali v tem, kdo bo naredil 
več lumparij. Naučili pa smo se tut plavat, kar je bla potem 
prednost v šoli, ko smo šli v petem razredu  v šolo v naravi na 
morje.  
 
Igre, ki smo se jih šli, so bli partizani in Nemci, streljali smo se 
okrog hiše. Dekleta pa smo kuhale. Imele smo nekaj posodic in 
kuhale kosila, fantje pa so to mogl poskusit. Najbolj si bom pa 
zapomnla otroštvo po moji nezgodi, ko sem bla stara 5 let, in je 
oče obnavljal našo otroško sobo. Brat mi je prinesel v kuhinjo 
kabel, na koncu pa je bla žarnica in me je prosil naj mu pokažem, 
če lučka sveti. Jst pa sem ravno takrat brisala posodo in mela 
mokre roke. Seveda sem bratcu hotela ustreči in sm splezala na 
stol in kabel z vtičem vtaknila v vtičnico, v drugi roki pa sm držala 
žarnico, ki se mi je takoj zažrla v roko. Skratka, stresla me je 
elektrika, tako da sem kar nekaj tednov preležala v bolnišnici, tam 
pa spoznala spet neki novih prijateljev, ki se jih dons ne 
spomnem niti po imenu, vem pa, da smo se velik igral, tako da 
sem velikrat razbila termometre, ker sem se zaigrala in pozabla, 
da merim vročino. Sestre so ble zlo jezne in so zaradi tega mamo 
celo klicale v službo, češ da bo mogla poravnat stroške, ki sem 
jih naredila z razbijanjem termometrov. 
 
Današnji otroci pa majo ogromno igrač, veliko se ukvarjajo z 
računalniki, zelo malo se družijo, in mislem, da so manj srečni kot 
mi, ki takrat res nismo mel vsega na razpolago, od telefonov, 
računalnikov … Tut šolo nismo jemal tko resn kot to danes 
zahtevajo. Nardil smo nalogo, potem pa šli vn, včasih je blo 
potrebno pomagat staršem pri raznih opravilih, če pa ne, smo se 
pa malo potepal, enkrat smo bli pri nas, drugič pri sosedih, se 

smučanje, 
sankanje, 
očetovo orodje 
IGRA IN 
IGRAČE 
 
 
brata, sosedje in 
otroci družinskih 
prijateljev 
DRUŽENJE 
 
 
 
 
 
morje, plavanje, 
lumparije 
PROSTI ČAS 
 
 
 
 
 
 
partizani in 
Nemci, igranje 
poklicev 
IGRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
potepanje, 
pogovarjanje, 
žoganje, 
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pogovarjali, velik žogal, ko smo bli večji pa smo se podil tut s 
kolesi. Starše je zvečer samo zanimalo, ali smo nardil nalogo, 
velikokrat so nam verjeli na besedo, le včasih si jo mogu tut 
pokazati. Medtem ko dons starši skupaj z otrokom delajo naloge 
po cele popoldneve in potem nimajo časa za sprehode v naravo, 
za druženje s sovrstniki, skratka vsi so slabe volje, tako otroci, kot 
tut starši, ki po celem dnevu in naporni službi še sedijo pri 
nalogah, ki so včasih tako zahtevne, da jih niti odrasli ne znajo 
razvozlat. Šolstvo pa zahteva ves čas prisotnost staršev in 
sodelovanje v šoli, kot da bi se vse vrtelo samo okrog tega. 
Današnji tempo življenja nam ne omogoča druženja in smo vsak 
v svojem domu, s svojimi skrbmi, postajamo nervozni, nestrpni, 
depresivni, ker nikol nimamo časa.«  

kolesarjenje s 
sosedi 
PROSTI ČAS 

 
 
 
Tabela 11: Intervjuvana oseba – Marko 
 
Dobesedni prepis: Marko, rojen 1973 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

»Spomnem se, da sm meu lego kocke pa playmobil, to so tiste 
plastične figurce, strički, k si jim loh roke pa noge premiku. Meu 
sem tut železniško progo, po kateri je vozu vlakec na baterije. Pa 
velik avtomobilčkov, dirkalno progo za dva avtomobilčka vštric. 
Te avtomobilčke sta tut moja sinova zdej dobila, ker sem kr pazu 
nanje. Kartu sem remi, igral mikado, velik kolesaru, najprej so bla 
to manjša kolesa, potem sm dubu pa ponija. Skiro sem meu še 
lesen. 
 
U bistvi sem meu za tiste čase dost igrač, no še zmeri dost mejn, 
kot jih majo otroci danes, ampak vsejen. Velik igrač sem dobil od 
babičine sestre, ki ni mela svojih otrok, tko da nam je zmer velik 
prnesla. Tut ati je velik po svetu hodu in nam je tut zmer kej 
prnesu, tko da sm meu v bistvu igrače, k jih drugi otroci niso mel, 
ker njihovi starši niso hodil v tujino.  
 
Pozimi sem se sankal, smučal v glavnem na smučiščih, vrstniki 
pa v glavnem po bregovih. Marela je bla smučišče za začetek, 
kasneje pa tut že večja smučišča. S sosedi smo igral pozimi 
hokej s kakim pakom, poleti pa s tenis žogco. Zmer smo to igral 
obuti in ne v drsalkah, tut če smo šli pozimi na bajer to igrat.  
 
Frnikolal smo se velik, vsak odmor v šoli, pa fucal tut. Zbiral sem 
prazne piksne in cigaretne škatlice ter slikce. Ogromno sem 
preigral ping ponga. Poleti cele dneve. Na dvorišču pred blokom 
smo z otroki velik časa preživel, sploh na biciklu. Fuzbala smo tut 
velik prešpilal.  
 
Takrt ni blo ne vem kakih krožkov v okviru šole. V podaljšanem 

lego kocke, 
playmobil, 
železniška 
proga in vlakec 
na baterije, 
avtomobilčki, 
dirkalna proga, 
remi, mikado, 
kolesarjenje, 
poni, skiro, 
sankanje, 
smučanje, 
hokej, frnikole, 
fucanje, zbiranje 
praznih 
pločevink in 
cigaretnih 
škatlic, sličic, 
namizni tenis, 
nogomet, med 
dvema ognjema, 
košarka, 
kopanje, 
plavanje, človek 
ne jezi se, mlin, 
črni Peter, šah, 
iz kota v kot, 
televizija – 
risanke in igrice, 
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bivanju sem naredu nalogo, potem se je šlo pa direkt domov in 
pred blok igrat fuzbal al pa med dvema ognjema. Pol k smo bli 
starejši, pa tut košarka. K sm pršu domou je biu vse moj prosti 
čas, nobenih projektov al pa plakatov, tko k so otroci dons 
zaposleni.  
 
Dvakrat na leto smo šli z družino na dopust. Na morje in pa 
smučat. Smučat sm hodu tut za več dni, k je biu ati trener, sm 
šou z njim na priprave. Čez dan smo smučal, zvečer se pa kopal. 
S sestro se nisva velik igrala, sva bla pet let narazen.  
 
Se je pa velik preigral človek ne jezi se, mlin, črnega petra, z 
dedkom sem igral šah, z babico pa iz kota v kot. Nism meu 
nobenih punčk in teh dekliških igrač. Mel sm pa hrčke in 
papagaje. 
 
Men so nosil vsi trije – Miklavž, Božiček in dedek Mraz. Za 
Miklavža se spomnem, da sva s sestro peharje nastavlala. Za 
božič smo smrekco in jaslce postavljal ter mel božično kosilo. Bolj 
pozn sm začel tut k verouku hodit.  
 
Uglavnem smo z otroki iz bloka brcal, se okol preganjal, žabe s 
kamni cilal, včas še tm okol Trbovelj ni blo tuk prometa, tko da 
smo bli loh velik na biciklu, sami smo šli tut na igrišče pred šolo. 
Zjutri sm biu kako uro vedno sam doma, pa šou že v drugem 
razredu sam v šolo, pol k sm pa domou pršu, smo šli pa s sosedi 
v eno sobo, k smo jo mel v bloku, kjer smo mel ping pong mizo. 
Polet smo jo tut vn na dvorišče prnesl. Vse vikende smo pa 
preživel na vikendu na Izlakah. Tut tm sm meu svoje kolege. Sam 
da bi kako uvrnk pizdarijo z njimi ušpilu, se pa ne spomnem.  
Mel smo tut televizijo in video rekorder. Gledu sm risanke Tom in 
Jerry, Lolek in Bolek, Gustav, Palček Smuk, Barbapapa, Bojan, 
Pink panter. Pa Snoopyja, ročno igrco sm meu, to je blo podobno 
kot joystick. To sm dubu v Nemčiji, ker smo velikrat šli gor na 
obisk k teti. Dost kmal smo mel pa tut računalnik Spectrum. Pa 
igrce na kasete smo tut mel, k si jih potem na televizorju igral.« 

računalnik, 
ročna igrica 
IGRE IN 
IGRAČE 
 
 
prosti čas je bil 
ves čas po 
pouku 
KOLIČINA 
PROSTEGA 
ČASA 
 
 
sosedje, sošolci, 
starši in stari 
starši 
DRUŽENJE 
 
 
 
veliko časa 
preživetega 
zunaj na 
blokovskem 
dvorišču in na 
vikendu 
NAČIN 
PREŽIVLJANJA 
PROSTEGA 
ČASA 
 

 
 
 
Tabela 12: Kategorije in primerjava preživljanja prostega časa otrok v 70-ih letih 
 
 Natalija, rojena 1966  
Način preživljanja 
prostega časa 

na prostem s sosedi, na 
morju 

veliko časa preživetega 
zunaj na blokovskem 
dvorišču in na vikendu 

Količina prostega časa ves čas po šoli prosti čas je bil ves čas po 
pouku 

Druženje s sosedi, bratoma in otroki 
družinskih prijateljev 

sosedje, sošolci, starši in 
stari starši 

Najljubše igre in igrače punčke, peskovnik, lego kocke, playmobil, 
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avtomobilčki, igra zunaj, 
skrivalnice, žoganje, 
skiroji, smučanje, 
sankanje, potepanje, 
kolesarjenje, partizani in 
Nemci, igra poklicev 
 

železniška proga in vlakec 
na baterije, avtomobilčki, 
dirkalna proga, remi, 
mikado, kolesarjenje, poni, 
skiro, sankanje, smučanje, 
hokej, frnikole, fucanje, 
zbiranje praznih pločevink 
in cigaretnih škatlic, sličic, 
namizni tenis, nogomet, 
med dvema ognjema, 
košarka, kopanje, 
plavanje, človek ne jezi se, 
mlin, črni Peter, šah, iz 
kota v kot, televizija – 
risanke in igrice, 
računalnik, ročna igrica 

 
 
 
3.4.5.4.1 Analiza preživljanja prostega časa otrok v 70-ih letih 
 
Natalija in Marko sta preživljala otroštvo na različnih krajih v Zasavju. Natalija je 
živela na vasi, Marko pa je bil mestni otrok, doma v bloku. Natalija je imela dva 
mlajša brata, s katerima je preživela veliko časa. Ker je bila najstarejša, je bila 
obenem tudi odgovorna zanju, kar ji ni bilo po godu, saj sta ji ves čas nagajala. 
Marko je prav tako imel mlajšo sestro, s katero se nista preveč družila, niti nima 
nobene njune skupne prigode. Več se je družil z blokovskimi sosedi in sosedi, kamor 
so z družino zahajali ob vikendih. 
 
Oba zatrjujeta, da sta imela veliko prostega časa in kritizirata današnje šolstvo, ki 
otroke in s tem tudi starše zaposli tudi v popoldanskem času, ki bi moral biti za otroke 
prosti čas. 
 
Veliko igranja je bilo na prostem. Oba sta izpostavila vožnjo s kolesom in skirojem, v 
zimskem času pa smučanje in sankanje. Pri obeh so bile prisotne žoge, pri Nataliji 
tudi punčke, katerih pa Marko ni imel. Imel pa je veliko igrač, ki so mu jih kupili v tujini 
in je tako že takrat posedoval igrače, ki jih vrstniki niso imeli, ker jih doma ni bilo 
mogoče kupiti. Prav tako je bila njegova družina tehnološko bolj napredna, saj so že 
zelo zgodaj imeli računalnik, ročne igrice in igrice, ki so se igrale na televiziji. Za tisto 
obdobje je bilo posedovanje vsega naštetega zelo redko. Tudi sam je priznal, da je 
imel v primerjavi z drugimi zelo veliko igrač. Imel je tudi veliko družabnih iger. Poleg 
tega je bil zbiratelj praznih pločevink, sličic in cigaretnih škatlic. Natalija je veliko časa 
preživela v peskovniku, kjer so se med drugim igrali igro vlog, deklice so kuhale, 
dečki pa so se pretvarjali, da pokušajo njihovo hrano.  
 
Obema so starši omogočili počitnice na morju, Marku tudi pozimi na smučanju. To je 
prva generacija, kjer osebe omenjajo družinske počitnice in se v spominjanju otroštva 
ne spominjajo samo garanja in pomaganja staršem. To je obdobje, v katerem so 
otroci pridobili nekoliko več prostega časa, kljub temu, da mnogi še niso imeli igrač 
na pretek. Marko je glede tega zagotovo izjema, ker so bili starši veliko v tujini.  
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3.4.5.5 Preživljanje prostega časa otrok v 80-ih letih 
 
Tabela 13: Intervjuvana oseba – Dejan 
 
Dobesedni prepis: Dejan, rojen 1975 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode)  

»Rodil sm se v Ljubljani, otroštvo pa preživljal v Trbovlih, neki 
malga tut v Hrastnku. V obdobju od pet do deset let sem živel z 
obema staršema v bloku. Imam tut tri leta mlajšo sestro, s katero 
sva bla kar dost skupi in se igrala, sevede sm meu zmer jst 
komando, kot starejši brat.  
 
Najbl se spomnem, da sm se igral z avtomobilčki. Meu sm mal 
igrač, ne tko k otroc dons. Na let sm dubu eno do dve uvrnk 
igrače, za recimo kak rojstn dan al pa nou let. Kr se tiče igr je biu 
pa imenitn monopoli, kartal smo remi, drugač so ble pa te 
blokovske igre, k smo se utroc skrival, pol igre z žogo od daleč 
hehehe [se nasmeje], ma neee, sej smo brcal žogo, tut na koš 
metal. Uglavnem skus smo bli uzuni pa se neki igral. Ni blo 
telefona, da bi se prej zmenl, sam dol si šou, na dvoriše pred 
blok, pa so bli itak že vsi tm. Če tko pugledam smo bli res velik s 
sovrstniki, ne tku k dons. Pol k smo se preselil v večji blok, nas je 
blo utrok še več. Se sponem, da k nismo mel telefona, da sva si 
jst pa sosed pod nami nardila svoj telefon. Otroška telefona sva 
povezala z žico in se je dejansk slišal in sva se pogovarjala pr 
okni iz štuka v štuk. S tem sva se dogovarjala. Z mano se starši 
niso glih ne vem kuk ukvarjal. Oče mi je zmer postavu du kam 
grem loh sam, če me je kdo vidu kje drugje, je blo duma hudo. 
Štopal smo, kuk cajta rabmo do kam, da bi pol dumov pršl taprav 
cajt, pa da neb nuben purajtu, da smo bli tm, kjer neb smel bit. 
Lej, zdele se spomnem, de sm meu tut plišaste igrače, k sm jih 
tišu k seb, da sm zaspau. Še zdej mam duma avtočk, k sm ga 
meu kot otrok, ker ti je to enostavn včas velik pomenl. Drugač so 
bla pa igrala pred bloki zanimiva, pa hojsnce, peskovniki, u vsak 
grabn smo lezl, kamne nabiral, ugotavlal iz kje kak grabn prteče, 
velik smo tut u hosti bli, smo tm nardil eno lukno, jo prekril z 
vejam, svetilko zravn notr nesl in bli ceu dan gor. Delal smo frače, 
loke, od antene smo snel tiste rorčke, jih zafilal s temi tisinimi 
bunkicami in pol pihal pa cilal drug druzga.  
 
Mami je loh upila kukr je hotla, pa ni nikol nč nucal. Oče je pa loh 
sam grdo pogledu, pa je blo že konc. Meu je res avtoriteto. Ko 
smo šli na trbousk bazen, je oče sam zažvižgu, sm takoj vedu, da 
je to moj, sm pogledu, mi je zamahnu z roko in sm mogu dumo. 
Kle ni blo nč za tuhtat a bi šou al ne, jst sm sam šou. Enkat smo 
ukradl en števc iz kamiona in me je oče kaznoval s pasom, dubu 
sm enkrat al pa dvakrat pa sm si zapomnu za zmeri. Ja skos smo 
bli uzuni no, na igriši, u parku pred občino, v hosti, s ponijem smo 
se velik pregonil, če si meu tribrzinca si biu zakon, no, jst ga nism 

 
 
 
sestra, 
sovrstniki, 
blokovski 
sosedje  
DRUŽENJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
avtomobilčki, 
daljinsko vodeni 
avtomobilček, 
skrivalnice, igre 
z žogo 
(nogomet, 
košarka), 
monopoli, remi, 
plišaste igrače, 
otroški telefon,  
igrala pred 
blokom, 
gugalnice, 
peskovniki, 
frače, loki, poniji, 
walkman, 
televizija, 
kasete, zbiranje 
pločevink in 
znamk, drsanje, 
sankanje, 
sprehajanje 
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meu. Z njimi smo se vozil do Mituškiga slapa, tm nalovil ribce pa 
šli domov. Če se spomnem kuk delč od doma smo rinl s ponijem, 
zravn je Sava pa še glavna cesta Trbovlje-Zagorje, mi pa utroc 
[se sam pri sebi zamisli], kaj vse bi se loh nardil.  
 
Tut na morje smo hodil na dopust, vse dokler se starša nista 
ločila. Mel smo tut dopuste v Srbiji, na kmetiji in u mestu. Blo je 
zelo zanimivo, sploh kmetija je bla zakon, ker tega doma nism biu 
vajen in je blo neki nouga. Spomnem se, da smo kure strašil, tut 
petelin me je enkrat napadu, traktor bi kmal na tire zapelu … Mel 
smo walkman, trije smo si ga delil in je šlo tuk hitr po baterijah, da 
sm vse svoje prihranke dau za baterije. Smo bli prebrisan, smo 
ugotavlal kere najdle zdržijo in pol skos tiste kupval.  
 
Ob vikendih je biu imenitn Živ Žav – otroški program. Zvečer so 
pa zajčki pomenl, da je treba it spat. Takrt je bil glih prehod iz 
črno-bele v barvno televizijo, kar se mi zdi tak mejnik.  
 
Z mano so se starši tut učil. Najbl važn je blo, da ni blo šusov pa 
da sm vsaj dobr.  
 
Kamorkol smo utroc šli, smo tuhtal, kaj bi ušpilal. En dan k smo 
šli iz šole domou, smo najdl eno češnjo in se basal z njimi do 
petih, domou bi mogu pa že ob enih pridit. Če dons ne bi blo 
hčerke tuk cajta iz šole, bi bla cela hajka, bi jo že polcaji iskal.  
Tut tastar so se tko k mi otroc velik družl pred blokom. Velikrat se 
je dol kej prnesl in je ceu blok sedu in debatiru. 
 
Pozimi smo se sankal. Ko smo dobil nove bata škornje smo 
tekmoval kdo ma boljše, tiste k so najbolj drsele so ble tabul. 
Prou drsal smo se z njimi. Po grabni smo pa tut taval dokler nam 
niso roke zmrznle. Komi smo čakal, da je tema, da loh 
raziskujemo. Zmer nas je blo v družbi vsaj pet do deset otrok, to 
je blo vpitja. Enkrat se mi je duma zdel hodnik tuk temen, da sm v 
kotu zažgal cajtnge, da bi blo bl svetlo. Takrt sm mogu it v kot za 
pol ure in od takrt vem, da se v bloku pač ne sme ukurt hehehe 
[se nasmeje].   
 
Doug časa sm si želu avtočka na daljinca. Ko sm šou v šolo v 
naravi, so mi dal neki dnarja za sabo in si tist tedn nism čist nč 
kupu, da bi pršparu tist dnar, da sm si kupu Puha, čeprou to ni 
blo tko na daljinca, k so dons, meu je žico in si mogu za njim 
hodit.  
 
Pa muska mi je velik pomenla, skos sm poslušu tiste kasete, 
kasnej dost Duran Duran.  
 
To so bli cajti, ko smo velikrat šli u šoping v Avstrijo, v KBM po 
cukr in kufe. V šoli so se poudarjali državni prazniki, Tito, po 
koncu pouka smo mogl stat mirno in tist, ki je najlepš stal, je 

sosedovega 
psa, Nemci in 
partizani, 
kavbojci in 
Indijanci, 
policisti, pištole 
na plastične 
metke 
IGRE IN 
IGRAČE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
veliko prostega 
časa, za šolo 
delati le toliko, 
da je bila 
opravljena (kaj?) 
KOLIČINA 
PROSTEGA 
ČASA 
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lahko šou prvi domou in pol je turšica vsazga posebi vn iz 
razreda pošiljala.  
 
Pr nas ni nosu ne Miklavž, ne Božiček, zmer sva sam za nov let 
kaj dobila pod smreko. To je biu polletn načrt, kaj boš dubu za 
nov let in pol še ni blo nujn, da si dubu tist, kar si si želu. Velikrat 
smo si želel igrače iz kake nemške revije, sam smo bli omejen na 
slovenske izdelke, tist, kar se je delal v Mehanotehniki. Enkrat 
smo si sami nardil čoln na daljinca, to je biu vlk projekt, ampak 
smo pol mel igračo, kakršno so mel sam otroc staršev, k so delal 
u tujini, v Nemčiji. Drugač sm pa ponavad ceu morje tuhtu, kaj 
bom zadn dan kupu na štantih za domou in tko je še dons, skos 
tuhtam kaj bom kupu. Npr. u Grčiji sm si kupu denarnco in mi že 
razpada, ampak se ne morm ločt od nje hahaha [se nasmeje]. 
Zanimiv je blo to, da ko so naši smučal, ni blo pouka. Ko so ble v 
Sarajevu olimpijske igre, smo v jedilnici vse gledal.   
 
U žuleji sm bil dvakrat zelo ponosen nase. Enkrat je blo k sm 
dubu svoj ključ od stanovanja in ta drugič je blo k sm naredu izpit 
za kolo in meu pr tem celo izpravn kolo. Jao, še oče je izgublu 
živce pr tem. Policist mi je dal nalepko za varno kolo, kaj se mi je 
takrat zdel. Več al mejn smo mel vsi ponije. Razlika je bla v tem, 
al se je dal zložit, al je meu tri brzine. Velik smo se prevozil tut na 
prtljažniku.  
 
Zbirale so se piksne pa znamke.  
 
Uuu, kaj je še blo zabavn, k smo zvonil na blokovskih vhodnih 
vratih in pol so hodil dol odpirat pa se drl na nas hahaha [se 
nasmeje]. 
 
Pozimi smo se dost sankal in drsal, zato smo tut pol polet tuhtal, 
kako bi se drsal. Po tleh smo posul en prah, vzel žakl in se ceu 
poletje drsal po tistm.  
 
Sam en kumarat je meu psa, zmer nas ga je enih pet, šest 
naenkrat sprehajal. Jst nism meu nubene živali. V vrtcu sm biu od 
jasli naprej, tuki gor nism meu nubenih starih staršev, da bi me 
mirkal. Razlika od dons je npr. tut ta, da smo delč hodil iz šole 
peš domou, pa ni nuben nč kompliciru, starši niso ničesar 
podpisval.  
 
Današnji otroc ne znajo nč cent, vzgojni prijemi so čist drugačni. 
Včasih se je uzuni velik igral, smo pr sedmih letih zakurl ogenj, 
dons pa ne smejo niti fajrcajga prjet v roke. S tem, k jim nč ne 
pustimo, poneumljamo otroke. Problemi so tut otroka v šolo v 
naravi spravt. Tok se zavijajo v vato, sto rezervnih stvari rabjo 
sabo, ker če bo … Če, če, če … Mi smo tuk neumnosti nardil, pa 
smo vsejen prežvel, dons je loh pa vse narobe, vsepovsod si loh 
kej nardi … Uzuni smo se loh sami znajdl in smo se s tem tut kej 
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naučil. Tut urezal smo se, ampak ni blo panike, dons npr. ne 
smejo pipča v roke vzet. U naših cajtih je blo tko pomembn, da si 
meu pipč pa svetilko, ker z nečim si mogu lok nardit, kako ga pa 
boš. Šli smo se polcaje, partizane in Nemce, skrival za drevesi, 
kavbojce in Indijance, vsak je meu žok pa revolver, pištolo na 
rdeče metke, pa nam zdej čist nč ne manjka.«  
 
 
 
Tabela 14: Intervjuvana oseba – Mateja 
 
Dobesedni prepis: Mateja, rojena 1981 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

»Od mejhnga sm bla mahjena na knjige. Ko sm bla v četrtem 
razredu, se je začela vojna. Treba je blo it v zaklonišče. Mam še 
dva brata in mami nam je rekla, da loh nese vsak sam eno igračo 
s sabo, ker ni blo dovolj placa. In jst sm vzela knjigo Štirje letni 
časi od Disneyja. Tut zmagala sem v šoli v branju knjig, ker sem 
prebrala tut po štiri knjige na dan. Knjižničarka mi sploh ni verjela, 
da tuk berem, hmm [se zamisli]. Brala sem stripe, 5 prijateljev, 
skratka vse, kar je takrt blo. Okrog vojne je bl mal novih knjig 
izhajal in mi je v domači knjižnci kr hitro zmanjkovalo knjig, ki jih 
še nism prebrala.  
 
Mela sm tut dojenčke, k sm jih skos preoblačvala, nenormalno 
rada sm sestavljala lego kocke. Tuki sm bla zmer ta glavna. K 
smo jih dobil, sm najprej jst jih mogla sestavlat, šele pol sta brata 
na vrsto pršla. Na vse igrače sm zlo pazla in jih mam še zdej 
doma v škatlah, da se ne oprašijo. Joj, spomnem se modro-roza 
punčke, k je mela modre čopke, k je pela. Skos smo mogl baterije 
menat [se nasmeje]. Še zdej mam pokrito, ker te se pa res ne 
more dat prat, k je na baterije. Pa puzle sm zlo rada mela. Z 
avtomobilčki se pa nism igrala. Pa sestavljanke iz kock, k si lahko 
zgodbo iz njih sestavu. Zmer sm jih mogla po vrsti sestavljat, da 
sem lahko še pripovedovala zravn.  
 
Ker so vsi pozimi smučal, smo sevede tut mi mogl probat. Dobil 
smo ene stare smuče in štamfal u breg, ampak to ni blo tuk fajn, 
niti sankanje s sankami kukr šlaufi od gum. Nardil smo celo 
drsalnico in je po tem tuk šlo, da dobr de se nam ni kej nardil, ker 
je res bliz glavna cesta za Trojane. S tem smo tut na drugo stran 
ceste letel. Tut skakat smo probaval s temi gumami. Uglavnem 
sm to z bratoma počela. Pa snežaki so mogl bit zmer tuk vlk, da 
si na njegovo taprvo kuglo komi pršu. Delat smo jo začel že z 
vrha hriba in jo kotalil v dolino, da je res zlo vlka pršla. Enkrat se 
spomnem, da sm z mlajšim bratom namesto na avtobus šla k 
sošolki in smo se skupi sankal. Na tiste sanke se nas je spravl 
kukr nas je šlo gor, Jani, k je biu najmlajši, je seveda sedel čist 
uspredi. Kuk je to šlo in nismo smel bremzat! In kaj se je nardil v 
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tretji rundi? Pristal smo na sredini deročga grabna, takrt je biu 
Jani še v drugmu razredu in je biu še res mejhn. Bli smo čist 
mokri, brat še najbolj, k je biu uspredi. Vsi premraženi smo šli k 
moji sošolki v blok in tm počakal na najin naslednji avtobus. Do 
takrt smo se mogl posušit, nisva mogla taka domou. Pogruntal 
smo, da se na radiatorju to ne bo tko hitr posušil, zato smo cunje 
kr s fenom poskušal posušit, sam nam ni glih najbolj uspeval. 
Misla sva, da starša itak zmer zamujata iz službe, in da če greva 
z naslednjim busom domou, da ne bo nuben nč vedu. Sam midva 
zamdiva tist avtobus, tko da sta bla našedva že doma. Greva 
midva peš prot domu, vsa mokra. Srečava očeta, k naju je že 
isku in naju je odpelu domou, in takoj šou še mami poiskat, k je 
naju tut iskala. Včasih ni blo mobitelu in ji ni mogu drugač 
sporočit. Takrt sm jih pa dobila čez rit. Te zimske dogodivščine 
ne bom nikol pozabla, pa tut brat se jo še zlo dobr spomne. 
 
Velik smo se družl z bratrancem in sestrično, k smo približn istih 
let. Enkrat smo šli po srninih sledeh. Bli smo raziskovalci in vsi 
navezani s štrikom en na drugega in jst zgrnem na vzpetini in 
smo vsi padl, ker smo bli pač na štrik prvezan. Enkrat smo šli 
skupi tut na Lukmanovo goro. Stemnil se je že, mi pa še kr v 
hosti. Vsi so nas že iskal, o, kuk me je blo strah. Po glav so mi 
hodil medvedi, skale, vojaki. Rekl smo, da mormo sam naugdo 
hodit in da bomo že nekje vn pršl in smo še kr solidno zadel kraj, 
kjer smo šli notr [se nasmeje]. Včasih smo bli res ful skupi. Nekoč 
sm šla h sestrični peš, ne da bi doma komur kol kej povedala. Pa 
nubenih telefonu ni blo, de bi se dal kej sporočit … Ja kuk je blo 
luštn no [se nasmeje]. 
 
Na stari bajti smo se tut radi igral, k je blo v njej še velik stvari in 
je blo vse zlo zanimiv. Pretvarjal smo se, da mamo svojo hiško. 
Pa na senu smo se vozil. Dal smo ga na polivinil in se dol vozil. 
Ubistvi smo delal, pa se zravn še fajn mel. Zlo kmal so nas starši 
navajal na delo. Vsak je meu svoj mini koš in grablje. Pri hiši so 
bli zmeri tut kaki mladički. Mel smo mejhne kužke, mucke, k jih je 
blo treba na podstrehi iskat [se nasmeje]. Na dudko sm tut 
prašička gor spravla. Uspel smo ga rešit pred njegovo mamo, k je 
vse pobila in ga mel v dnevni sobi. Biu je že kr vlk, pa je zbolu za 
pljučnico. A veš tist, k ti res ni usojen? Pa ježke smo tut rešval.  
 
Mel smo svojo hišico na drevesu, vse je blo bl cigu migu, smo tut 
dol padl, se pobral pa šli naprej, nubene panike. Ta les smo vse 
sami skupi zbijal. S kolesi smo se podil in se prou luštn mel. 
Zdele, k razmišljam, smo u bistvi precej lumparij ušpilal. Igral smo 
se tut igrco kdo upa viši na štal na streho splezat. Jani je upu do 
vrha. Veš kuk delč bi loh padu na drug stran, k je bla kr odsekana 
streha [se zamisli]? Pa na kozolcu smo se tut igral. Plezal smo po 
kozolcu navzgor in skakal dol na mrvo. Veš kuk je blo to visok? 
Zdej neb nikol šla. Na najvišjo tik pod streho, pol pa dol skakat, 
itak si na mehk padu, kaj bi se pa nam loh nardil. Nuben ni nč na 
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to tuhtu. Zdej me je pa strah višine [se nasmeje]. No sej kot otrok 
veš, da bi se loh neki nardil, ne veš, zakaj ni prav, veš pa, da ni 
prav, da nekaj počneš. Ampak to hitr pozabš.  
 
Šotore smo mel kar v hiši postavljene. Zabavn je blo tut na 
stopnišču, k smo tekmoval, s katere stopnice upaš dol skočit. Za 
rojstne dneve smo zmeri vabl domou sošolce. Nikol ne bom 
pozabla rojstnga dneva, k smo se neki igral in sm jst v torto 
padla. Pa niti slikal se še nismo z njo, no [smeh]. 
 
Obvezno smo skakal gumitvist, ristanc, med dvema ognjema je 
biu ful aktualen, badminton  in pa vse z žogo. Nismo mel krožkov 
in ne vem kakih obveznosti, ki bi nam okupirale popoldneve. 
Dneva je blo konc ob devetih zvečer, po zajčkih in zobkih smo 
mogl spat. Starši so bli glede tega kr striktni. Res smo točno hodil 
spat. Da se nism ponoč pretihotapla v spodnje nadstropje in 
gledala filme, sta starša, preden sta šla spat, varovalko vn uzela. 
Elektronke res ni blo preveč v naših cajtih.  
 
Oboževala sem pobarvanke. Velik sm jih prej prerisala, da sm loh 
pol isto dvakrat barvala [se nasmeje]. Všeč so mi ble tut risanke. 
Šolenčki so bli moji najljubši, rada sem mela pa tut Smrkce, 
Snorkce, Palčka Smuka, Mravljinčka Ferdinanda, k so ble daljše 
risanke, k so mele v seb neko zgodbo, nauk, da dobro vedno 
zmaga, čeprou si poseben pa čuden. 
 
Računalnikov pa mobitelov ni blo. S starši smo že od mejhnga 
igral šah in karte. Še posebi pozimi na peči, k smo se vsi gor 
spravl. Na tej peči sta me starša celo v četrtem razredu za hip 
spet prepričala, da dedek Mraz obstaja. Vse omare smo okol 
obračal, da bi se najdl, če je kje kej skrit [se nasmeje]. Božička 
takrt še ni blo, Miklavž je vedno nosu zokne, pomaranče, suh 
sadje, čokolade, dedek Mraz pa vlke igrače – sintisajzer, barbike 
… Mami je očija nasrala, da je šou v Avstrijo pujn. Tko da so ble 
igrače u glavnem iz Avstrije.   
 
V spominu mam tut, da k je oči furu tovornjaka, naju je z bratom, 
kadar je vozu v Celje, vedno s sabo vzel in smo se obvezno 
ustavl na Trojanah, kjer smo kupl krofe in je vsak svojga dubu, 
čeprou nisva mogla pojest ceuga. Pa pol sva zmer zadi v kabini 
spala. 
 
Mami nas je vedno pelala na morje. Oči je velik furu in ga ni blo 
zraun. Vsako leto brez izgovora se je šlo na kmetijski sejem v 
Kranj. Fantje so hodil okrog traktorjev, z mami pa okrog 
gospodinjskih stvari in oblek. Mel smo tut velik družinskih izletov, 
v te najbolj znane slovenske turistične kraje – Bled, Bohinj, 
Postojnska jama … Nikol pa v zabaviščne parke. V avtu sem 
vedno spala, da mi ni blo slabo. Enkrat smo pa po pujse šli s 
fičotam, mi otroc smo pa okol nega sedel, pa mirkal, da ni ušou 
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napej v kabino [se nasmeje]. Dons glede tega ful preveč 
kompliciramo. 
  
Velik prostega časa sem mela tut med šolo. Največ sm se družla 
z bratoma in sestrično ter bratrancem. Smo blis doma, tko da 
smo se kr pogost vidl. Smo se tut skregal, sklofal, enkrat je 
najmlajši brat vrgu copat pa je šipo sul. Ogromno smo bli zunaj. 
 
V tretjem razredu sem zmer kej okol mami skakala in pol mi je 
dala zadolžitev, da se naučim Zdravljico. Vsak dan kako kitico, pa 
bo počas cela. K sm jst učiteljici v šoli povedala, da jo znam, mi ni 
vrjela in me je izzvala, da jo povem pred celim razredom, in sem 
jo in vem, da mi je uspel. Kuk se mi je fajn zdel, k mi ni vrjela [se 
nasmeje]. V  četrtem razredu sem potem začela obiskovati 
gledališki krožek. V četrtem sem tut napisala prvo ljubezensko 
pisemce [smeh]. Ta je pa potem povedu sošolcu k je razbobnu 
celi šoli.« 
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Tabela 15: Kategorije in primerjava preživljanja prostega časa otrok v 80-ih letih 
 
 Dejan, rojen 1975 Mateja, rojena 1981 
Način preživljanja 
prostega časa 

igra zunaj pred blokom, v 
parku, v gozdu, pri potoku, 
na bazenu, zelo malo v 
notranjih prostorih 

veliko časa preživetega 
zunaj, na dvorišču, na 
kmetiji 

Količina prostega časa ves čas po pouku  veliko prostega časa tudi 
med šolo 

Druženje druženje z mlajšo sestro, 
sovrstniki, blokovskimi 
sosedi 

brata, sestrična, bratranec 
 

Najljubše igre in igrače avtomobilčki, avto na 
daljinca, skrivalnice, igre z 
žogo (nogomet, košarka), 
monopoli, remi, plišaste 
igrače, otroški telefon, 
igrala pred blokom, 
gugalnice, peskovniki, 
frače, loki, poniji, 
walkman, televizija, 
kasete, zbiranje pločevink 
in znamk, drsanje, 
sankanje, sprehajanje 
sosedovega psa, Nemci in 
partizani, kavbojci in 
Indijanci, policisti, pištole 
na plastične metke 

knjige, stripi, dojenčki, 
lego kocke, punčke, 
sestavljanke, smučanje, 
sankanje, delanje 
snežakov, raziskovanje 
okolice, igranje v stari hiši 
z realnimi predmeti, vožnja 
po senu, skakanje s 
senika, po stopnicah,  
plezanje po strehi, hiša na 
drevesu, kolesarjenje, 
igranje v šotoru, gumitvist, 
ristanc, med dvema 
ognjema, razne igre z 
žogo, badminton, risanke, 
pobarvanke, šah, karte, 
sintesajzer, barbike 
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3.4.5.5.1 Analiza preživljanja prostega časa otrok v 80-ih letih 
 
Intervjuvani osebi prihajata iz okoljsko različnih področij Zasavja. Dejan je tipičen 
predstavnik otroka, ki je otroštvo preživel v bloku, Mateja pa je odraščala na kmetiji. 
Različno okolje še ne pomeni, da je bil njun način preživljanja prostega časa povsem 
različen. Oba sta namreč večino časa preživela zunaj, pa naj si bo to pred blokom ali 
na kmečkem dvorišču. Zelo malo prostega časa je bilo preživetega v notranjih 
prostorih, saj sta tudi v zimskih mesecih našla igre na prostem. Oba sta se sankala, 
poleg tega je Dejan še drsal, Mateja pa smučala in delala snežake. Ob poletnih 
mesecih je Dejan hodil na trboveljski bazen, medtem ko se Mateja, ki je živela blizu 
Izlak, ne spomni pogostih obiskov v Medijskih toplicah. Oba sta bila veliko v družbi 
ostalih otrok. Igrala sta se s sorodniki, Dejan pa tudi s številnimi vrstniki iz bloka. 
Igrala sta se s spolno stereotipnimi igračami. Dejan se je npr. navduševal nad 
avtomobilčki in daljinsko vodenimi avtomobilčki, fračami, loki in pištolami s plastičnimi 
naboji. Priljubljene so bile tudi risanke na televiziji in pa pri Dejanu celo walkman. 
Oba sta izpostavila igre z žogo, igranje kart in pa vožnjo s kolesi – poniji.  Mateja pa 
se je igrala s punčkami in barbikami ter skakala gumitvist. Rada je tudi brala. To je 
tudi prvi primer, ko je intervjuvana oseba omenila branje kot način preživljanja 
prostega časa. Branje se je namreč izkazalo kot nekaj, kar otroci ne počnejo radi v 
svojem prostem času. Kot razlog za to bi lahko bilo to, da branje dojemajo kot 
obvezo, kot del učenja in ne kot del igre. Za branje niso motivirani, ker se v šoli med 
branjem dolgočasijo, ker niso seznanjeni z interpretativnim branjem oziroma jim 
starši niso vzor in jih za branje ne navdušujejo.   
 
Oba sta omenila nakupovanje v tujini, v Avstriji, kjer so starši nakupovali dobrine in 
pa tudi malo večje igrače za obdarovanje. Z višanjem ekonomskega standarda je 
narasla tudi kupna moč in pojavljal se je tako imenovan ''shopping čez mejo'' v 
Avstriji in Italiji, še posebej v 80-ih letih in do nekaj let po osamosvojitvi. Zatem je to 
počasi začelo upadati, ker so se trgovine z raznoraznimi igračami po letu 1991 
začele pojavljati tudi pri nas.  
 
Oba sta izpostavila izlete, Dejan je obiskoval sorodnike v Srbiji, Matejo pa so starši 
vozili na znane turistične kraje v Sloveniji. Poletni dopust na morju je že bil nekaj 
samoumevnega, prav tako kot televizija, ki je v tem obdobju doživela prehod iz črno-
bele v barvno. Prvič se omenja tudi družabna igra monopoli.  
 
Med intervjuvanjem sta se spomnila številnih prigod, ki so jih ušpičili v mladosti in se 
ob tem zamislila, kaj vse bi se jim lahko zgodilo. Kljub temu menita, da sta imela zelo 
lepo otroštvo, vsa ta doživetja v naravi pa privoščita tudi današnjim otrokom.   
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3.4.5.6 Preživljanje prostega časa otrok v 90-ih letih 
 
Tabela 16: Intervjuvana oseba – Sandi 
 
Dobesedni prepis: Sandi, rojen 1986 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode)  

»Rodil sem se leta 1986 v Trbovljah. Vse svoje otroštvo sem 
preživel pri starših na kmetiji. Oče je poleg dela na kmetiji hodu 
tut v službo, mami pa je ves svoj čas namenla delu na kmetiji in 
vzgajanju mene in mojega brata.  
 
Čeprav sem bil leta 1990/1991 še zlo majhen, pa sem vendarle 
čutu neko napeto ozračje zaradi znanih dogodkov, kateri mi 
takrat niso bli razumljivi. Spomnem se helikopterja, ki je 
preletaval vas. Otroci smo se mogl skrit pod češnjo, mami pa je 
bla na njivi z radijem na baterije in spremljala novice. Starejši 
sosed je reku, da bejžmo pod drevo, da nas ne bo kej dobil. Ati je 
biu takrt v službi. Bil sem prestrašen, nism vedu, kaj bo.  
 
K sreči se nas vojna ni prav velik dotaknila, tako da sem se v rani 
mladosti lahko igral z bratom in s sosedi, s katerimi smo se zlo 
dobr razumel. Skupaj smo počel marskej, odvisno od letnega 
časa. Pozimi smo vsi komaj čakali prvi sneg, sej smo na bližnjem 
hribu postavili skakalnico čez plot, na kateri smo izvajali 
raznorazne akrobacije, sankal pa smo se z žaklom. Če pa ni blo 
snega, smo se igrali družabne igre kot so človek ne jezi se, 
ciglanco, lustik, se igrali z avtomobilčki in se po štengah v stari 
bajti vozil. Štenge niso mele ojstrga kota ampak so ble zaoblene, 
je fajn letel.  
 
Rad sm gledu tut televizijo. Takrt so ble risanke Gasilec Samo, 
Smrkci, Banananjam, najljubša pa mi je bla Hi-man [se nasmeje]. 
Spomladi in poleti pa smo se igral v gozdu, kjer smo gradili hišice 
na drevesih iz lesa, vej k smo jih u hosti pobral al pa kero tut od 
doma prnesl, k je ostala od gradnje hiše in pa hojsanje na velikih 
srebotih. Igrali smo se tudi skrivalnice, najrajš v naši novo 
nastajajoči hiši, katero sta gradila starša, se pofočkal. Skakal smo 
gumitvist in pa ristanc, k smo ga s palco v pesk narisal, ker še 
nismo mel asfalta. Veliko smo tut prekolesarili. Ne znam opisat 
vesela, ko smo tut na vasi dobili asfaltirane ceste – to so bla 
obdobja kolesarjenja, potolčenih kolen in komolcev. Vsak tedn 
smo bli krvav.  
 
Kot igrače so mi bli najljubši avtočki [se nasmeje]. Teh sm meu 
mnogo preveč. Najboljši so bli uni na daljinsko upravljanje al pa 
na vrvici, oboje je blo fajn. Meu sem tut vlakca na baterije. Pa 
harmoniko, ki jo je kupla teta za rojstni dan, sintisajzer, trobento, 
ampak tega nism velik uporablu, ker nism biu glih glasbeni tip 
[smeh]. To sem dobival od sorodnikov, od tet in strica, 90 % vseh 

 
 
 
 
 
 
 
 
vojni čas 
 
 
 
 
 
igra z bratom in 
sosedi 
DRUŽENJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skakanje na 
snegu, sankanje 
z žakljem,  
človek ne jezi 
se, ciglanca, 
lustik, 
avtomobilčki 
(tudi na 
daljinsko 
upravljanje), 
vožnja po 
stopnicah, 
televizija 
(risanke), hišice 
na drevesih, 
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igrač je blo od njih. Z bratom in sosedi smo igral monopoli. 
Sestavlu sem tut puzle. V prostem času sem poslušu tut pravljice 
na kasetah. Spomnem se Volka in sedem kozličkov. Od 
prodajalca na domu smo enkrat kupl knjigo Kako se obvarovati 
pred vojnim zlom. Rad sem listal to knjigo, mel pa sm tut 
slikanice.   
 
Mel smo psa in mačke, kere sm rad božu. Mel smo pa tut ptiča in 
ko je poginu, mi je blo zlo hudo.  
 
Praznikov se tut dobr spomnem. Mah smo za božič vsa leta 
dobival od tete. Skupi smo postavlal smrekco, po katero je šou ati 
v hosto. Božiči so bli takrat še beli. Jelko smo okrasil, potem smo 
se pa na pečki greli in gledali televizijo. K je biu pa Miklavž, je blo 
pa bl stresno. Parklje smo preganjali z molitvijo. Zmeri so pršl 
pred Miklavžem, trkal po šipah in ropotal s ketnam. Rekl so, da 
bojo šli, če bomo molil. Blo nas je zlo strah. Dedka Mraza in 
Božička pa pri nas ni nikol blo.  
 
Z leti, ko sem odraščal, pa me je ati hitro vključeval v različna 
opravila na kmetiji. Moral sem grabt, opravljat lažja opravila v štali 
… Hitro pa je prišel čas, ko sem moral v šolo. Ubistvu mi je blo to 
zlo fajn. V cicibanove urice sm hodu dvakrat na teden, jst sm hotu 
pa kr vsak dan. Mami je prosila, če loh večkrat pridem in tko sm 
dve let hodu kr vsak dan v urice [smeh]. Pisat sem se naučil že 
predn sm šou u šolo [se nasmeje]. Prvi in drugi razred sem 
obiskoval v podružnični šoli na Mlinšah. V šolo sem hodil peš, 
okrog 20 minut in to tut kot p'ručk. Moram priznat, da me je blo v 
začetku tut mal strah, še posebej, če sem moral iti čist sam. Polet 
mi je blo vroče, pozim je blo pa mrzl. S šolo so prišle tut 
obveznosti. Redno sem delal domače naloge, katere mi je zvečer 
mami tudi pregledovala. Če je blo treba, sem se popoudan tut 
uču. Nism hodu k nobenim krožkom, vse kar je blo poleg rednega 
pouka je bil verouk.  
 
Morm povedat, da so mi ble maškare kr neki. Ble so mi res 
brezvezne. Nism se hotu šemt in takrt sm ponavad kr zbolu al pa 
se sploh nism namaskiru, sm sam dal ene očale gor, da niso težil 
u šoli.  
 
Na počitnice sem hodu k teti v Zagorje, z družino smo hodil za 
par dni v Podčetrtek, na morju smo bli pa sam enkrat.  
 
Če primerjam moje otroštvo z otroštvom današnjih otrok, skoraj 
ne najdem skupnih iger, katere bi se igrali eni in drugi. Današnje 
igranje temelji na tehnologiji, katera se je najbl razcvetela v 
zadnjih desetih letih. Tu predvsem mislim na vsemogoče igrice, 
katere se izvajajo bodisi na računalnikih, tablicah, TV-jih.«  

guganje, 
skrivalnice, 
gumitvist, 
ristanc, 
kolesarjenje, 
vlakec na 
baterije, 
harmonika, 
trobenta, 
sintesajzer, 
monopoli, 
sestavljanke, 
pravljice na 
kasetah 
IGRE IN 
IGRAČE 
 
 
 
pomoč na 
kmetiji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nevključevanje v 
krožke in 
interesne 
dejavnosti 
 
 
 
 
počitnice 
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Tabela 17: Intervjuvana oseba – Jerica 
 
Dobesedni prepis: Jerica, rojena 1989 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

»Otroštvo sem preživljala doma, v manjšem kraju, dopoldan pod 
varstvom babice, popoldan, vikende in počitnice pa s starši.  
Mama je vzgojiteljica v vrtcu, oče dela v tovarni. V mojem 
predšolskem času, ko sem imela dve sestri, smo spadali pod 
kategorijo nekaj vmes, kar se tiče denarja. Nato sem dobila še 
eno sestro in brata, takrt pa smo zlezli na nižjo polovico.  
 
Največ sem se preigrala z mojima sestrama in sosedom. 
Največkrat smo se igrali na dvorišču − skrivalnice, lovljenje, 
zemljo krast, dirkanje s kolesi, igre z žogo, tančnico ter z 
avtomobilčki in punčkami. Najljubša igrača je bla dojenček, igra 
pa skrivalnice. Večino dneva smo preživel zuni, razen ob slabem 
vremenu. Starši nam niso nikol dovolil igranja z ''orožjem'' in 
zabave, pri katerih bi prišlo do uničevanja lastnine al pa obleke.  
 
Menim, da se preživljanje mojega otroštva povsem razlikuje od 
današnjih otrok. Veliko več časa preživijo pred televizijo, 
računalnikom, v nakupovalnih centrih in interesnih dejavnostih, ki 
usmerjeno razvijajo le posamezne veščine. Menim, da je blo 
moje otroštvo srečnejše. Šoli sem namenila toliko časa, kot sem 
ga porabila za domačo nalogo, v višjih razredih še kakšno 
ponavljanje, vse ostalo je bil prosti čas.«  

sestri, sosed 
DRUŽENJE 
zunaj preživet 
prosti čas, na 
dvorišču, razen 
ob slabem 
vremenu 
NAČIN 
PREŽIVLJANJA 
PROSTEGA 
ČASA 
 
skrivalnice, 
lovljenje, zemljo 
krast, 
kolesarjenje, 
žoganje, 
tančnica, 
avtomobilčki, 
punčke, dojenčki 
IGRE IN 
IGRAČE 
ves čas po 
pouku 
KOLIČINA 
PROSTEGA 
ČASA 

 
 
 
Tabela 18: Intervjuvana oseba – Tjaša 
 
Dobesedni prepis: Tjaša, rojena 1989 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

»Otroštvo sem preživljala v Zagorju. S starši sem bla vsak dan v 
popoldanskem času, dopoldneve sem preživljala s starimi starši. 
Mami je bla zaposlena na Policijski postaji Trbovlje, ati pa najprej 
na Policijski postaji Zagorje ob Savi, kasneje pa na OKC 
Ljubljana. Glede statusa naše družine bi rekla, da smo bli nekje 
vmes, ne revni in ne bogati, jst sm vedno imela vse, kar sem 
potrebovala. V otroštvu sem se največ igrala s sestrično Tino, saj 
sva istih let. Imam sestro, vendar se z njo nikol nism veliko igrala, 
saj je 11 let starejša od mene. Sem ji pa precej rada nagajala. 
Ona me je velikrat  mirkala, ko sta bla starša odsotna.  

 
 
 
 
 
 
sestrična 
DRUŽENJE 
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Ker smo ravno takrat, ko sem bla majhna, gradil hišo, sem se 
največkrat igrala v pesku. Rada sem mela plišaste igrače, moja 
najljubša je bil plišasti kuža Muri, ki sem ga vedno nosila s sabo. 
Ko sem bla že mal večja, sem rada igrala družabne igre. 
Predvsem s starimi starši sem igrala človek ne jezi se, štiri v vrsto 
in mlin. Ko smo bli zunaj, sem rada risala ristanc s kredami. Zunaj 
sem preživela zlo velik časa. Dopoldan sem bla vsak dan na 
sprehodu z atam, popoldne sem bla zunaj, saj sem bla vedno 
zraven pri gradnji hiše. Igrala sem se predvsem s sestrično Tino, 
drugih prijateljev in sosedov, s katerimi bi se igrala, nisem mela 
velik.  
 
Doma sem bla trmasta, zelo rada sem nagajala Tini, drugače pa 
sem bla priden otrok. Starši mi niso prepovedovali ničesar. V 
prostem času sem bla zlo velik zunaj, ko sem bila v stanovanju, 
smo se igrali družabne igre ali pa sem se igrala s plišastimi 
igračami. Igračam sem gradila hiše iz kartona. Ko sem bla malo 
večja, sem se rada igrala, da sem učiteljica, tajnica in veterinarka. 
 
Današnji otroci veliko več časa preživijo za računalnikom, pred 
televizijo ali igrajo igrice na telefonu oziroma tabličnem 
računalniku. Ko sem bla jst majhna, nismo meli niti računalnika, 
risanke so ble po televiziji le zvečer in ob vikendih tudi zjutraj. 
Več smo se družl in predvsem pogovarjal. Menim, da smo bli mi 
srečnejši. Celotno vzdušje v družbi in doma je bilo boljše, starši 
so nam lahko posvetili več časa, ker niso bli tko obremenjeni s 
službo tudi v popoldanskem času. Mislim, da tut otroci to občutijo. 
V otroštvu sem mela veliko prostega časa. Takoj, ko sem prišla iz 
šole, sem naredila nalogo in se učila, ko je blo to potrebno, potem 
pa sem prosti čas porabla za igranje.«  

 
peskovnik, 
plišaste igrače, 
družabne igre – 
človek ne jezi 
se, štiri v vrsto, 
mlin, ristanc, 
gradnja hiš iz 
kartona za 
igrače, igra 
poklicev 
IGRE IN 
IGRAČE 
 
 
 
 
veliko časa 
preživetega 
zunaj, v 
stanovanju 
igranje 
družabnih iger 
NAČIN 
PREŽIVLJANJA 
PROSTEGA 
ČASA 
 
veliko prostega 
časa 
KOLIČINA 
PROSTEGA 
ČASA 

 
 
 
Tabela 19: Intervjuvana oseba – Vlasta 
 
Dobesedni prepis: Vlasta, rojena 1989              Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

»Moje otroštvo je blo zelo lepo in polno. Vse svoje otroštvo sm 
preživela na podeželju, v majhni vasi. Svoje otroštvo sm 
večinoma preživljala skupaj s svojim leto dni mlajšim bratom. V 
otroških letih sva bla nerazdružljiva. Prihajam iz delavske družine, 
nikoli nam ni nič manjkalo, vendar tudi izobilja ni blo. Starši so 
nama vedno posvečali veliko svojega časa, kljub službenim 
obveznostim. Mami je in še vedno dela kot proizvodna delavka. 
Ker je bilo njeno delo pogosto dvoizmensko, sva skupaj preživeli 
nekoliko manj ur kot z očetom. V vrtec z bratom nisva hodila, 

 
 
mlajši brat, stari 
starši, otroci iz 
soseščine 
DRUŽENJE 
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čuvali so naju stari starši. Z bratom sva dopoldneve preživljala v 
družbi stare mame in očeta na kmetiji, kjer je blo vedno živahno 
in polno domačih živali. V slab kilometer oddaljeno osnovno šolo 
sem hodila peš, brez spremstva. Zelo zgodaj sm se naučila bit 
samostojna in poskrbet zase in za brata. Zbujala sem se sama, 
se umila, oblekla, pojedla zajtrk in šla v šolo. Ko sem prišla iz 
šole, sem se zmeri preoblekla in nardila domačo nalogo. 
Popoldneve smo pogosto preživljali vsi skupaj. Starša sta se 
veliko ukvarjala z mano in bratom. Pomoči pri domačih nalogah 
nisem potrebovala, vendar je starša vedno zanimalo, kako je blo 
v šoli in kaj smo počeli. Pogosto smo hodili v hribe in na razne 
družinske izlete. 
 
Prostega časa sem imela ogromno. V šoli mi je šlo dobro, za 
učenje nisem porabila velik časa. Pa tut obveznosti smo imeli 
veliko manj kot današnji otroci. Ogromno prostega časa sem 
preživela zunaj, z blatnimi čevlji in obdrgnjenimi koleni. Ker sem 
mela leto dni mlajšega brata in tudi otroci v soseščini so bli sami 
fantje, moja otroška igra ni bla izrazito dekliška. Pogosto smo se 
lovili, igrali skrivalnice, brcali žogo ali pa se igrali zemljo krast. 
Včasih smo se pretvarjali da imamo trgovino ali šolo ter si tako 
krajšali čas. Pozimi smo se sankali in kepali vse do teme. Rada 
sem mela družabne igre in sestavljanke. Občasno pa so v poštev 
prišle tudi punčke. Veliko sem brala. Računalnika v zgodnjem 
otroštvu nisem mela, takrat so bili prava redkost. Posebnih 
prepovedi glede igre nisem mela. Zdi se, da takrat ni blo raznih 
nasilnih risank in igric, ki bi nam jih starši mogli omejevati.    
 
Poleg leto dni mlajšega brata imam še enega brata, ki je deset let 
mlajši od mene. Opazila sem, da je med nami ogromno razlik, 
kljub temu da deset let ni tko dolga doba. Njegovo otroštvo je blo 
prežeto z računalniki, televizijo in velikim številom obveznosti že 
od začetka osnovne šole. V otroštvu je imel veliko manj prostega 
časa kot jst deset let prej.  
 
Težko je rečt, čigavo otroštvo je blo srečnejše. Vsekakor pa je blo 
naše otroštvo manj stresno. Kot otroci smo bli bolj brezskrbni. Od 
nas se ni tko veliko zahtevalo, imel smo manj obveznosti in več 
prostega časa.«  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
družinski izleti 
 
 
ogromno 
prostega časa 
KOLIČINA 
PROSTEGA 
ČASA 
 
lovljenje, 
skrivalnice, 
žoganje, zemljo 
krast, igranje 
poklicev, 
sankanje, 
kepanje, 
družabne igre, 
sestavljanke, 
punčke 
IGRE IN 
IGRAČE 
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Tabela 20: Kategorije in primerjava preživljanja prostega časa otrok v 90-ih letih 
 
 Sandi, rojen 

1986 
Jerica, rojena 
1989 

Tjaša, rojena 
1989 

Vlasta, rojena 
1989              

Način 
preživljanja 
prostega časa 

igra zunaj v 
vseh letnih 
časih 

zunaj preživet 
prosti čas, na 
dvorišču, 
razen ob 
slabem 
vremenu 

igra zunaj in v 
stanovanju 

na prostem  

Količina 
prostega časa 

vsak dan po 
pouku 

ves čas po 
pouku 

veliko prostega 
časa 

vsako 
popoldne, 
ogromno 
prostega časa 

Druženje brat in sosedje sestri in sosed sestrična mlajši brat, 
stari starši, 
otroci iz 
soseščine 

Najljubše igre 
in igrače 

skakanje na 
snegu, 
sankanje z 
žakljem,  
človek ne jezi 
se, ciglanca, 
lustik, 
avtomobilčki 
(tudi na 
daljinsko 
upravljanje), 
vožnja po 
stopnicah, 
televizija 
(risanke), 
hišice na 
drevesih, 
guganje, 
skrivalnice, 
gumitvist, 
ristanc, 
kolesarjenje, 
vlakec na 
baterije, 
harmonika, 
trobenta, 
sintesajzer, 
monopoli, 
sestavljanke, 
pravljice na 
kasetah 

skrivalnice, 
lovljenje, 
zemljo krast, 
kolesarjenje, 
žoganje, 
tančnica, 
avtomobilčki, 
punčke, 
dojenčki 

peskovnik, 
plišaste igrače, 
družabne igre 
– človek ne 
jezi se, štiri v 
vrsto, mlin, 
ristanc, 
gradnja hiš iz 
kartona za 
igrače, igra 
poklicev 
 

lovljenje, 
skrivalnice, 
žoganje, 
zemljo krast, 
igranje 
poklicev, 
sankanje, 
kepanje, 
družabne igre, 
sestavljanke, 
punčke 
 

 



Jerneja Lovrač (2015): Preživljanje prostega časa otrok v Zasavju po letu 1945 
 

67 
 

3.4.5.6.1 Analiza preživljanja prostega časa otrok v 90-ih letih 
 
Poseben poudarek sem namenila analizi desetletja, v katerem sem odraščala tudi 
sama. Želela sem izvedeti čim več o prostem času mojih sovrstnikov. Kljub temu, da 
je med njimi le tri leta razlike, se med njihovimi pričevanji pojavljajo ogromne razlike. 
Sandi je med njimi najstarejši, in ko sem ga povprašala o njegovem otroštvu, se je 
najprej spomnil na desetdnevno vojno. Kljub temu, da je bila vojna kratkotrajna, in da 
na tem območju ni pustila večjih posledic, je to otroku ostalo v spominu kot zelo 
neprijeten dogodek iz otroštva. Vojna je očitno res nekaj, kar pusti trajen pečat na 
človeku. Čeprav se iz tako ranega otroštva spomniš le malo stvari, strahu, ko ne veš, 
kaj te čaka, ne pozabiš nikoli.  
 
Vsi štirje so preživeli veliko časa na prostem. To je generacija, ki med njihovim petim 
in desetim letom še ni bila deležna računalnikov. Takrat so bile dovolj le risanke ob 
večerih, ki pa po njihovem mnenju niso bile tako nasilne, kot so npr. danes. Sandi je 
od medijev omenil tudi radio oziroma kasetnik, na katerem je poslušal pravljice. To 
pa je bilo od medijev tudi vse. Kljub temu, da nihče izmed njih ni hodil v vrtec in da so 
jih pazili starši in stari starši, so bili vsi zelo družabni in veliko časa preživeli s 
sorojenci, sorodniki in otroki iz soseske. Vlasta je opozorila na to, da družba zelo 
vpliva na to, s čim si se igral. Ona je imela brata in tudi sosedje so bili vsi fantje, zato 
se je bržkone igrala bolj malo s stereotipno dekliškimi igračami. Pri njej je bolj 
prevladovala žoga kot pa punčke. Pri Sandiju je bilo podobno. Vsi v vasi so bili fantje, 
v njihovi družbi je bilo le eno dekle, ki pa se je prav tako morala podrediti njihovi igri. 
Skupaj z njimi je skakala na smučeh in se gugala na srebotu.  
 
Njihove igre so bile med seboj precej raznolike in raznovrstne. Med njihovim 
pripovedovanjem ni izražene niti ene igre, katero bi omenili vsi štirje intervjuvanci. Še 
največkrat so omenjene skrivalnice in tančnica. Za tančnico je na območju Zasavja 
značilno različno poimenovanje. Za nekatere je tančnica, za druge, npr. tudi za 
Sandija in Tjašo pa je to ristanc. Skakanje gumitvista je zanimivo omenil samo fant, 
čeprav naj bi bila ta igra bolj v domeni deklet.   
 
Opazen je pojav porasta igrač. Sandi npr. celo omenja, da je imel mnogo preveč 
avtomobilčkov. Tega pri prejšnjih generacijah ni bilo moč zaslediti. Vse bolj se 
pojavljajo tudi družabne igre, kot so štiri v vrsto, karte in pa tudi monopoli. Pri dekletih 
je bila zelo priljubljena igra poklicev, kjer so se otroci pretvarjali, da so zdravniki, 
veterinarji, učitelji … 
 
 

3.4.5.7 Preživljanje prostega časa otrok od leta 2000 do danes 
 
Tabela 21: Intervjuvana oseba – Nika 
 
Dobesedni prepis: Nika, rojena 1993 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

»Med petim in desetim letom smo balinal, odbojko smo špilal, 
badminton smo igral, na stari hiš smo mel od kiudra vrate za gol 
pa smo rokomet špilal. Barbike niso ble glih moja zadevca. Mela 

balinanje, 
odbojka, 
badminton, 
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sm jih pa, sam se nism glih velik s tistm igrala, ker so mi ble 
dougocajtne. Sm mela pa mavričnega konjčka Srčico. Pa 
obvezno vse štiri Telebajske plišaste, k so govoril njihove 
značilne fraze, k si na njih prtisnu. Ob sobotah in nedeljah jih 
nism smela zamudit na televiziji.  
 
Takrt smo s sosedi bli velik skupi zuni pa smo se skrival, zemljo 
kradl, žogal, na vsaki stran hiše je meu vsak svojo kuhinjo 
narejeno in smo se en k drugmu s kolesom vozil na kavice, k smo 
si predstavlal, da je biu naš avto. Edn je biu pa polcaj in nas je 
ustavljal pa kazni pisu. V deke smo se zavijal pa se po travniku 
spuščal, je kr letel. Tančnco med hišam smo tut velik špilal. Mela 
sm tut Furbyja, k sm ga mogla hrant, pa spat devat. Naučil si se 
skrbet za žival s tem, k si plišasto igračko pazu. Drugač sm mela 
pa eno tako vlko punčko Veroniko. To je bla moja najljubša 
igračka, k mi je pomagala, da sm se navadla v svoji pojstli spat in 
sm jo še pol doug mela pr seb v pojstl. Igrače sm v glavnem 
dobivala za Miklavža al pa za rojstni dan. 
 
Še brat nism znala, pa sm že gledala telenovele. To se prav, da 
že pr petih letih, ker pr šestih sem že znala brat. Ne vem zakaj 
sm to tuk gledala. Ampak se pa spomnem, da sm vse nasrala, da 
so mi celo telenovelo podnapise bral, razn star ata mi je ni hotu. 
In pol sm bla ful jzna, če ni blo nubenga druzga doma, da bi mi jih 
bral, ker je to pomenl, da sm ceu del zamudila [smeh].  S sestrco 
smo večkrat iz lego kock sestavle garaže in labirint in pol smo z 
avtočki vozile po tej stezi, pa nismo se smele u lego kocke zabit. 
Velikrat smo se šle pa tut monopoli, k smo ga tut po en tedn skup 
igrale, ker smo dolgove kr na listke pisale, tko da se igre niso 
nikol zaključle. Spomin mi pa niso pustil igrat, ker sm mela res 
dobr spomin in pol so ble sestrične pa bratranc zmer užaljen, ker 
so zmer zgubl. In pol je biu štrajt, ker so mi zmer govoril, da sm 
jih označla al pa nastavla [smeh in zmajevanje z glavo].  
 
V tistm cajtu sem med poletnem počitnicam tut tenis igrala. To 
smo s prjatlcam hodile, da smo se še med počitncam kej vidle. 
Pela sem odkar sem znala govorit. Hodila sem na pevske pa na 
ritmiko, pa na ročne spretnosti sm šla dvakrat mrbit, to pač ni blo 
moje področje [smeh].  Človek ne jezi se smo se tut šli. Pr mam 
sem bla zmer, k je pekla slaščice in ji gledala pod prste, ker me je 
to zmer zanimal. Pa vsako jesen sem z atam japke pobirala. 
igrala sem se s sestro, če je bla pr vol, pa s sosedi pa z bratranci 
in sestričnami. Velik smo se s kolesom prevozil okrog hiše.   
 
Mela sem psičko Liso pa mucke Tači, Brkota in Frodi. Z Liso smo 
fuzbal špilale, je bla zelo talentirana.  
 
Vsak let smo šli na dopust na hrvaško obalo. Pozim sm se pa 
smučala pa sankala. Z atikam sva poštamfala, vlečnco postavla 
pa sva se smučala. Z atam sva se pa velik sankala, pa snežake 

rokomet, 
barbike, 
mavrični konj, 
Telebajski, 
televizija – 
risanke in 
telenovele, 
skrivanje, zemljo 
krast, žoganje, 
igra poklicev, 
kolesarjenje, 
spuščanje po 
travniku navzdol 
z odejami, 
tančnica, Furby, 
punčka, lego 
kocke, 
avtomobilčki, 
monopoli, 
spomin, tenis, 
petje, človek ne 
jezi se, peka 
slaščic 
IGRE IN 
IGRAČE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prijateljice, 
sestra, 
sestrične, 
bratranci, 
sosedje, starši in 
stari starši 
DRUŽENJE 
 
 
 
 
smučanje, 
sankanje, 
delanje 
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postavlala in kepala.  
 
Računalnik smo tut že mel, pa smo igrce špilal. Najbl se 
spomnem Hugota. Kadar je blo kakšno praznovanje doma, smo 
utroc atu vzel tavlko svetilko pa smo z njo kolesarjem al pa 
avtomobilom mal pred njimi iz hriba dol svetl, da so bli zmeden, 
od kje ta svetloba prihaja. Pa sosedom v hišo z lasarjem tut. 
Mobitel sem dobila že v tretjem razredu in pol smo se zmisl eno 
cifro pa poklical, pa se delal, da anketo delamo. Pa v toplice smo 
se kopat hodil. Gor so nas zmer pelal, nazaj v hrib smo mogl pa 
zmer peš it, smo bli vsi zmatran. V Medijskih toplicah je biu 
obvezn pomfri, k smo domou pršl pa obvezno topli kruhki.  
 
Po pouku sm nardila nalogo, pa ponovila, kar se je tist dan v šol 
delal. Mela sm velik prostga časa, zato sm pa tut velik televizjo 
gledala. Poleg Telebajskov, sm gledala tut Cofko Cofa pa 
Tabalugo, Tom in Jerry je biu pa zmer številka ena. K sm pršla iz 
šole domou sm vedla, da ko bo ura deset do enih, bo pa Tom in 
Jerry.  
 
Pomagala sm pr hišnih pravilih. S sestro smo mele parne in 
neparne dneve. Jst sm mela parne dneve in takrt sm mogla brisat 
posodo, sestra je mela pa neparne dneve, na katere je mogla 
postlat postelji in poskrbeti za Liso. Posledično so ble vedno 
težave zaradi dodelitve parnih in neparnih dni, kadar je imel 
mesec 31 dni in je bla sestra dvakrat zapovrstjo na vrsti za 
brisanje posode [smeh].« 

snežakov, 
kepanje, 
kopanje, 
računalniške 
igrice, svetilke in 
laserji, mobitel 
IGRANJE 
 
 
 
 
 
 
veliko prostega 
časa 
risanke 
 
prosti čas je bil 
ves čas od 
prihoda iz šole 
naprej 
KOLIČINA 
PROSTEGA 
ČASA 
 
pomoč pri hišnih 
opravilih  

 
 
 
Tabela 22: Intervjuvana oseba – Davor 
 
Dobesedni prepis: Davor, rojen 1993 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode)  

»Dokler ne greš v šolo je v bistvu vse tvoj prosti čas, tu gre bolj 
za ritem življenja. V mojem otroštvu sta starša gradila hišo, na 
šiht hodila, zravn je ati še na kmetiji pomagal, tko da sm biu jst bl 
sam seb prepuščen, sm se mogu kr sam znajdit. Ko se je delala 
hiša, sem biu zlo firbčen in sem rad to gledal in biu zravn. Vsa ta 
orodja so bla zlo zanimiva, velik sem takrat vedu za svoja leta. Ko 
se je vse to končal, tega nism več ohranjal.  
 
Sm iz tipične jedrne družine, kar pomen, da me je to dost 
zaznamoval in je blo moje otroštvo zelo povezano z ritmom 
družine in ne z okolico. Nism se velik družu z vrstniki. Bil sem 
velik v odrasli družbi al pa sem se kr sam igral. Imel sem igrače. 
Sem tista generacija, ki je nekakšen prehod iz grabelj na mobitel, 
če me razumeš. Prevladovale so lego kocke, duplo, plišasti 
medvedki … Predvsem so bile to plastične igrače. Okrog leta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
skoraj nič 
druženja z 
vrstniki, na 
prvem mestu 
starši in stari 
starši  



Jerneja Lovrač (2015): Preživljanje prostega časa otrok v Zasavju po letu 1945 
 

70 
 

1999 smo se selili in sta starša mela več časa za družino, ker 
nista mela več tuk dela s hišo. Počel sem stvari, v katere me je 
vpeljala družina, to je bil predvsem šport.  
 
V tem času se je informacijska tehnologija začela spreminjat. V 2. 
razredu sem dobil računalnik in s tem so prišle tudi igrice. Sem 
generacija, ki se je soočila z računalniki, danes je to vsem 
samoumevno. Spomnem se, da ko smo ga kupl, sploh nismo 
vedl, zakaj se glih nuca. Igrce so ble zagotov najbl zanimive. Igral 
sem Revolt, to je dirkanje z avtomobilčki po hiši. Zanimiv je to, da 
sem to igral po obdobjih. Nekaj časa je blo zanimiv, pol pa spt ne, 
pa spt ja … Igrce sm špilu tut pr sestričnah, mele so druge igrce, 
kar je blo še bl zanimiv. Po končani osnovni šoli sem pa igrce čist 
opustu. 
 
Kar je blo pomembn, je bla tut televizija, ko smo po selitvi dobil 
kabelsko in smo mel kar naenkrat ogromn programov. Odkril sem 
Cartoon Network, odkril sem ogromn tujih programov, k so mi bli 
zanimiv. Rad sem gledal filme za odrasle, ki pa jih nism razumu. 
Tuk časa sem gledu pa čeprou nism vedu za kaj se gre, zanimiu 
[se zamisli]. Rad sm meu streljačine. Tega takrt nism dojemu, 
men se je vse to zdel normaln, brez empatije sm gledu to. 
 
Prelomne točke v mojem otroštvu so bile selitev, tehnološke 
spremembe in rojstvo sestre. Avtomatsk se je naš ritem življenja 
spremenil. Ful pozornosti je pobrala sestra, mal sm biu tut 
ljubosumen, pa velik se je s tem spremenil. Čas, k smo ga prej 
namenil drugm stvarem, smo ga zdej za sestro. Skos sm biu 
sam, potem sm pa sestro dubu. Družine dons niso tuk povezane, 
k so ble včasih, mi smo bli zmer bolj sami.  
 
Peskovnik sem mel že skos. Poleti sem velik časa preživel v 
peskovniku. Velik sem bil tudi v Čolniščah pri starih starših. 
Plišaste igrače so mi ble zelo pomembne, men najljubše igrače. 
Ljubitelj avtočku pa nism biu. Igrač iz otroštva sedaj nimam, se je 
vse porazgubil. Pozimi pa je biu čist drugačn urnik kot poleti. 
Pozimi sem hodu smučat z družino. Ati je zmer bolj narekoval 
moj ritem življenja, tut v šport me je vpeljal. Sabo me je vozu na 
trim ligo, velik sm pregledu tega fuzbala. Tut kolesarla sva že 
skupi. Starševske navade so me res ful zaznamovale. Ker si pod 
takim vplivom staršev, se težje sam odločaš. Aja, velik smo tut 
rolal, drsal, igral tenis, badminton pred hišo, užitk je biu to pred 
novo hišo delat … V 80-ih letih sploh niso mel možnosti vse to 
počet, v mojih časih pa je vse to prodiral in je blo za starše zelo 
zanimiv in so to še name potegnil. Kopanje je blo za družino tut 
zelo pomembno. Starša sta odraščala na kmetiji, velik se je delal, 
bli so revni in do velik stvari prej nista mela možnosti, da bi 
sprobala in sta potem z družino vse to poskusila.  
 
Poleti smo hodili na dopust na morje, pozimi smučat, vmes za 

DRUŽENJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lego kocke, 
duplo, plišaste 
igrače, skoraj 
nič 
avtomobilčkov, 
računalnik, 
računalniške 
igrice, televizija, 
kolesarjenje, 
kopanje, 
drsanje, tenis, 
badminton, 
rolanje, igranje z 
živalmi, štiri v 
vrsto, človek ne 
jezi se, črni 
Peter, enka, 
slikanje, zbiranje 
sličic 
IGRE IN 
IGRAČE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
poleti veliko 
zunaj, kopališča, 
morje, pred hišo, 
pri starih starših 
na kmetiji, v 
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vikende v toplice, na počitnice k sorodnikom pa nism hodil. Velik 
sm bil v varstvu pri starih starših. Z mano sta se velik ukvarjala, 
bil sem njun prvi vnuk. Doug časa nista mela otrok v bližini in sta 
me pol hotla skos crkljat, mal preveč celo. Že zgodi sm hotu 
pomagat pri delu. Biu sem prizadeven in že zgodaj so me vpeljali 
v vpravila, grable so mi že pri šestih letih naredil mal manjše, da 
sm loh pomagu. Tut motiko sm mel pr spravljanju krompirja [se 
nasmeje]. Igral sem se s kurami, bile so mi zlo zanimive. Po 
slikah sodeč se je tut ati igral z njimi, k je biu mejhn [smeh]. Zdej 
naš zanamci pa ne bojo mel tega vesela, ker nimajo več kur, k bi 
se prosto sprehajale po dvorišču [smeh]. Doma smo mel psa, 
vendar se nism tuk igral z njim. Z mačkami na kmetiji pa sem se 
zlo rad. Dal sm jim imena, jih pestval … Aja, zanimiva igrca mi je 
bla ugibanje, kuk jajcu bo kura znesla [se nasmeje]. 
 
Prazniki pri nas niso bli nič posebnega. Za božič recimo smo vse 
na hitr nardil, smrekco ukrancal pa to, ni blo nč tradicionalnega v 
tem. Nosu je Miklavž, ostala dva pa bl mal.  
 
V osnovni šoli sem biu prizadeven in sem tut ob popoldnevih 
namenil del časa šoli. Drugač sem biu pa res velik sam, edin 
druženje ob popoldnevih in večerih pred televizijo je bilo z 
družino, pa seveda druženje zunaj ob športnih dejavnostih. Tega 
je bilo res veliko. Televizija je bila v naši družini res na prvem 
mestu in pa pogovori. Družabne igre so ble bolj domena starih 
staršev. Največkrat smo se šli štiri v vrsto, človek ne jezi se, črni 
Peter, enka pa je prišla mal kasnej. Velik sm sliku in likovno 
ustvarjal in to kr doug časa [se zamisli]. 
 
Med vrstniki je blo popularn, da se je slikce zbiral. Jst sm sam 
Pokemone, ampak ne velik, tut po TV sm jih gledu. Loh rečem, 
da sem poleti pol dneva zagotov preživel zunaj, pozimi sem pa 
več časa preživel v hiši.  
 
Spomnem se, da sem hotu delat opravila, ki so mi jih 
prepovedovali. Npr. pesek sem želel met na večih mestih okrog 
hiše, pa so mi ga pustili sam nekje. Takrat sem to dojel, zakaj mi 
ne pustita. Sem dojel njun način razmišljanja in kako postavljata 
meje. Nism mel velik konfliktov s starši. Sploh nism neki velik 
sprašvou če neki loh, če sm že vedu, da ne bojo pustil. Mel sem 
izražene moralne instance, vest sm meu dobr razvito, nism kej 
velik ušpilu k sm biu mejhn. Prave lumparije sm naredil šele med 
vrstniki. Doma ful pridn, k sm pršu v šolo in sreču une iz Mlinš, pa 
sm začel zmanjševat to pridnost [se nasmeje]. Trču sem med 
vrstnike, ki so bli drugače vzgojeni. Velikrat smo koga zafrkaval, 
šilčke skrival … Zmer sem biu vezan na družino in med petim in 
desetim letom starosti sem se začel uvajat na vrstniško okolje. V 
vrtec skor nč nism hodu, ker sm biu pri starih starših v varstvu. 
Določene otroške veščine so mi šepale, ker se nism mogu takoj 
vklopt med vrstnike, ampak s časom sm zmogu. Z malo šolo al 

peskovniku, 
pozimi bolj v 
hiši, pred 
računalnikom, 
na smučišču, 
drsališču  
NAČIN 
PREŽIVLJANJA 
PROSTEGA 
ČASA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v času šole ob 
popoldnevih čas 
za učenje in 
priprava na šolo, 
poleti več 
prostega časa 
KOLIČINA 
PROSTEGA 
ČASA 
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pa prvim razredom je bilo zame prelomno srečanje z vrstniki, prej 
samo sem ter tja s sestričnama in pa samo priložnostno z 
vrstniki.«  
 
 
 
Tabela 23: Intervjuvana oseba – Manja 
 
Dobesedni prepis: Manja, rojena 1995 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

»V otroštvu sem dopoldneve preživela v vrtcu, popoldneve pa s 
starši. Imam tut starejšega brata, tako sem se največkrat igrala 
skupaj z njim in pa s sestričnama ter ostalimi otroki iz vasi. Ko 
sem bla sama, sem se največ preigrala z barbikami, lego 
kockami in dojenčki. Barbika je bla definitivno moja najljubša 
igrača. Veliko sem tudi risala in barvala pobarvanke. To se mi je 
zmeri zdel zlo zanimivo. Zmeri sem mela velik prostega časa, za 
šolo sem namenila zlo mal časa. Velik sem bila zunaj, ko pa je 
deževalo, sem z bratom igrala človek ne jezi se ali igrice na 
računalniku al pa gledala televizijo.«  

 
brat, sestrične, 
sosedje 
DRUŽENJE 
barbike, lego 
kocke, dojenčki, 
pobarvanke, 
risanje, človek 
ne jezi se, 
računalniške 
igrice 
IGRE IN 
IGRAČE 
veliko prostega 
časa,  
preživetega 
zunaj 
KOLIČINA 
PROSTEGA 
ČASA 

 
 
 
Tabela 24: Kategorije in primerjava preživljanja prostega časa otrok od leta 2000 
naprej 
 
 Nika, rojena 1993 Davor, rojen 1993 Manja, rojena 1995 
Način 
preživljanja 
prostega časa 

veliko zunaj in pred 
televizijo 

poleti veliko zunaj, 
kopališča, morje, 
pred hišo, pri starih 
starših na kmetiji, v 
peskovniku, pozimi 
bolj v hiši, pred 
računalnikom, na 
smučišču, drsališču 

zunaj, ob deževju v 
hiši 

Količina 
prostega časa 

veliko prostega 
časa − ves čas od 
prihoda iz šole 
naprej 

v času šole ob 
popoldnevih čas za 
učenje in priprava 
na šolo, poleti več 

veliko prostega časa 
po šoli 
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 prostega časa 
Druženje prijateljice, sestra, 

sestrične, bratranci, 
sosedje, starši in 
stari starši 

skoraj nič druženja z 
vrstniki, na prvem 
mestu starši in stari 
starši 

brat, sestrične, 
sosedje 

Najljubše igre in 
igrače 

balinanje, odbojka, 
badminton, 
rokomet, barbike, 
mavrični konj, 
Telebajski, televizija 
– risanke in 
telenovele, 
skrivanje, zemljo 
krast, žoganje, igra 
poklicev, 
kolesarjenje, 
spuščanje po 
travniku navzdol z 
odejami, tančnica, 
Furby, punčka, lego 
kocke, avtomobilčki, 
monopoli, spomin, 
tenis, petje, človek 
ne jezi se, peka 
slaščic, smučanje, 
sankanje, delanje 
snežakov, kepanje, 
kopanje, 
računalniške igrice, 
svetilke in laserji, 
mobitel 

lego kocke, duplo, 
plišaste igrače, 
skoraj nič 
avtomobilčkov, 
računalnik, 
računalniške igrice, 
televizija, 
kolesarjenje, 
kopanje, drsanje, 
tenis, badminton, 
rolanje, igranje z 
živalmi, štiri v vrsto, 
človek ne jezi se, 
črni Peter, enka, 
slikanje, zbiranje 
sličic 

barbike, lego kocke, 
dojenčki, 
pobarvanke, risanje, 
človek ne jezi se, 
računalniške igrice 

 
 
 
3.4.5.7.1 Analiza preživljanja prostega časa otrok od leta 2000 naprej 
 
Intervjuvanci so veliko prostega časa preživeli zunaj, ob deževnih dneh pa so se bolj 
kot z družabnimi igrami zaposlili z igranjem računalniških igric in gledanjem televizije. 
V tej generaciji se je omemba računalnika v primerjavi s prejšnjimi generacijami 
močno povečala in računalnik je postal del njihovega vsakdana. Poleg računalnikov 
ima pomembno vlogo tudi televizija. S kabelsko televizijo so pridobili veliko 
programov in tako so otroci odkrili Cartoon Network, kjer so lahko ves dan gledali 
risanke. Pojavili so se tudi mobilni telefoni. Kljub vsej tehnologiji so se še vedno igrali 
igre, kot so npr. človek ne jezi se, lego kocke, kartanje, smučali so, se sankali in se 
športno udejstvovali. Dekleti sta imeli barbike, dojenčke, punčke, vse, kar naj bi bilo 
značilno za dekleta, Davor pa tega ni imel, prav tako ni maral avtomobilčkov, kar pa 
za dekleti ne velja. Bili so tudi lastniki plišastih igrač, še posebej so bili v tem času 
zanimivi Telebajski. Ti so bili ustvarjeni za otroke do četrtega leta starosti, vendar so 
bili priljubljeni tudi pri starejših otrocih. Na prvi pogled so preprosti, vendar so 
natančno premišljeni in v skladu s psihologijo otroka (rtvslo.si, b.d.). Pojavljati so se 
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začeli tudi Furbyji, interaktivne igrače, ki otroke učijo, kako skrbeti za hišnega 
ljubljenčka. Na podlagi otrokove skrbi zanj se ta odziva in spreminja osebnost. So 
nadgradnja japonskih Tamagotchijev, ki so prišli na trg leta 1996. To so bili majhni 
jajčasti računalniki z LCD zaslonom, ki so prikazovali hišnega ljubljenčka. Otroci so 
morali nanj paziti, ga hraniti in se z njim igrati. Zahtevali so veliko pozornosti njihovih 
lastnikov, saj so se lahko otroci ob neprimerni skrbi zanje soočili tudi z njihovo smrtjo 
(Baraniuk, 2014). 
 
 
 

                
 
 
Dekleti sta bili družabni, se igrali s sorojenci in sosedi, deček pa je bil bolj v osami. 
Edina družba so mu bili starši in stari starši, tako da je v stik z vrstniki stopil šele z 
vstopom v šolo. Navajen se je bil igrati sam, saj starša ob gradnji hiše nista imela 
veliko časa.  
 
Sami menijo, da so imeli veliko prostega časa, kljub temu pa bolj kot prejšnje 
generacije omenjajo šolo. Po pouku so običajno naredili domačo nalogo, se učili, če 
je bilo potrebno in ponovili novo snov. Omenjali so tudi interesne dejavnosti v šoli. 
Teh je bilo vsekakor več, kot je bilo značilno za prejšnje generacije, vendar so bile te 
interesne dejavnosti še vedno v dopoldanskem času in se niso zavlekle v popoldan. 
 
 
 
3.4.5.8 Preživljanje prostega časa otrok, rojenih po letu 2000 
 
Tabela 25: Intervjuvana oseba – Aiša 
 
Dobesedni prepis: Aiša, rojena 2005 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

»Zdele med počitnicam mam veliko prostega časa. Velik se igram 
in pa tut kuham. Znam spečt palačinke, miške, piškote, tut pico, 

 
bratranec, 

Slika 23: Telebajski (Telebajski, 
b. d.) 

Slika 24: Tamagotchi (osebni 
arhiv) 

Slika 25: Furby (osebni arhiv) 
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župnikove kroglice, ki sem si jih naučila delat na oratoriju. Aja, pa 
šmorn znam pa krompir znam tut skuhat. Velik od tega me je 
naučila mama. Drugač pa rože zalivam, jih mam zlo rada. Vozm 
se s kolesom, rolam pri sosedih na asfaltu in doma na tlakovcih, 
vozm se s skirojem. Kopala sem se pri sosedi, ki ima bazen. 
Imam psa Medota in se velik igram z njim in hodim na sprehod. 
Včasih sm se bala psov. Ko sm šla v šolo, sm vidla psa od 
učiteljice in ga kr pobožala. Od takrat naprej ga mam tut sama – 
zlati prinašalec mešanček je. Velikrat grem tut k sosedi na njivo in 
se pogovarjava. Včasih se igram s sestrično. Mam tut trampolin, 
kjer skačem. Aja, pa slikce zbiram. Zdej sm bla na oratoriju, kjer 
smo šli na izlet. Mel smo tut vodne igre z balončki, delavnice, 
obisk gasilcev pa učil smo se pesmice. Zelo rada pojem. 
 
Pozimi se sankam, zdej znam tut že smučat. Delam snežake, 
enkrat sm nardila sneženega rudarja, ker je biu tuk umazan. 
Kepam se z bratrancem, se drsam in pa tut kidam sneg.  
 
Moja najljubša igrača je hotko za spanje. To je tist, k te greje, če 
te kej boli. Sam stisnem k seb pa je takoj bolš. K sm bla mejhna 
sm najraj mela plišasto Bibo, glavo je mela pa plastično. Mam 
velik igrač. Zelo rada pa rišem na tablo s kredami in flumastri. Je 
taka, da je na en stran za krede, če jo pa ubrneš je pa za 
flumastre. Igrače dobim kar tako al pa za rojstni dan. Miklavž mi 
tut vsako leto kej prnese. Za Božička sem pa dobila božička, ki se 
premika. Babi in dedi mi iz Bosne zmeri kej prneseta. Zmeri 
dobim kej lepga, uhane, ure, svinčnike. Tut jst k sm bla dol, sm 
dediju kupla palco za hodit. Moj pes Medo je moj najljubši, včas 
sm mela še dva psa, pa sta pobegnla. Pa oslička mam tut. Če ga 
pokličem, zariga. Spomnem se, da sem sosedovo kozo enkrat 
filala z regratovimi lučkami [se nasmeje]. 
 
Mam tut neki družabnih igr. Najboljša je moja Slovenija. S sosedo 
se igram spomin, igram tut loto. Rada mam sestavljanke, 
pobarvanke, rada tut berem knjige. Najljubše so mi pustolovske 
knjige, najboljša je Uspavana lepotica in Domišljavi Peter. To so 
zbirka šestih knjig Pikapolonic. 
 
Največ se igram sama, se gugam al pa pojem na mikrofon. 
Včasih se igram s sestrično in bratrancem ter s sosedo. 
  
Na počitnice gremo na bazen, ker oči noče met nog v morju. Pa 
na počitnice grem tut k dediju in babi na kmetijo. Tm mata zajčke, 
pujske, kokoške, ovčke … Pomagam jima mucke hrant, pa 
ovčke, tut dediju pečt ovčko, če jo zakolje. Kdaj pa kdaj grem tut 
z dedijem na traktor, med krompirjevimi počitnicami krompir 
pobiram. Dedi me je velikrat tut v šajtrgi pelu, k je bla pouna 
pese. Tm je tut dost otrok, s katerimi se igram. Pogovarjamo se 
prek voki tokijev in se potem dobimo v gradu. To so igrala s 
tobogani, k mi jih je kupu dedi. Dedi mi vse kupi. Me ma zelo rad. 

sestrična, 
sosede 
DRUŽENJE 
 
 
 
vožnja s 
kolesom, s 
skirojem, z 
rolerji, peka, 
sankanje, 
drsanje, grelna 
igrača, plišaste 
igrače, tabla za 
risanje, 
družabne igre, 
branje, 
pobarvanke, 
sestavljanke, 
guganje, petje 
po mikrofonu, 
tobogan, 
trampolin, 
risanke, plavalni 
tečaj, gasilske 
vaje 
IGRE IN 
IGRAČE 
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K sm jst pr njima ne gre nikamor. Tut frizuro mu delam [se 
nasmeje].  
 
Ko je šola, mam velik dela z njo. K pridem iz šole, jem, se 
spreoblečem in delam domačo nalogo in grem vn. Če pa se mam 
za učit, mam odmor in pol se grem učit. Enkrat smo se mel neki 
za učit, pa smo se zmenl, da bomo vsi zvezke v šoli pozabl. Takrt 
sm mogla it peš nazaj na Mlinše po zvezek.  
 
Bolj mal gledam televizijo, edin ob sobotah in nedeljah zjutraj, 
najraj na POP TV, kjer je moja najljubša risanka Wendy in 
skrivnostni ranč ter Maša in medved. Aja, pa računalnika nimam. 
Nimam najljubše glasbe. K sm bla mlajša, sem skos pela 
Čebelice.  
 
Med šolo sem ob sredah popoldne hodila na plavalni tečaj, zdej 
pa že znam plavat. Hodim tut na gasilske vaje v Kandrše. Tm se 
vozmo z gasilskim kombijem, džipom, mamo muzej in pa na 
veselici sm srečke prdajala.«  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
veliko časa 
preživetega 
zunaj, posebej 
med 
počitnicami, 
med šolo se 
prosti čas 
zmanjša 
KOLIČINA 
PROSTEGA 
ČASA 

 
 
 
Tabela 26: Intervjuvana oseba – Urh 
 
Dobesedni prepis: Urh, rojen 2007 Kodiranje 

(kodirne enote in 
kode) 

 »Največ in najrajš se igram z Lego kockami Ninjago. Lej, tuki so 
navodila in potem morš to po vrsti sestavljat, tko k je narisan v 
navodilih [pokaže navodila in končni izdelek]. To potem sestavim 
v enem tednu, ampak je zlo zabavn, rad to delam. S prijatli se rad 
strelam s pištolami, tut z vodnimi. Mam Talking Toma, medota, 
mini opico, Yahoo in prijatelje.  
 
Z očijem rad fuzbal špilam, s prijatelji iz kolonije bejzbol igram, 
velik kolesarim, smučam in plavam. Hodu sem tut na plavalni 
tečaj in osvojil dva srebrna delfinčka. To pomen, da sm odplavu 
eno dolžino kravl, to je 50 metrov, je pa odvisno od spola in 
starosti in pa deset minut neprekinjenega plavanja.  
 
S starši rad igram ping pong, s prijatelji se obiskujemo tudi po 
šoli, hodimo na rojstne dneve, kjer se igramo različne igre. 
Nazadnje smo iskal darila. Dobil sem majčko za spat [se 
nasmehne]. Veliko hodimo s starši v hribe, kar mi ni tuk všeč. Zlo 
rad mam bejzbol, en je metalec, en je tist k odbija, en je pa 
lovilec.  
 
Hodim na različne interesne dejavnosti. Vse me zlo zanimajo in 

Lego kocke 
Ninjago, pištole, 
Talking Tom 
(Govoreči 
maček Tom), 
plišasti 
medvedki, 
nogomet, 
bejzbol, 
kolesarjenje, 
smučanje, 
plavanje, 
namizni tenis, 
rojstni dnevi, 
pohodništvo, 
judo, košarka, 
rokomet, gasilci, 
rojanje, 
oblačenje v 
kostume in igra 
vlog, maškare, 
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vse sm si sam izbral, ker zelo rad telovadim. Judo imam dvakrat 
na teden po pouku, košarko, nogomet, rokomet pa enkrat. Zdej 
bom začel še h gasilcem hodit.  
 
V koloniji smo veliko zunaj v naravi, se podimo, rolamo, valamo 
po tleh [smeh]. Z bratom se rada oblačiva v kostume in igrava 
različne vloge. S prjatli sem se že zmenu, kaj vse bomo obhodili 
ob naslednjih maškarah. Včasih skačem gumitvist, sam ne 
velikrat, se grem zemljo krast, tančnico, polža, rada se z bratom 
voziva s skiroji, skačeva po trampolinu, pa rojstne dneve mava 
rada, ker velik dobiva [smeh]. Božiček nama vsak let več prnese, 
letos upam, da dobim xbox. 
 
Mam tut kar neki družabnih iger. Npr. lotti larotti. To je zajčja 
dirka, ko zajčki tekmujejo, da čimprej pridejo do korenjčka na 
vrhu hriba. Ne poznaš? Pol igramo monopoli, kartam črnega 
petra, vojno, tarok, letos sem se nauču pa še remi. Rad mam tut 
Activity, Nino Delfino, sestavljank pa nč več ne sestavljam tuk, k 
sm jih včasih. V sobi z bratom delava skrivališča in tm loh tut 
spiva. Prid, ti bom pokazu najina skrivališča.  
 
Rad gledam risanke – Super ekipa, Sponge Bob, Lego Ninjago, 
Minions … O zelo rad grem v kino [navdušeno]! Z bratom rada 
gledava NMK. Pa v avtu tut gledava televizijo.  
 
Velikrat rešujem Čukca, Duhca, al se pa igram z inteligentnim 
plastelinom, zdej mam tut magnetnega.  
 
Velik se igram z bratom, se dobr razumeva, v šoli s sošolci, z 
otroci iz kolonije smo velik na igrišču, kjer so igrala, vrtiljak, za 
plezat. Domačo nalogo nardim že v podaljšanem bivanju, tako da 
sem potem ob treh, k pridem domov, frej.  
 
Tamal bratranc ma xbox, kjer igram igrce pa na računalniku tut, 
včasih sm jih tut velik na tabličnem računalniku.  
 
S teto se greva jengo, ramzes, monopoli, pot do šole in človek ne 
jezi se. Pa šah tut špilam. Mikado je tut zanimiu, pa včas tut 
fucam, igram vislce, mati koliko je ura. Zelo rad rišem in na 
državnem tekmovanju sem tut prejel nagrado, to je bla igrca 
spomin. Velik prigod mam tut iz šole v naravi [se nasmeje, oči se 
mu zaiskrijo]. Pa z bratom sva tut enkrat starša prelisičla. Enkrat 
je brat zamotu starše, jst sm pa ta cajt vzel mami telefon in pol 
sva igrce na njem špilala [se nasmeje].« 

gumitvist, zemljo 
krast, tančnica, 
polž, vožnja s 
skiroji, 
trampolin, lotti 
larotti, monopoli, 
črni Peter, 
vojna, tarok, 
remi, Activity, 
Nino Delfino, 
sestavljanke, 
skrivalnice, 
risanke, 
televizija, kino, 
reševanje 
otroških miselnih 
revij, inteligentni 
plastelin, igrišče, 
xbox, 
računalniške 
igrice, tablični 
računalnik, 
jenga, ramzes, 
monopoli, pot do 
šole, človek ne 
jezi se, šah, 
mikado, fucanje, 
vislice, mati 
koliko je ura, 
risanje, spomin   
IGRE IN 
IGRAČE 
veliko zunaj v 
naravi 
NAČIN 
PREŽIVLJANJA 
PROSTEGA 
ČASA 
brat, sošolci, 
otroci iz 
soseske, 
sorodniki, starši 
DRUŽENJE 
ves čas po 
prihodu iz 
podaljšanega 
bivanja 
KOLIČINA 
PROSTEGA 
ČASA 
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Tabela 27: Kategorije in primerjava preživljanja prostega časa otrok, rojenih po letu 
2000 
 
 Aiša, rojena 2005 Urh, rojen 2007 
Način preživljanja 
prostega časa 

zunaj veliko zunaj v naravi 
 

Količina prostega časa čas po šoli, med 
počitnicam znatno več 
prostega časa 

ves čas po prihodu iz 
podaljšanega bivanja 
 

Druženje bratranec, sestrična, 
sosedje 

brat, sošolci, otroci iz 
soseske, sorodniki, starši 

Najljubše igre in igrače vožnja s kolesom, s 
skirojem, z rolerji, peka, 
sankanje, drsanje, grelna 
igrača, plišaste igrače, 
tabla za risanje, družabne 
igre, branje, pobarvanke, 
sestavljanke, guganje, 
petje po mikrofonu, 
tobogan, trampolin, 
risanke, plavalni tečaj, 
gasilske vaje 

Lego kocke Ninjago, 
pištole, Talking Tom 
(Govoreči maček Tom), 
plišasti medvedki, 
nogomet, bejzbol, 
kolesarjenje, smučanje, 
plavanje, namizni tenis, 
rojstni dnevi, pohodništvo, 
judo, košarka, rokomet, 
gasilci, rolanje, oblačenje 
v kostume in igra vlog, 
maškare, gumitvist, zemljo 
krast, tančnica, polž, 
vožnja s skiroji, trampolin, 
lotti karotti, monopoli, črni 
Peter, vojna, tarok, remi, 
activity, nino delfino, 
sestavljanke, skrivalnice, 
risanke, televizija, kino, 
reševanje otroških 
miselnih revij, inteligentni 
plastelin, igrišče, xbox, 
računalniške igrice, 
tablični računalnik, jenga, 
ramzes, monopoli, pot do 
šole, človek ne jezi se, 
šah, mikado, fucanje, 
vislice, mati koliko je ura, 
risanje, spomin   

 
 
 
3.4.5.8.1 Analiza preživljanja prostega časa otrok, rojenih po letu 2000 
 
Obe intervjuvani osebi veliko časa preživita zunaj. Med poletnimi počitnicami malo 
več, v času pouka malo manj, ker prideta pozno iz šole. Oba imata nekaj interesnih 
dejavnosti. Njuna skupna so gasilci. Urh je navdušen telovadec, zato se z veseljem 
vključuje v razne športe, ki jih nudi program šole.  
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Oba imata rada kolesarjenje in vožnjo s skirojem. Pri zimskih dejavostih se nekoliko 
razhajata, ker Aiša rada sanka in drsa, Urh pa rad smuča. Oba imata več kot tri 
družabne igre, njuna skupna pa je samo spomin. Oba imata tudi sestavljanke, samo 
da se Urh z njimi ukvarja veliko manj, kot se je pred časom. Oba imata rada risanke, 
vendar se tudi pri njihovem izboru močno razlikujeta. Aiša ima npr. rada risanko 
Wendy in skrivnostni ranč ter Mašo in medveda, Urh pa ima rajši Super ekipo, 
Sponge Bob, Lego Ninjago in Minions. Iz tega lahko sklepamo, da največ gledata 
risanke, ki so bolj značilne za spol, kateremu pripadata. Oba imata plišaste igrače in 
trampolin. Prav tako sta se oba odločila za plavalni tečaj.  
 
Aiša je izpostavila petje, kot eno izmed njenih najljubših dejavnosti, medtem ko je Urh 
nadarjen v risanju. Obema je skupno, da ta dar izpopolnjujeta in to delata z veseljem. 
Za Aišo, kot žensko predstavnico, je značilno tudi navduševanje nad peko in 
branjem. Urh ni omenil ničesar od navedenega, je pa omenil pištole ter naštel 
številne igre z žogo, kot so npr. nogomet, rokomet, košarka in zemljo krast. Urhova 
družina je veliko bolj športno aktivna kot Aišina, kar se odraža tudi na njunem načinu 
preživljanja prostega časa.   
 
Aiša je omenila, da nima računalnika, in da bolj malo gleda televizijo. Urh je glede 
tega veliko bolj vpet v sodobno tehnologijo. Domač je z računalnikom, tabličnim 
računalnikom, mobitelom, televizijo, za Božička pa si želi xbox. Tudi pri tem, kar jim 
starši omogočijo, je odvisno, s čim se bo otrok ukvarjal. V kolikor otrok nima 
računalnika, tudi računalniških igric ne bo igral v prostem času. Kljub temu, da ima 
Urh dostop do tega, se vseeno veliko raje giblje na prostem in se ukvarja s športi ali z 
miselnimi dejavnostmi, kot so reševanje iger v miselnih revijah ali sestavljanje Lego 
kock Ninjago. Na koncu je še vedno odločitev otrok, s čim se bodo ukvarjali. 
 
Oba se rada družita. Aiša je mogoče malo več sama, ker še nima sorojencev, 
medtem ko se Urh odlično razume z mlajšim bratom. Poleg tega imata obe 
intervjuvani osebi vrstnike iz soseske in Aiša malo več sorodnikov, s katerimi se 
lahko igrata v prostem času. 
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4 SKLEP  
 

Otroci iz Zasavja so od leta 1945 do danes veliko prostega časa preživeli zunaj v 
naravi. Pri zadnjih dveh generacijah je takega načina preživljanja prostega časa 
manj, saj so se pojavili računalniki, številni programi na televiziji, otroci pa imajo 
interesne dejavnosti tudi v popoldanskem času. Otroci, ki so bili doma na vasi, so se 
veliko preigrali na kmečkem dvorišču, seniku, travniku, medtem ko so mestni otroci 
preživljali čas na blokovskem dvorišču. Za poletne mesece je kar nekaj 
intervjuvancev omenilo kopanje v toplicah, tako na Izlakah kot tudi v Trbovljah. 
Dopustovanje na morju, na smučanju ali v toplicah se je pojavilo v sedemdestih letih. 
Pri predhodnih generacijah tega ni bilo zaradi raznoraznih razlogov, največkrat za to 
ni bilo denarja oziroma je bilo doma preveč dela, da bi si to lahko privoščili. 
 
Količina prostega časa varira iz generacije v generacijo. Predstavniki štiridesetih, 
petdesetih in tudi šestdesetih let so navajali, da so imeli zelo malo prostega časa. 
Razlog za to ni bila šola, saj njej niso pripisovali velikega pomena, pač pa je bila to 
pomoč staršem. Otroci so opravljali raznorazna opravila, ki so jim jih nalagali starši. 
Običajno je bilo v družini več otrok, vsak pa je imel svojo nalogo. Izpostavljeno je bilo 
pešačenje v trgovino, nošenje mleka v nekaj kilometrov oddaljene kraje in pa delo v 
''tabrh'', kar pomeni pomoč pri delu na kmetiji pri sosedih ali sorodnikih. Predstavnik 
šestdesetih let je omenil, da oče ni pustil dolgo, da se žogajo, ker je kar hitro našel 
delo zanje. Predstavnica štiridesetih let je celo navedla, da je vstajala ob štirih zjutraj, 
da je postorila vse, kar so ji zadali starši, da je lahko potem imela nekaj prostega 
časa. V glavnem so imeli otroci prosti čas ob nedeljah popoldan, ko se ni smelo 
delati, ker je to gospodov dan. V sedemdesetih letih se je to nekoliko umirilo, dela pa 
se je omejilo bolj na pazenje sorojencev. V tem obdobju je bil velik razmah gradenj 
hiš in starši niso imeli veliko časa za otroke. Ti so bili bolj prepuščeni samim sebi, 
prav tako tudi blokovski otroci, ki so bili veliko sami na dvorišču. Osemdeseta in 
devetdeseta leta so se izkazala za čas, ko so otroci imeli največ prostega časa. 
Njihova edina skrb je bila šola, ko pa so popoldne prišli domov, je bil ves čas njihov 
prosti čas. Niso bili obremenjeni ne s šolo in ne z delom. Naslednji dve generaciji pa 
imata spet manj prostega časa zaradi šolskih obveznosti in popoldanskih dejavnosti.  
 
Otroci so se večinoma igrali s sorojenci, v kolikor so jih imeli. Nekateri izmed njih so 
bili prestari, drugi premladi, da bi se ukvarjali z njimi. Največ časa so tako preživeli z 
vrstniškimi sosedi. Veliko vlogo pri druženju so imeli tudi sorodniki, še posebej 
bratranci in sestrične, ki so bili njihovih let. Tu ne gre zanemariti niti družbe starih 
staršev, pri katerih so bili otroci v varstvu.  
 
Intervjuvanci so veliko omenjali prisotnost domačih živali. Intervjuvanec, predstavnik 
štiridesetih let, se je spomnil na kozo in zajce. Predstavnik petdesetih je dejal, da 
včasih domače živali še zdaleč niso bile namenjene temu, čemur so danes, da se jih 
crklja in nosi po rokah. Takrat so imeli samo konja za delo, hudega psa za čuvanje 
posesti, mačke so pa bile bolj divje in se niso pustile prijeti. Podobno stanje je bilo 
tudi v šestdesetih letih. Predstavniki od devetdesetih let naprej so ponovno izpostavili 
domače živali, tokrat z drugačnim namenom kot pred leti. S psi in mačkami so se 
igrali. Eden je imel tudi ptiča, in ko so te živali poginile, jim je bilo hudo. Imele so 
povsem drug smisel, kot živali prejšnjih generacij. Blokovski otroci pa niso imeli živali, 
zato pa so bile toliko bolj imenitne živali, ki so jih imeli drugi. Prav tako jim je bil 
imeniten obisk oziroma počitnice na kmetiji.  
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Igrače so se iz generacije v generacijo spreminjale oziroma izpopolnjevale. V 
štiridesetih, petdesetih in tudi šestdesetih letih so bile igrače redke, vendar to ne 
pomeni, da se otroci niso imeli s čim igrati. Mnogo bolj so imeli razvito domišljijo, saj 
so si iz vej, orodij ali različnih predmetov predstavljali nek drug predmet. Prav tako so 
bili kreativni, saj so si marsikatero igračo naredili sami. Pri dečkih je bilo izredno 
zanimivo izdelovanje lokov, puščic iz vej, frač, v štiridesetih letih so sami izdelovali 
tudi piščali in roge. Veliko igrač je tako bilo narejenih iz naravnih materialov, 
prevladoval je les, lesene so imeli npr. tudi skiroje v sedemdesetih letih. Do takrat so 
bile pogoste tudi lesene smuči, ki so jih izdelovali doma. Tudi žoge niso bile vedno 
usnjene, pač pa narejene iz cunj, v štiridesetih letih so jih imenovali ''cotarce''. 
Punčke prav tako niso bile plastične, ampak iz nekakšnega papirja, ki je na dežju 
hitro razpadel. Predstavnica petdesetih let se spominja žalosti, ko je njena punčka 
razpadla. Kupljenih igrač je torej bilo zelo malo, so pa zato bili nanje toliko bolj 
navezani. V sedemdesetih letih je število igrač začelo naraščati. Pojavljati so se 
začele številne plastične igrače, kot so avtomobilčki, playmobil, železniške proge in 
vlakci na baterije, dirkalne proge, frnikole … V osemdesetih se je igračam pridružila 
barbika, sintesajzer, sestavljanke, pobarvanke, walkman, v devetdesetih letih so se 
izpostavile plišaste igrače, ki so se nato v naslednji generaciji izpopolnjevale v obliki 
Telebajskov, Furbyjev, danes pa je zanimiv Govoreči maček Tom (Talking Tom), ki 
za otrokom ponavlja besede in predvaja zvoke ob dotiku. Lego kocke so poznali že 
otroci v šestdesetih letih, kasneje so se klasičnim pridružile tudi Duplo Lego kocke, 
zadnja generacija pa se navdušuje nad Lego Ninjago, ki je podprto tudi z animiranimi 
filmi. Po teh izredno priljubljenih kockastih igračah je bil leta 2014 posnet tudi The 
Lego Movie. Kar se tiče igrač, so se otroci dolgo časa igrali s tistim, kar je bilo zastonj 
oziroma so imeli le eno ali dve boljši igrači. Ko ni bilo denarja za igrače, to ni 
pomenilo, da se otroci niso igrali. Ko nimaš ničesar, se znajdeš s tistim, kar imaš. 
Pomanjkanje kupljenih igrač je tako spodbujalo otroško kreativnost in domišljijo, da 
so si iz preprostih predmetov, kot je npr. palica, predstavljali, da opravljajo s povsem 
drugim predmetom, npr. mikrofonom.   
 
Igre se med generacijami niso tako zelo razlikovale, so se pa dopolnjevale. Tančnico 
ali ristanc so poznali vsi otroci, prav tako ni minilo desetletje, ko se otroci ne bi igrali 
igre človek ne jezi se. Zanimive so bile igre z žogo, kot so nogomet, kasneje košarka 
in rokomet, priljubljena igra je bila tudi med dvema ognjema. Vse do devetdesetih let 
so otroci zelo radi izdelovali ute, barake ali hišice na drevesu. Otroštvo prav tako ni 
minilo brez kolesarjenja oziroma bolje rečeno podenja s kolesom, smučanja, 
sankanja, skrivanja, lovljenja, ''fočkanja'' in nekje od šestdesetih let naprej tudi 
kartanja. Najprej so se igrali črnega petra, kasneje tudi lustik, enko in remi. Od 
sedemdesetih let naprej so bili zanimivi peskovniki, gugalnice in ostala igrala na 
blokovskem dvorišču. Med šestdesetimi in osemdesetimi leti sta bili izredno aktualni 
igri kavbojci in Indijanci ter Nemci in partizani, potem pa se je to opustilo. Gledano iz 
zgodovinskega vidika z osamosvojitvijo partizani in Nemci niso bili več aktualni in 
posledično je to vplivalo tudi na otroško igro. Od štiridesetih do devetdesetih let je 
bilo priljubljeno igranje mlina, za katerega v različnih obdobjih obstajajo različna 
imena, kot so ''špana, ciglunca, ciglanca''.  Za otroke od šestdesetih let naprej so bila 
zanimiva razna zbirateljstva, kot je npr. zbiranje servetov, značk, praznih pločevink, 
praznih cigaretnih škatlic, znamk, v zadnjem času pa predvsem sličic. Dandanes se 
je opustilo zbiranje cigaretnih škatlic, saj se je odnos do nezdravih produktov oziroma 
razvad spremenil. Ljudje so osveščeni in otrokom nič več ne promovirajo kajenja. 
Samo dve intervjuvani osebi sta navedli, da radi bereta. Najverjetnejši razlog, zakaj je 
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bralcev tako malo, je pomanjkanje motivacije in družinskega zgleda ter spodbud za 
razvijanje bralne kulture. Branje v večini še vedno dojemajo kot obvezo in ne kot 
prostočasno dejavnost.  
 
Iz povedanega v intervjujih lahko povzamem, da je družabna igra človek ne jezi se 
zagotovo ena izmed večnih iger, katero so se igrali otroci vseh preučenih generacij. 
Veliko iger se je prenašalo iz roda v rod, tako da se niso pozabile in so jih igrale tudi 
kasnejše generacije. Družabne igre so zagotovo tiste, ki so se najbolj razširile preko 
generacij. Poleg iger človek ne jezi se in mlin, drugih generacije do sedemdesetih let 
niso poznale, razen iger, ki so se jih spomnili sami. Nato se je pričel njihov razcvet. 
Karte, monopoli, šah, spomin, štiri v vrsto in pa najnovejše kot so npr. lotti karotti, 
activity, nino delfino, jenga, ramzes so le nekatere izmed najbolj igranih. Otroci, ki so 
otroštvo preživljali in ga še preživljajo od leta 2000 naprej pa so vpeti v raznorazne 
računalniške igrice, risanke na televiziji, xboxe, mobitele … Igrače so prav tako 
napredovale. Žoga, punčka, skiro in kolo so edine igrače, s katerimi so se lahko igrali 
otroci vseh, v raziskavo vpetih generacij. Porast številnih igrač in njihovih ponudnikov 
je omogočilo njihovo večjo dostopnost. Včasih bi si lahko mogoče kdo privoščil 
igračo, vendar te ni bilo mogoče kupiti doma, pač pa je bilo ponje potrebno v tujino. 
Predstavnik sedemdesetih let je omenil, da je imel za tisti čas res veliko igrač in 
povsem druge kot njegovi vrstniki, katerih starši niso hodili v tujino. Tehnologija in 
tranzitni promet sta zagotovo spremenila otroški način preživljanja prostega časa. 
Vsaka generacija je menila, da so navkljub trdemu delu še vedno imeli lepo otroštvo 
in se jim kasnejše generacije smilijo, ker so v primežu najnovejše tehnologije.  
 
 
Tabela 28: Lestvica ''večnih iger''        

                       
 
 
 
                    Tabela 29: Lestvica ''večnih igrač''2 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 

                                                           
1 Z besedo nogomet ni mišljena igra z vsemi pravili nogometa, pač pa je pod to besedo zavzeto vsakršnje 
upravljanje žoge z nogami. 
2 Kriterij besedne zveze ''večne igrače'' so igrače, ki so se pojavljale v vseh, v raziskavo vzetih generacijah. 
Seznam je omejen zgolj na štiri igrače, ker so le štiri igrače tiste, ki so jih poznale vse generacije. Ostale so bile 
značilne le za določeno generacijo oziroma so se začele proizvajati šele v šestdesetih, sedemdesetih, 
osemdesetih, devetdesetih letih ali kasneje. 

1) tančnica 
2) človek ne jezi se 
3) nogomet1 
4) med dvema ognjema 
5) podenje s kolesom 
6) smučanje 
7) sankanje 
8) skrivanje 
9) lovljenje  

1) žoga 
2) punčka 
3) kolo 
4) skiro  
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5 ZAKLJUČEK 
 
Otrok je in bi moral biti otrok. To pomeni, da bi moralo biti njegovo otroštvo 
brezskrbno, polno igrarij, lumparij in smeha, ne pa prežeto s preveč obšolskimi 
dejavnostmi, delom in skrbjo. Od leta 1945 do danes je minilo le malo let, vendar so 
kljub temu med generacijami opazne velike razlike. V tem kratkem času so se otroci 
soočili s kar dvema vojnama, vsaka je pustila svoj pečat. Prve generacije so imele 
ogromno dela s tem, da so staršem pomagale pri preživetju družine. Imele so zelo 
malo prostega časa, obenem pa za kakšne igrače niti ni bilo dovolj denarja. V tem 
času ni bilo mogoče kupiti industrijsko izdelanih igrač, kot jih je bilo kasneje mogoče v 
podjetju Mehanotehnika iz Izole, ki je s proizvodnjo igrač pričelo leta 1953 in že 
istega leta so izdelki prišli tudi na trg (mehano.si, 2015). Pred tem so bile igrače 
drage, ljudje so jih kupovali na sejmih rokodelcev, suhe robe … Pomembno vlogo so 
imele tudi podedovane igrače.  Iz generacije v generacijo se je ta trend spreminjal in 
prišli smo vse do današnjih generacij, ko imajo otroci v povprečju dovolj igrač, pa so  
zopet vse bolj zaposleni in imajo vse manj časa zase. Lahko se le strinjam z učiteljico 
zgodovine, ki meni, da včasih ni bilo toliko obšolskih obveznosti, da bi morali otroci 
ves čas hoditi sem ter tja. Otroci imajo danes toliko stvari v popoldanskem času, da 
šolo dobesedno prespijo. Preveč so okupirani z ostalimi stvarmi in šola še zdaleč ni 
tako pomembna. Za mnoge so pomembni le treningi popoldan, zvečer pa se vse več 
otrok zadržuje na telefonih, tablicah, računalnikih in si pozno v noč dopisuje. Nič 
čudnega, da naslednji dan med poukom ne sledijo in si bolj malo zapomnijo. Zaradi 
slabšega učnega uspeha pa učitelji prejemajo kritike, da so preveč zahtevni. 
Sogovornica zaključuje, da šola v bistvu zahteva še manj kot nekoč, le da so bili 
otroci prejšnjih generacij bolj disciplinirani. Ob 21. uri, po zajčkih, se je šlo obvezno 
spat in zjutraj so bili otroci naspani in bolj zbrani pri pouku (M. Drnovšek, intervju, 
avgust 2015).   
 
Empirična raziskava je bila zelo dolgotrajna, saj sem najprej morala najti kandidate, ki 
bi ustrezali posamezni starostni generaciji. Nekateri izmed njih so bili za sodelovanje 
z menoj, nekateri samo pod pogojem, da si lahko izmislijo novo ime, da jih bralci ne 
bi prepoznali, drugi spet ne in tako sem morala poiskati nove kandidate. Izjemno 
težavno je bilo usklajevanje, kdaj bi se lahko oglasila pri njih, saj je intervju potekal od 
ene do dve uri. Odvisno je bilo tudi od zgovornosti sogovornika, nekateri so hitro 
zaključili svojo pripoved, spet drugi so se povsem poglobili v svoje otroštvo. In prav 
te, ki so si vzeli čas, se uzrli v daljavo in pričeli raziskovati po svojih spominih, so mi 
dali najpopolnejši vpogled v njihovo otroštvo. Ker so se popolnoma prepustili 
spominom, jih tudi ob skrenitvi z začrtane poti nisem prekinjala in sem jim vseeno 
prisluhnila, saj so mogoče ravno na videz nepomembne štorije izoblikovale otroka v 
osebo, tako kot je danes. Ob pogovoru so se spominjali tudi oseb, ki jih danes ni več 
med nami in to je nemalokrat sprožilo val čustev in obudilo staro čustvovanje. Ob teh 
trenutkih sem pomislila, da sem mogoče prestopila meje njihove intime, vendar so se 
mi na koncu skoraj vsi zahvalili, da sem jih pripravila do tega, da so lahko z menoj 
obujali stare spomine, in da sem jih pri tem poslušala. Ob pogovoru z menoj so se 
spominjali tako lepih kot tistih malo manj lepih trenutkov v otroštvu. Na dan so planili 
tudi dogodki, na katere so že vsi pozabili oziroma jih še nikomur niso zaupali. 
Spominjali so se otroških prijateljev, s katerimi so izgubili stike in jim je za to resnično 
žal. Nekateri so se celo odločili, da je čas, da se zopet slišijo. In ravno ob teh 
trenutkih sem dobila občutek, da ima magistrsko delo vpliv na ljudi, da je vendarle 
doprineslo k nečemu lepemu in da se bo zaradi njega vendarle nekaj spremenilo.   
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