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Telo je ustvarjeno za gibanje. In gibanje je isto kot življenje. Če bi se zaustavilo, bi 

vse zamrlo. In v tem gibanju, ki je neminljivo, je zakoreninjen ples in z njim vred tudi 

potreba ljudi po njem.  

Marija Vogelnik: Ples skozi čas in balet skozi svet 
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POVZETEK  

V magistrskem delu obravnavam izkušnje in ocene članic društva mažoret o vplivu 

aktivnosti v mažoretni skupini na njihovo počutje, odnose v skupini, samopodobo in 

identiteto. V teoretičnem delu sem predstavila pomen in vpliv plesa, izpostavila 

povezavo samopodobe in plesa ter raziskala, kako tovrstno gibanje vpliva na 

čustveno stanje in počutje plesalk. Raziskala sem vpliv ukvarjanja s plesom na 

psihično in fizično zdravje ter na oblikovanje socialnih veščin. Predstavila ples s 

palico oziroma mažorete ter »twirling« šport, ki ga v društvu mažoret uporabljamo. 

Opisala sem, kako je ta šport nastal ter se razvijal v Sloveniji in svetu ter nadaljevala 

s predstavitvijo slovenskega mažoretnega društva. Teoretično sem opredelila 

dogajanja v skupinah ter preventivno vlogo skupinskega plesa. Pozornost sem 

namenila tudi elementom skupinske dinamike in timskega dela.  

V empiričnem delu sem raziskovala, kako dekleta, ki se ukvarjajo s to zvrstjo plesa, 

doživljajo ples, ozaveščanje telesa skozi gibanje in ples, medsebojne odnose v 

plesnih in drugih skupinah, izkušnje ob nastopih in tekmovanjih ter jim pomeni biti 

članica teh skupin.  

S pomočjo usmerjenih skupinskih pogovorov s članicami društva mažoret sem 

pridobila njihova mnenja in ocene, ki sem jih primerjala ter skušala ugotoviti, kakšne 

so podobnosti in razlike glede na njihovo starost ter na trajanje vključenosti v 

mažoretno treniranje. Ples po ocenah sogovornic pomembno vpliva na oblikovanje 

njihove identitete, na psihično in fizično stanje ter na socialne odnose, na njihovo 

samopodobo, saj so zadovoljne s svojim telesom in posledično bolj sproščene ter 

energične. Ples vpliva na njihovo telesno držo, ozaveščanje telesa, zavedanje 

občutkov in čustev, pristne socialne odnose in ne nazadnje so ocenile, da ples 

pomembno in pozitivno vpliva tudi na njihovo kakovost življenja. Skupinski ples 

doživljajo kot nekaj, kar bi moral izkusiti vsak posameznik, saj so odnosi v plesni 

skupini tako pomembni kot tisti izven nje. Pri pomembnosti odnosov v skupini in 

oblikovanju samopodobe omenjajo pomembno vlogo trenerke. Ugotovitve pokažejo, 

da se z leti vadbe v društvu mažoret pozitivni vidiki treniranja še utrdijo in so še bolj 

izraziti.  

KLJUČNE BESEDE: ples, mažorete, identiteta, samopodoba, skupinska dinamika, 

socialni odnosi v skupini 

 

  



 

ABSTRACT 

The master's thesis deals with experiences and evaluations by the majorette society 

members on how activities in the majorette group affect their well-being, group 

relationships, self-image and identity. In the theoretical part, I presented the meaning 

and effect of dance, pointed out the correlation between self-image and dance, and 

researched how this type of activity affects dancers' emotional state and well-being. I 

explored the effect of dance on psychological and physical health and the formation 

of social skills. I presented dance with a stick and the sport »twirling«, which is 

performed by the majorette society. The description of how this sport was introduced 

and developed both in Slovenia and abroad is followed by the presentation of the 

Slovene Majorette Society. I theoretically defined the nature of group activities and 

the preventive role of group dance. I also touched upon the elements of group 

dynamics and team work. 

In the empirical part, I researched how girls who perform this genre of dance, 

experience dance, how body awareness develops through activity and dance, the 

nature of interpersonal relations in dance groups and other groups, experiences with 

performances and competitions, and what does it mean for majorettes to be among 

the members of these groups. 

By conducting focused group conversations with members of the majorette society, I 

gathered their opinions and evaluations and then compared them to try to establish 

the similarities and discrepancies with reference to their age and the duration of 

majorette training. The findings reveal that dance, according to the respondents' 

evaluations, has an important impact on the formation of their identity, their 

psychological and physical state, social relations and self-image, because they are 

satisfied with their bodies and therefore more relaxed and energetic. Dance also 

impacts body posture, body awareness, emotional intelligence, authentic social 

relations and, according to their own evaluations, significantly improves the quality of 

their lives. They see group dance as something that should be experienced by every 

individual, because relationships within a dance group are just as important as those 

outside of it. When discussing the importance of relationships in the group and the 

formation of self-image, they stress the crucial role of the trainer. The findings reveal 

that with years of training in the majorette society the positive effects are reinforced 

and become even more pronounced. 

KEY WORDS: dance, majorettes, identity, self-image, group dynamics, social 

relations in a group 
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1 UVOD 

                                                                                                                                                                                            

Ples je že tisočletja del posameznikove družbe in kulture. Je odsev govorice človeka 

in njegovega gibanja. Ples pri ljudstvih iz prazgodovine je bil usmerjen v posnemanje 

živali, kasneje pa so ga uporabljali pri ritualih. Je univerzalni jezik, ki sprejme 

vsakega posameznika, majhnega otroka, prijatelja ali neznanca, saj ples ne pozna 

omejitev.  

PLES. Štiri črke, ki vsakemu posamezniku pomenijo nekaj drugega. Za nekatere 

šport, druge umetnost, tretje razvedrilo in sprostitev. So pa tudi četrti, ki pravijo, da 

ples ni zanje, da oni tega ne znajo, ne zmorejo. Vendar, po lastnih izkušnjah, tisti, ki 

si dajo priložnost spoznati plesno energijo, hitro vzljubijo le-to. Ples nam ponuja 

sprostitev, krepitev in razvoj telesa, čut za estetiko, razvoj samopodobe, vpliva na 

socialni, čustveni in umetniški razvoj itd. Odkar pomnim, je ples zasedal pomembno 

mesto v mojem življenju. Sprva mu nisem pripisovala večjega pomena, saj sem se z 

njim srečevala v obliki sprostitve in zabave. Kasneje, ko sem se z njim začela 

ukvarjati aktivno, sem spoznala, da mi pomeni veliko več kot zabavo. Posvečala sem 

mu čedalje več časa, in tako je postal del mojega vsakdana. Postal je pomemben del 

mojega življenja. Po vaji plesa sem napolnjena s pozitivno energijo, lahko se 

odmaknem od vsakdanjih problemov in težav. V tem času sem se srečala z različnimi 

plesnimi zvrstmi, nazadnje in najdlje pa vztrajam v mažoretnem društvu, kjer se 

prepletajo plesna tehnika, gimnastični elementi in prvine s palico.  

Udeleženke v mažoretno-plesni dejavnosti vztrajajo že dalj časa, saj jim le-ta pomeni 

sprostitev, boljšo telesno pripravljenost in gibljivost. Iz več raziskav (Belardinelli, 

Lacalaprice, Ventrella, Volpe in Faccenda, 2008; Hackney in Earhart, 2009; Kroflič, 

1992) je razvidno, da vsaka plesna oblika pripomore k izboljšanju telesne 

pripravljenosti in gibljivosti, boljšemu splošnemu počutju in sproščenosti, kar velja za 

vse starosti. Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako ples vpliva na članice društva 

mažoret, njihovo doživljanje odnosov v skupini in izkušnje z nastopi ter tekmovanji, 

na koncu pa, kako plesno-mažoretna aktivnost vpliva na kakovost življenja 

posameznic odvisno od starosti in let vključenosti v vadbo.  
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1 Vloga in pomen plesa 

 

Ob besedi ples pomislimo na različne stvari: na balerine v lahkih krilcih, na svečane 

prireditve, na poplesavanja v ritmih harmonike, na zabavo mladih v nočnih klubih ... 

Poleg besed se ljudje izražamo skozi gibanje, pri čemer ima pomembno vlogo ples, 

kljub temu da je beseda tista, ki prevladuje. Vlogo in pomen plesa bom skušala 

celostno predstaviti v nadaljevanju. Dolinar (1990) definira ples v leksikonu Ples: 

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

gibanju, po ritmičnem plesu, po življenju, uživanju življenja« (str. 211). Avtorica N. 

Kos (1982, str. 9) piše: »Ples je oblika človekovega izražanja z gibi. Je povezano, 

osveščeno ritmično gibanje v opredeljenem (oblikovanem) prostoru, ki ne vsebuje 

konkretno namenskih gibov (za razliko od gibanja pri delu ali športu, ki je sicer tudi 

lahko ritmično, povezano in osveščeno, vendar imajo njuni gibi čisto določen 

praktičen namen, prostor pa ni načrtno opredeljen).« Bolj poetično se o plesu izrazi 

M. Zagorc (1992): »Ples – to sem jaz in moje življenje. To je moje dihanje in 

valovanje, svoboda in hkrati moj kalup, vklenjenost in odpovedovanje. Ples je moja 

pesem in moj jok. Je moje zlitje s sočlovekom in hkrati moje nasprotje njega samega. 

Danes smeh, veselje in uživanje, jutri trepet, srd, sovraštvo. Je hotenje in zavračanje 

hkrati« (str. 5). 

Na univerzalnost plesa nas opozarja hindujski mit o plešočem bogu Šivi. Predstavljen 

je kot plesalec, ki skozi valovanje in gibanje obuja snov k življenju, to pa poteka v 

menjajočih se ciklusih življenja in smrti. S tem mitom se plesu pripisuje celo 

predčloveški obstoj (Zagorc, 1992). Ples je vrsta izražanja, umetnosti in zabave. Je 

telesna govorica, s pomočjo katere se ljudje sproščamo, izražamo, pokažemo svoja 

čustva in to, kaj doživljamo. Ima veliko pozitivnih lastnosti, saj spodbuja aktivnost, 

ustvarjalnost, socializacijo, sprostitev itd. »Plesna umetnost je kot vse druge 

umetnosti način izražanja čustev in dojemanja sveta ter odnosa do sveta« (Meško, 

Geršak, Pikalo, Rupnik in Kasjak, 2011, str. 255).  N. Kos (1982) razlaga, da otroci 

svoja čustva jasno pospremijo z glasom, gibanjem telesa, mimiko, medtem ko smo 

odrasli bolj zadržani, a ob močnih čustvenih situacijah reagiramo podobno. Avtor ene 

najpomembnejših knjig o plesu, Curt Sachs (1997), pravi, da: »je ples mati vseh 

umetnosti, ker ples živi v času in prostoru. Ritmične vzorce gibanja, plastični občutek 

za prostor, predstavitev videnega in izmišljenega sveta – vse to je človek ustvarjal, še 

preden je uporabil kamen ali besedo« (str. 3). M. Zagorc (2006) opredeljuje ples kot 

gibanje v času in prostoru, ki sta pri slehernem gibalnem pojavu tesno povezana. 

Jezik je gibanje, instrument pa telo.  

 

Tako kot druge aktivnosti ima tudi ples pozitiven vpliv na posameznikov razvoj, saj 

omogoča raziskovanje lastnega jaza, je ena od oblik človekovega izražanja ter 

zavedanja samega sebe. Naše telo pa je osnovni inštrument plesa (Meško idr., 
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2011). »Plesni instrument je plesalčevo telo, ki je njegovo orodje, material in izrazno 

sredstvo. Zgradba telesa omogoča raznolikost plesnega gibanja in hkrati postavlja 

fizične meje« (Rupnik in Rupnik, 2012, str. 11). M. Zagorc (2006) ples primerja z 

borilnimi veščinami, ki se dogajajo tukaj in zdaj. Tako kot ples. Zahteva povezovanje 

uma in srca, ne dopušča razmišljanja o ohranitvi energije, saj le tako telo premore 

razkošje giba. S plesom se učimo raziskovati gibanje, hkrati pa nas notranje 

izpopolnjuje in bogati. Ples je lahko spontan, improviziran ali naučen. Lahko je solo 

ali skupinski, ženski, moški ali mešani. M. Zagorc (2001, str. 10) piše, kaj vse je lahko 

ples: »Ples je radost gibanja, je govorica telesa ob ritmu, ob glasbi, v tišini, je del 

kulturne izobrazbe vsakega posameznika in del kulture naroda, je izborna športna 

panoga, najlepši dvoranski šport, je mati vseh umetnosti, je pot do sebe.« 

  

J.L. Hanna (2002, v Delak, 2008) pravi, da vzgoja in izobraževanje na področju 

plesne umetnosti veliko pripomoreta k posameznikovi intelektualni rasti na več 

področjih. Ples kot področje kinestetične inteligentnosti lahko vpliva na druga 

področja, saj je podoben jeziku. »Glasbena inteligentnosti je pri plesu uporabljena v 

smislu orkestracije, a tudi spremljave. Vizualno-prostorska inteligentnost je 

zahtevana pri opazovanju in ustvarjanju podob v smereh, nivojih in prostorih, v 

katerih je telo postavljeno. Logično-matematična inteligentnost je uporabljena, ko 

morajo učenci dodajati ali odvzemati in množiti komponente plesa. Intrapersonalna 

(znotrajosebna) inteligentnost učencem pomaga pri izražanju njihovih občutij in 

zaznav z gibanjem, interpersonalna (medosebna) pa omogoča delo v skupinah, kjer 

morajo samostojno oblikovati ples ali pa zavzeti različne vloge v situaciji. Avtorica 

nadaljuje, da je ples izjemna oblika neverbalne komunikacije, ki vključuje tako 

izvajalca kot opazovalca« (prav tam, 122). 

 

N. Kos (1982) piše, da je ena izmed značilnosti plesa gibanje v času in prostoru. 

Sachs (1997) nastanek pomembnih plesnih motivov povezuje s hojo v smerni urnega 

kazalca ali obratno, poskakovanjem, udarjanjem noge ob tla po ritmu, vrtenjem okrog 

lastne osi itd. Ples, ki ga plešejo današnji plesalci, je zelo raznolik, tako kot so 

raznoliki značaji posameznikov. »… je resen in vesel, miren in igriv, privezan na 

zemljo in privzdignjen do neba, enostaven in grotesken, surov in prefinjen, človeški in 

demonski« (str. 450). Gibanje doživljamo kot celoto, kar velja za plesalca in gledalca, 

saj je neprekinjena oblika in ne vrsta povezanih trenutkov. V prostor posegamo z 

razlogom, da bi vzpostavili stik z okoljem. Čas in prostor sta pri plesu tesno 

povezana, saj »Vsako gibanje ima svoje trajanje, vsako gibanje pa ob enem pomeni 

premik v prostor« (Kos, 1982, str. 14). M. Zagorc (1992) govori o plesu kot 

posebnosti posameznika, neverbalni komunikaciji, saj je odraz človekovega 

duševnega in duhovnega sveta. Preko plesa se bolj kot na katerem koli drugem 

področju zaveda svojih dejavnosti in potrjuje sebe. »Ples je bil in ostal izraz večnega 

sna človeka, da svoje bivanje osvobodi, da se v tej svobodi približa večnemu iskanju 

tistega, kar je med nebom in zemljo in ni dosegljivo človekovemu razumu« (prav tam, 

str. 3).  
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Ples kot kreativni medij omogoča sprotno ustvarjanje novih oblik dela in 

improviziranje ter sodelovanje, razvijanje medsebojnega zaupanja in osebne 

zanesljivosti. Ustrezen je za tiste, ki iščejo fizični in psihični nadzor nad telesom, 

želijo izživeti ustvarjalnost, razpoloženja na socialno sprejemljiv način ter tako 

posredno izboljšajo kakovost svojega življenja (Kozorog, 2003). »Ples zadovoljuje 

številne potrebe in s celostnim povezovanjem telesa, razuma in čustev omogoča 

edinstveno doživetje« (prav tam, str. 244). O plesu govorimo kot o govorici človeka, 

njegovega gibanja in bivanja, saj je znak življenja. Gibanje v nas prebuja življenje. 

Skozi ples doživljamo svet, ki nas obdaja, telo pa je inštrument, skozi katerega se 

zrcali odnos do sebe, drugih in sveta. Je svetovni jezik, ki ni omejen, saj zajema 

neskončno število kretenj in gibov, telesnih drž in položajev, s tem pa posameznik 

izraža svoja čustva, občutja, doživetja, hrepenenja itd. (Zagorc, 1992). 

 

 

Shema 1: Vpliv plesa (Zagorc, 2006) 

 

M. Zagorc (2006) plesu pripisuje pozitivne vplive na posameznikovo socializacijo, 

plesnost, estetsko rahločutnost, ustvarjalnost, uglasitev telesa in skladen razvoj. 

Razvoj motorike pripomore k telesni kontroli, ki je odvisna od obvladovanja gibanja 

ter pogojuje tako telesni kot čustveni in mentalni razvoj. »Plesno gibanje prav tako 

izredno veliko prispeva k samozavedanju, občutju uspeha in vliva samozadovoljstvo, 

vpliva na vedenje, odnos do drugih in na oblikovanje stališč« (Zagorc, 1992, str. 18). 

Ples pomembno prispeva k samozavedanju, občutju uspeha in zadovoljstva, saj 

pripomore k oblikovanju ustrezne telesne slike. Predvsem otroci in mladostniki preko 

plesa izražajo svoje počutje, duševno in telesno stanje, ker je ples za njih izhod v sili, 

saj svoja občutja z besedami včasih težko spravijo na površje. »Pomembno vlogo pa 

VPLIV 
PLESA 

Skladen razvoj 

• telesne sposobnosti 

• čustveno ravnovesje 

• umske sposobnosti 
Uglasitev telesa 

• izraz 

• gibalno doživljanje 

• počutje 

• čustvovanje 

• mišljenje 

Ustvarjalnost 

• razbijanje 
stereotipov 

• iz znanega v novo 

• novo 
Estetska 

tenkočutnost 

• gledalec 

• ustvarjalec 

Plesnost 

Socializacija 

• odnosi 

• vključevanje 

• uveljavljanje/samopo
trjevanje 
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ima ples pri razvijanju »socialnih sposobnosti«, ker spodbuja stike z drugimi, vliva 

zaupanje, razvija občutljivost, prilagodljivost, sodelovanje, skupinsko reševanje 

problemov, upoštevanje pravil, vzdrževanje pozornosti, vodenje in podrejanje, 

iniciativnost in sodelovanje pri najrazličnejših aktivnostih« (prav tam). 

M. Kenk (1981) piše, da plesna umetnost zahteva trdo delo in mladega človeka, ki se 

je pripravljen odpovedati manjšim prijetnostim za dosego večjih ciljev. Je dejavnost, 

ki zahteva vso prisotnost posameznika, ga vodi in vzgaja, hkrati pa mu daje možnost, 

da živi svoj lastni svet. Nauči ga sprejemati priznanja in kritike drugih, s čimer ga 

oblikuje v bolj zrelega posameznika. »Z gibanjem se izraža vse tisto, kar se pri glasbi 

pove s toni in zveni; kar se pri pisani besedi izrazi z besedo, se tu posreduje z 

gibom« (prav tam, str. 3). Plesalec Eric Hawkins na vprašanje o najlepšem plesu 

odgovori, da ga je težko opredeliti, sledi le nekaj njegovih primerov: »ples, ki si 

dovoli, da se zgodi; ples, ki ga čutimo kot zbodljaj trna; ples, ki je dosegel takšno 

stopnjo občutljivosti, da lahko miruje; ples, ki nikoli ne dovoli, da bi se isti mehurček 

razpočil dvakrat; ples, ki je prispodoba bivanja; ples, ki je način izpovedovanja 

sedanjega trenutka;« (Kos, 1982, str. 26). 

 

2.1.1 Zgodovina plesa 

                                                                                                                                                                        

Vpetost plesa v različne kulture dokazuje, da je ples že tisočletja del človeštva. 

Zgodovina plesa je povezana z zgodovino človeka, je bil prvi umetniški izraz, saj je 

združeval gibanje in zvok. Ples je celo starejši kot človeški rod, saj ga je človek 

povzel po naravi in živalih. Plešejo tudi človeku podobne opice (Sachs, 1997).  

Avtorica M. Kenk (1981) navaja, da so že prva ljudstva poznala kulturo plesa, saj so 

plesala ob različnih priložnostih, veselih ali žalostnih. Spremljal je dogodke iz 

vsakdanjega življenja, v različnih obdobjih pa imel različno stopnjo pomembnosti. 

Otrin (1998) piše, da raziskave primitivnih ljudstev prikazujejo, kakšni so bili 

starodavni plesi, s kakšnimi gibi in oblikami so jih plesali. »Edini podatki, ki jih imamo 

iz tistih časov, so arheološke najdbe – slikarije v votlinah, razne izkopanine, prakipi. 

Velikokrat nam te podobe iz prazgodovine kažejo plesne poze, gibe, skupine« (prav 

tam, str. 11).    

 

Nekoč je bil ples vezan na religijo in njene običaje, z razvojem kultur je postal oblika 

zabave, kasneje pa način preživljanja prostega časa. Skozi čas se je ples spreminjal 

v različne zvrsti. Tako ga delimo na: ljudski ples, umetniški ples, športni ples, 

družabni ples in modne zvrsti plesa, ki se spreminjajo in menjujejo (Meško idr., 

2011). Sachs (1997, str. 17) ples primerja z ostalimi umetnostmi: »Glasba in poezija 

obstajata v času; slikarstvo in arhitektura v prostoru. Ples pa živi hkrati v času in 

prostoru. Ustvarjalec in stvaritev, umetnik in umetnina so združeni v enem. Ritmični 

gibni vzorci, plastično oblikovanje prostora, živa predstavitev sveta, kakršnega vidimo 

in si ga predstavljamo – vse to ustvarja človek v plesu z lastnim telesom in tako 

oblikuje svoje notranje doživljanje brez uporabe materiala, kamna ali besede.« Kot 
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navaja Otrin (1998) različne teorije skušajo razložiti ples preveč ozko usmerjeno, 

samo z ene strani, pozabljajo pa na družben razvoj, s katerim se je ples razvijal in je 

del posameznikovega gibanja ter delovanja. Burno plesno zgodovino beremo iz 

številnih mitov in religij: »Indijski mit pripoveduje, da so se bogovi prijeli v krog in v 

pramorju zaplesali. Iz kapljic, ki so jih dvignile njihove noge, so nastali zemlja, sonce, 

zvezde, skratka – vesolje. Avstralski domorodci pripovedujejo, da je bog ustvaril dva 

človeka. Potem se je nagnil nad njiju in jima vdihnil zrak. Tako sta oživela. Ko sta se 

začela gibati, je trikrat zaplesal okrog njiju in njun jezik se je sprostil in začela sta 

govoriti« (prav tam, str. 9). 

 

Zgodovinsko gledano se korenine plesa skrivajo v prvinskih odgovorih človeka na 

vsakdanja čustva. Ples naj bi bil primaren jezik zato, ker so ljudje najprej začeli 

komunicirati z mimiko in kretnjami. Hkrati je ples ljudi vodil k zavedanju telesa ter 

sprostitvi telesa in duha. Posledično si je posameznik s pomočjo plesa oblikoval 

telesno samopodobo in nazadnje samopodobo kot celoto. V sodobnem času je bil 

ples ovrednoten tudi na socialno-pedagoškem področju, pri delu z različnimi 

skupinami ali posamezniki, predvsem tistimi, ki imajo težave v socialni interakciji 

(Kozorog, 2003). Ples je združeval ljudi od samega začetka, saj jih povezuje kot 

soudeležence ali gledalce, njegovo sporočilo pa je vedno nekomu namenjeno. 

Funkcija plesa danes se je spremenila, nič več ni sestavni del življenja, ampak je na 

prvem mestu  pomemben kot umetniški ples, za izpolnitev duhovnih potreb, ter 

družabni ples (Kos, 1982). Sachs (1997, str. 143) pa pravi: »Plesne teme in vsebine 

so se le malo spreminjale. Priložnosti za ples so bili veliki dogodki v življenju ljudi in 

narave ter posebni dosežki plemena. V plesu je v vseh časih prihodnost, in sicer v 

taki obliki, kot bi si jo posameznik ali pleme najbolj želel.« 

Ples je bil v življenju primitivnih ljudstev prisoten vedno in povsod, zaradi neznanja 

razlage nastanka naravnih pojavov (blisk, noč in dan, grmenje …). Ravno tako pa si 

niso znali razlagati rojstva, smrti in bolezni. Vse neznano so povezovali z demoni in 

njihovim obvladovanjem sveta ter človeka. Sprva se je človek demonov bal, kasneje 

pa se jim je prikupoval z obdarovanji, ki so jih kasneje dopolnjevali z rituali (začeli so 

plesati, uporabljati maske, tolkala, petje in uroke). Rituali so s časoma postajali bolj 

komplicirani in natančni, za vsako priložnost so oblikovali posebne plesne korake, 

poseben obred, pesmi itd. Plesi iz tistega časa so razdeljeni v dve skupini. 

Ekstravertirani in introvertirani tip se med seboj prepletata in dopolnjujeta (Otrin 

1998). 

Značilnosti ekstravertiranega tipa: 

- imitacije živali, 

- improvizacije, 

- plesna nadarjenost, 

- nenadzorovani, krčeviti gibi in 

- skupinski ples.  
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Značilnosti introventiranega tipa pa so: 

- malo imitacij in improvizacij, 

- slaba plesna nadarjenost, 

- nadzorovani gibi in  

- prevladuje solistični ples (prav tam).  

V začetku posameznikovega obstoja ima izrazno gibanje namen sproščanja 

čustvene napetosti, zato govorico dopolnjujejo z znaki, dokler govor še ni razvit. 

Plesni zgodovinar Sachs (1997) je določene tipe in motive v plesu razdelil na 

naslednji način: 

- Konkretni (imitativni) ples, ki je najstarejši. Njegova značilnost je oponašanje 

primerov iz narave in okolja; najbolj pogosti so živalski plesi. Prikazuje 

parjenje, borbo, oponaša gibanje živali, pa tudi dež, veter, nevihto.  

- Abstraktni plesi so značilni za šamanske kulture. Šaman je posrednik med 

demoni in duhovi ter navadnimi smrtniki. Značilen je krog, ki ima magičen 

pomen zaradi prehajanja energij med središčem in tistimi, ki so v krogu.  

- Plesi, kjer se prepletata oba tipa imitativnih in abstraktnih plesov.  

Posledica dvojnosti je delitev na posnemovalni in abstraktni ples, saj je prisotna v 

vsakomur izmed nas. »Vsako ljudstvo, vsak posameznik nosi v sebi nekaj 

ekstravertnega in nekaj introvertnega, nekaj fizičnega in nekaj metafizičnega, nekaj 

racionalnega in nekaj iracionalnega« (prav tam, str. 123). »Korenine plesa sicer 

segajo že v prazgodovinska obdobja. Zgodnji ples je bil močno navezan na religijo in 

njene običaje; ni imel lastne identitete, ločene od verskih zakonov, ceremonij in 

običajev. Šele v dolgih stoletjih ločevanja od religije je ples postal priznana estetska 

oblika aktivnosti ljudi. Prav družabni ples je zvrst plesa, ki ni bila nikoli vezana na 

religijo ali obredje, temveč je vedno služila zgolj zabavi. Vsako obdobje razvoja 

človeštva je pustilo pomembne sledi na različnih plesnih zvrsteh, ki so se 

spreminjale, dopolnjevale, prepletale, se bogatile med seboj« (Zagorc in Jarc-Šifrar, 

2003, str. 11). 

Ker je v mojem magistrskem delu v središču mažoretni ples, kjer v večini sodelujejo 

osebe ženskega spola, se bom v nadaljevanju na kratko dotaknila tudi zgodovine 

plesa v povezavi z ženskami. Ples, kjer nastopajo ženske, ima posebne značilnosti, 

ki so povezane z ženskim telesom. Včasih so ples žensk povezovali s prostitucijo in 

škodljivostjo. Primer je balet, ki se je iz erotičnega plesa, namenjenega moški publiki, 

razvil v ples z visokimi standardi tehnike in videza plesalk. Postal je družbeno priznan 

ples, za kar pa so balerine plačale visoko ceno, morale so se znebiti svoje 

ženstvenosti. Za balet so namreč značilne diete in telesne poškodbe, s tem pa 

povezujejo balet kot napad na žensko telo (Buonaventura, 2004).  

Naslednji ples je dunajski valček, ob katerem pomislimo na priznan ples s tradicijo, 

vendar včasih ni bilo tako. Okrog leta 1780, ko je postal dunajski valček moderen, je 

veljalo, da morajo biti ženske doma. Večina drugih aktivnosti je bilo namenjeno samo 
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moškim. Za valček so ugotovili, da je ples, ob katerem se ženske hitro onesvestijo. 

Velikokrat so namreč po končanem vrtenju po dvorani, obvisele v soplesalčevem 

objemu, ob tem pa so pomislili na to, da je damam všeč vrtenje v tesnem objemu, ki 

vzbuja grešne misli. Razlog za šibkost žensk pa je bil v preozkih steznikih, kar je 

oteževalo dihanje. V stezniku je bilo za ženske gibanje omejeno (prav tam). Včasih 

za ženske škodljiv je danes zelo priljubljen ples dunajski valček. 

Kankan je ples, ki se je razvil kot upor žensk nižjega delavskega razreda v Parizu. 

Bounaventura (2004) piše, da je bil to včasih škandalozen ples, ki je obstajal v 

izvedbi prostitutk in delno profesionalnih plesalk. Danes je kankan del svetovne 

plesne kulture, včasih pa je ob visokem dvigovanju nog plesalk in dvigovanju krila, ob 

katerem se je videlo spodnje perilo, veljal za neprimernega.  

Konec 19. stoletja in začetek 20. je sledilo obdobje jazza. Nastajala so nova 

družbena pravila in novi plesi z gibanjem medenice, plesalo se je povsod in plesali so 

vsi. Družbi tudi to ni bilo sprejemljivo, saj so te plese povezovali z negativno 

seksualnostjo. Ženske so v tem času svobodno raziskovale svojo seksualnost in si 

same izbirale partnerje (prav tam).  

Zelo pomembna oseba v zgodovini plesalk je Isadora Duncan (1877-1927). Bila je 

prva plesalka izraznega plesa. Njen namen ni bilo zapeljevanje, temveč izražanje 

svojih občutkov in čustev. Preživljala se je s poučevanjem sodobnega plesa, 

ustanavljala plesne šole in ob tem ostala taka kot je bila. Uvedla je svoj način plesa, 

svoj način oblačenja, sebe pa poimenovala umetnica. Hotela se je izogniti 

poimenovanju plesalka ter s tem povezano prostitucijo in seksualnostjo. Dosegla je, 

da so ljudje na telo plesalke začeli gledati drugače. Prvič je bil ples s strani ženske 

osvobojen seksualne škodljivosti in povezave s prostitucijo. Obravnavana je bila kot 

umetnica (prav tam). 

      

2.1.2 Ples kot sredstvo izražanja 

 

Ples se je skozi čas razvil kot izrazno sredstvo različnih kultur in komunikacija tega, 

kar je pomembno vsakemu posamezniku. Ljudstva so plesala v ritualne namene, 

čaščenja, kot vpliv na naravne pojave, za užitek in izražanje samega sebe. Ples je 

gibanje, ki vzpostavlja komunikacijo z gledalci (Zakkai, 1997). »Strokovnjaki 

poudarjajo, da je ples oblika neverbalne komunikacije, in ugotavljajo, da z »govorico 

telesa« sporočamo kar 70 odstotkov pomena. Torej je treba tudi ples razumeti kot 

vsestransko in intenzivno sredstvo za boljše izražanje občutkov. Zato je v vzgojno-

izobraževalnem okolju otrokom in mladim nujno omogočiti, da spoznajo in izkusijo 

ples kot sredstvo izražanja« (Meško idr., 2011, str. 268). Tako kot glasba je tudi ples 

svetovni jezik. Je posebna govorica, s katero človek sporoča svoje misli. »Glasba in 

ples sta tisti zvrsti umetnosti, ki delujeta na nas bolj čustveno kot miselno. Glasba in 

gib se na nek nevsiljiv način povezujeta in medsebojno dopolnjujeta v časovnem in 

prostorskem poteku ter večnem iskanju novih oblik. Včasih gibanje sledi ritmu glasbe, 
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drugič glasba sledi ritmu gibanja, vedno pa sta v interakciji« (Zagorc, 2006, str. 26). 

Povezanost glasbe in plesa nam omogoča izražanje našega čustvenega sveta, kadar 

sta v harmoniji, pa se tako za izvajalca kot za gledalca rodijo posebni estetski užitki. 

Avtorica N. Kos (1982) ples in gibanje prav tako opredeljuje kot izrazno obliko, saj z 

gibanjem pokažemo čustva, ki jih doživljamo. Omeni, da lahko tudi pri živalih 

opazujemo nekaj podobnega, saj vesel pes skače sem in tja, laja, in tako čustva, ki 

niso ravno enaka človeškim, izraža z gibanjem.  

»Emocije so zapletena psihična stanja, ki se kažejo na tri načine: kot doživljaj, kot 

zunanji izraz (mišična ali besedna reakcija) in kot fiziološki odgovor« (Pečjak, 2006, 

str. 121). Lahko jih doživljamo kot prijetne ali neprijetne, z njimi pa se uravnavajo tudi 

socialni odnosi. Stres je danes pogost spremljevalec posameznika, posledično pa 

vpliva tudi na gibanje, telesno držo, na splošno dogajanje v telesu. Dolgoročen stres 

lahko povzroči kronično bolezen, saj je posledica preobremenjenosti in ogroža 

posameznikovo telesno in duševno celovitost. Je posledica zunanjih dejavnikov, 

vendar nikoli ne deluje le en dejavnik. Lahko pa je posledica notranjih dejavnikov, 

kako si posameznik določeno stanje interpretira in zaznava (Pečjak, 2006). Ples 

preprečuje oziroma zmanjšuje stres, lahko pomaga ozaveščati telo, saj smo pri 

učenju gibalnih tehnik večino časa osredotočeni na telo, s tem pa se seznanjamo z 

njegovim delovanjem in tem, kaj mu ustreza. M. Tomori (1990) poudarja, da mora biti 

posameznik uglašen sam s seboj, da pozna in sprejema lastna čustva, jih zna izraziti 

in uporabiti.  

Danes je ples v različnih oblikah pomemben del naše kulture in izražanja. Za ples je 

značilno gibanje, ki je medsebojna povezava časa in prostora, zanj potrebujemo le 

človeško telo. N. Kos (1982) piše, da je ples izrazna oblika, kar pomeni, da v 

plesnem trenutku izražamo trenutna občutja in čustva, gibi so simbolični in ne-

konkretni. Izrazno gibanje v skupini pa je temelj do spoznavanja sebe, odkrivanja 

novih možnosti doživljanja, čustvovanja, medsebojnih odnosov (Gibalno – plesna 

terapija, b.d.). Izraznost v plesu izvira iz telesne izraznosti. Govorica telesa sporoča o 

posamezniku, o njegovem značaju, osebnosti, odnosu do samega sebe in 

razpoloženju. »Gibanje in čustvovanje imata veliko skupnega, saj se vsa čustva 

kažejo v izrazni govorici telesa. Še zlasti otroci in mladostniki najdejo posebno 

zadovoljstvo v plesu, saj z njim lahko izražajo čustva in doživetja, ki jih ne morejo 

ubesediti« (Meško idr., 2011, str. 260). Plesalec svobodno oblikuje gib, da dobi 

pomen, in s tem postane izrazno sredstvo. Gib je posledica sprostitve in usmeritve 

energije, med gibanjem pa se telo oblikuje v celoto, saj s tem kaže pomen plesa kot 

izraz človekovega občutenja in čustvovanja (Kos, 1982). M. Tomori (1990) piše, da 

vsak posameznik s svojim pogledom, mimiko, napetostjo mišic in položajem telesa 

nezavedno govori izrazni telesni jezik. Poudarja, da je sestavni del zrele osebnosti 

nekonflikten odnos do svojega telesa, kar je posledica lastnih čustev in občutij. 

Zaradi človekove želje po izražanju čustev in uživanja v lepem, se rojeva umetnost, s 

katero želi posameznik posredovati svoja občutja drugim. Ples je tisti, ki nam pomaga 

izražati čustva preko plesne umetnosti in ustvarjalnosti z gibi. L. N. Tolstoj (v Zagorc, 
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2006): »Umetnost se začne takrat, kadar človek z namenom, da bi drugim ljudem 

posredoval svoje doživljeno čustvo, to čustvo v sebi znova izzove in ga izraža z 

različnimi zunanjimi znaki« (str. 19).  

»Plesni gib je izrazno sredstvo in se loči od neplesnega po naslednjih lastnostih: je 

jasnejši od neplesnega, je bolj enostaven in vsebinsko bogatejši« (Kenk, 1981, str. 

21). Pomembno je skrbeti za skladen intelektualni in gibalni razvoj, da ne prevladuje 

eden pred drugim. J. Knez (v Kos, 1982, str. 4) o plesu kot o sredstvu izražanja 

govori: »Kdor je kdaj doživel ustvarjanje z gibi, mu to postane nuja. Narediti nekaj, 

česar nihče drug ne naredi kot ti. Zaveš se svojskosti lastnega telesa in jaza. Potreba 

po gibanju narašča. Ideje nastajajo kar same in vsaka improvizacija je doživetje. 

Želja po preskušanju je vse večja, radoveden si in pripravljen na igro kot otrok. 

Spontan si, iskriv in misliš, da svobodi ni konca …«  

 

J. Kozorog (2003) govori o pozitivnih vidikih plesa: »Sprostitvena moč plesa, ki se 

ponuja sama po sebi in kar sili k ustvarjanju, je še kako pomembna v sodobnem 

času, ko je za marsikoga telesno izražanje svojih občutij in čustev precejšnja grožnja 

in nelagodje« (str. 244). Ni dveh enakih plesov, ker vsak ples ustvari svoj čas in 

prostor. Gib, ki je izrazno sredstvo plesalca, je svobodno oblikovan, vendar je 

nadzorovan, saj mora vedeti, kaj lahko z njim naredi. Plesalčevega telesa v času 

gibanja ne doživljamo kot realnost, temveč kot videz realnosti. Oblika, ki jo plesalec 

ustvarja, ima splošen pomen in ni odraz čustev, ki bi jih izvajalec v tistem trenutku res 

doživljal (Kos, 1982).  

 

Ples brez tekmovalne naravnanosti omogoča spoštljiv in pozitiven odnos do lastnega 

telesa, omogoča doživljanje zadovoljstva, vpliva na medsebojne odnose, 

posameznikovo vedenje in oblikovanje pozitivne samopodobe (Meško idr., 2011). 

Preko plesa zavestno ali podzavestno odgovarjamo na sporočila drugih z obrazno 

mimiko, telesnimi premiki, s kretnjami rok, nog, glave, pri tem se sproščajo napetost, 

napadalnost in apatija. Pridobivamo nove izkušnje in spretnosti, ples in gibanje 

pomaga pri integraciji uma, čustev, telesa in duha. Postajamo bolj pozorni na 

dogajanja v okolju, širimo socialno mrežo, strpnost, saj ples goji uglajeno gibanje, 

družabnost, povezanost z nasprotnim spolom in kulturo športa, pojasnjuje M. Tomori 

(1990). Telesno izražanje je ravno tako pomembno kot besedno izražanje. »Ples je 

govorica telesa, je gibanje ob zvoku, ritmu, govoru, glasbi in tudi v tišini. Že tisočletja 

je del človekove kulture, saj ga pozna vseh več kot 3.000 doslej znanih kultur na 

svetu. Skozi svoje gibanje, skozi pesem in glasbo je človek izražal svoje hrepenenje, 

žalost, veselje, bolečino, povezanost z nadnaravnimi silami, bojevitost, erotičnost …« 

(Zagorc, 2006, str. 17). 

Plesalec s svojim izražanjem prikaže vsakdanja čustvovanja, odnose, občutja. Gib je 

znak za čustvo. Posameznik izraža sebe v obstoječih subjektivnih pogojih 

(simptomatsko izrazno gibanje) ter preko logičnega izražanja, ki se nanaša na 

resnične pogoje (simbolično izrazno gibanje) (Kos, 1982). »Zaradi umetnikovega 
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samoizražanja je umetnost že dolgo ne le diagnostično, marveč tudi terapevtsko 

sredstvo za zdravljenje ali lajšanje duševnih težav in motenj (predvsem nevrotičnih)«  

(Pečjak, 2006, str. 166). B. Kroflič (1992) dodaja, da plesna umetnost z gibanjem 

izraža idejo, ki je vsakdanja govorica ne zmore, saj so umetniška dela izrazna oblika 

posameznikovih občutij. Ples je skupek različnih gibanj, ki so nadgradnja 

vsakdanjega gibanja. Pomemben način samoizražanja je ravno ples, ki vpliva na 

čustva in počutja ter je spontan. H. Payne (1990) pojasnjuje, da se preko telesne 

govorice izražajo čustva, spontano gibanje pa vidi kot simbol nezavednega procesa. 

Središče našega razvoja je gibanje, ki močno vpliva na naše učenje govora, socialno 

sprejemljivo vedenje in umske sposobnosti.  

O plesu kot osnovnem sredstvu izražanja, s katerim lahko sporočamo čustva in 

ustvarjamo ter se sporazumevamo, govori Š. Medved, plesna in socialna 

pedagoginja, (2010): »(Sodobni) ples omogoča otroku celovit telesni in duševni 

razvoj. Pouk (sodobnega) plesa spodbuja tudi otrokov socialni razvoj, saj poteka v 

skupini, kjer se večja pozornost posveča posameznikovi osebnosti. S svojo 

sistematiko spodbuja otrokov telesni in duševni razvoj, še posebno čustveni, 

intelektualni, ustvarjalni in umetniški ter čut za estetiko.« Avtor Laban (2002) pravi, da 

se gibljemo iz potrebe in s tem skušamo doseči nekaj posebnega, kar ima za nas 

pomembno vrednost. Najpomembnejša je notranja potreba po gibanju, saj iz tega 

gibanja izhajajo posebni vzorci stila in načina doseganja teh vrednot. Oblika in ritem 

gibanja pokažeta, kakšen namen ima oseba, ki se giblje v določeni situaciji.   

Kako ločimo gibanje od plesa? Slade (1977, v Kroflič, 1992) opredeljuje razliko med 

gibanjem in plesom, saj je gibanje vsak premik glave, dlani, dvig roke, noge, medtem 

ko je ples prenos noge z določenim namenom ali učinkom v odnosu do glasbe. Tudi 

B. Kroflič (1992) in N. Kos (1982) pišeta o tem, kdaj lahko določeno gibanje 

poimenujemo ples. Njuno mnenje je skupno v tem, da gib vidita kot izrazno obliko 

plesa, saj lahko postane umetniški element, kadar posreduje ideje emocij. Plesalec z 

ustvarjanjem gibalne oblike v času in prostoru izraža posplošene oblike čustvovanj, 

občutkov in odnosov. Plesna umetnost mu omogoča objektivno predstavitev 

subjektivne realnosti. Po mnenju M. Tomori (1990) ima ples številne pozitivne učinke, 

saj spodbuja telesno aktivnost, tako pa preprečuje depresivnost, anksioznost in stres. 

Pozitivno vpliva tudi na samospoštovanje in samovrednotenje, telesna aktivnost pa 

preprečuje pasivnost in omogoča sproščanje nakopičene agresije. »Izrazni ples 

pomaga tistim, ki so preveč zaprti vase, najti stik z drugimi ljudmi, nepoglobljenim pa 

pomaga najti pot do sebe. Če pa je to taka vrednota, je ne smemo zavreči« (Kenk, 

1981, str. 3).   

 

2.1.3 Plesnost 

                                                                                                                                                            

Ko govorimo o plesu kot sredstvu izražanja, ne moremo mimo pojma »plesnost«. O 

plesnosti govorimo kot o sposobnosti ustvarjanja gibov, doživljanju plesa, izražanju in 
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sproščanju s plesom (Kroflič in Gobec, 1989). M. Kenk (1981) pravi, da je plesnost 

osnovna plesna kvaliteta. Pri mlajših otrocih je mogoče plesnost spodbujati, saj otrok 

popolnoma drugače izpelje plesno gibaje kot odrasel človek. Otroci so največ ji 

umetniki v plesu, ker njihovo gibanje ni naključno. Učijo se ga posnemati, potrebno 

jim je privzgojiti le čut za svobodno izražanje. Plesnost večstransko bogati osebo, 

pripomore k koncentraciji, da prvine osebnosti izstopijo ali se osveščajo.  

Plesnost se razvija v sklopu duševnega in telesnega razvoja, odvisno od 

posameznikove aktivnosti in spodbud okolja. Ples je tisti, ki nam daje nove možnosti 

za raziskovanje giba, izražanja, pri čemer moramo imeti veliko mero samozaupanja 

in poguma, da raziskujemo sebe. M. Vogelnik (1994) povezuje ples in druge oblike 

življenja na zemlji, saj se ljudje, živali, rastline gibljemo v neskončnih procesih 

spreminjanja, gibljejo se tudi zrak, voda in drugi deli narave.  

Ririe in Woodbury (1996, v Zagorc, 2006) o plesu zapišeta:   

- je celovita izkušnja na telesni, umski, čustveni, duhovni in estetski ravni in 

pomaga zaznavati, kdo smo; 

- pleše lahko vsakdo, ne glede na spol, starost, sposobnost; 

- ker je izrazno gibanje, ima moč bogatiti življenje, saj daje človeku občutek 

veselja in zadovoljstva; 

- s plesom razvijamo samozavedanje; 

- omogoča raziskovanje samega sebe; 

- omogoča razvoj sposobnosti za koncentracijo in učenje; 

- spodbuja samovrednotenje in kritično presojanje; 

- ostri percepcijo; 

- izboljšuje stopnjo samospoštovanja in samozavesti. 

»Vsak plesalec svoj ples dopolnjuje z različnimi znanji, ki se med seboj prelivajo in se 

sčasoma izoblikujejo v stil« (Zagorc in Jarc-Šifrar, 2003, str. 75). Predstava o lastnem 

plesu pove, kako bi plesalec želel, da ga vidijo drugi. Plesalca se med treningi 

pripravlja kondicijsko (izboljšane psihomotorične sposobnosti športnika povečujejo 

učinkovitost organizma, potrebno za opravljanje gibalnih nalog), tehnično 

(izpopolnjevanje tehničnega znanja, ki je prilagojeno posameznikovim 

sposobnostim), taktično (priprava, ki se osredotoča na način nastopanja na 

tekmovanjih ter vpliva na končni rezultat) ter psihološko (namenjeno z vidika 

izobraževanja, razumevanja in spoznavanja posameznikove vloge v plesu, s 

praktičnimi izkušnjami se razvija psihična stabilnost posameznika) (prav tam).  

Spodbude za ples prihajajo iz naših notranjih telesnih, čustvenih, razumskih in 

doživljajskih vzrokov ali kot odzivanja na zunanji svet (Vogelnik, 1994). »Plesna 

sposobnost ali krajše plesnost je lastnost, ki se kaže v ustvarjanju gibalnih, ritmičnih, 

prostorskih in dinamičnih sestavinah plesa, v gibalnem dojemanju, zapomnitvi in 

obnavljanju teh sestavin ter v sposobnosti zaznavanja in doživljanja plesa ter 
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izražanja, ustvarjanja in sporočanja s plesom« (Kroflič in Gobec, 1989, str. 15). Pri 

posameznikih se ne razvijejo sestavine plesnosti enako, saj je odvisna od 

spodbudnega okolja in posameznikove aktivnosti. S pomočjo telesnega in 

duševnega razvoja se posameznik razvije v bolj spretnega, gibčnega, orientiranega v 

prostoru, izraznega itd. Pri mlajšem otroku so bolj pomembne zunanje spodbude 

(neposredno ustvarjanje, npr. ob glasbi, s pripomočki itd.), medtem ko starejši otroci 

črpajo več iz svojih doživetij (na osnovi predstav). Spodbudna sredstva naj bodo iz 

konkretnih vsakdanjih vsebin, kot so okolje in narava, različna umetniška področja, 

teme, ki so otrokom blizu (prav tam). Sachs (1997) pravi, da je ples ena izmed 

najpogostejših oblik neverbalne komunikacije, ki jo lahko zasledimo tudi v drugih 

estetskih športnih panogah, kot so ritmična gimnastika, sinhrono plavanje idr. Ples 

kot gibanje temelji na fizikalnih načelih, ki jih mora upoštevati vsak posameznik, da 

lahko uporablja svoje telo kot instrument plesno gibalnih struktur. 

»Plesati pomeni spontano ali zavestno se podrediti zakonom in pogojem, ki določajo 

ples. Te zakone pogojujejo plesni prostor kot prostorska dimenzija, plesni ritem kot 

dimenzija časa in poudarkov in plesalčevo telo, ki omogoča izredno raznolikost 

plesnega gibanja, hkrati pa določa njegovo obliko in meje« (Vogelnik, 1994, str. 3).  

M. Zagorc in T. Jarc-Šifrar (2003) pišeta, da plesalčeva intuicija narekuje njegovo 

vedenje in spodbuja razvoj govorice telesa, saj v plesu ustvarjamo zaupanje v lastno 

interpretacijo občutkov. Potrebni so številni treningi in utrjevanje plesne tehnike, s 

čimer se plesalec osvobaja napetosti, v sebi pa mora prebujati umetnost čustvenega 

prepoznavanja, ki se nanaša na oživljanje resničnih čustev. »Ples je sam po sebi 

večdimenzionalen in ga je izredno težko uokviriti ter k njemu pristopiti zgolj z enega 

zornega kota« (prav tam, str. 52). Predvsem pri otrocih je mogoče plesnost razvijati, 

saj obstaja v vsakem posamezniku, razlikuje se le njena količina. Kroflič in Gobec 

(1989) ločita tri stopnje otrokovega razvoja in opisujeta, kako opazimo razvoj 

plesnosti. 

 Prva stopnja, starost otrok od 1 do 3 let. V tem obdobju opazimo, kako otrok 

posnema odrasle ali okolje, kako se giba v okolici, izraža čustva, kako gibanje 

usklajuje s pripomočkom, ki ga ima pri sebi, ter njegovo gibanje in spretnosti 

ob spodbudi odrasle osebe. 

 Druga stopnja, starost otrok od 3. do 4. leta. V drugem starostnem obdobju 

opazujemo, kako se otrok giba po ritmu in besedilu, ali obvladuje prostor, kako 

se prilagaja drugim in posnema gibe iz okolja. 

 Tretja stopnja, starost otrok od 5 do 7 let. V tem obdobju opazujemo zaporedje 

in ponavljanje gibov, kako se otrok z ritmom in glasbo izraža preko gibanja, 

kako si sam izmišljuje motive, ustvarja samostojne ritme ter povzema gibalne 

motive. 

»Ples je postal najlepši dvoranski šport, ki zaradi estetske prefinjenosti in gibalne 

ekspresije na eni ter gibalne virtuoznosti plesalcev, predvsem pa njihove »skupne 

predstave« na drugi strani, sodi med najzahtevnejše športne discipline« (Zagorc in 
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Jarc-Šifrar, 2003, str. 13). Na vrhunski ravni je pomembno obvladovanje gibanja 

telesa v določenem ritmu ter usklajenost s soplesalcem. Gre za izražanje karakterja 

posamezne zvrsti plesa, pripadajoče glasbe, plesalčevega čustvenega odnosa do 

plesne vsebine, gibanja in lepote, kar pa se kaže v odzivu publike. Z razvijanjem 

tehničnega obvladovanja telesa in doživljanja, izražanja in ustvarjanja spodbujamo 

pravilen plesni razvoj. Ob pravilni dopolnitvi vseh teh elementov, telo postane plesni 

instrument, s katerim se posameznik izraža. »Ples predstavlja nekakšen most med 

športom in umetnostjo. Zato strokovnjaki v svojih mnenjih še vedno niso usklajeni 

glede posameznega »deleža« obeh, tako športa kot tudi umetnosti v plesu« (prav 

tam, str. 8).   

 

2.1.4 Zavedanje telesa skozi ples       

                                                                                                                                               

Ples je lahko sredstvo za osvoboditev posameznikovih čustev, za izražanje 

notranjega sveta, za oblikovanje vedenja, vzpostavljanje stikov z drugimi, 

prilagajanja, itd. Prek telesa človek vzpostavlja stik z okolico. Prvi stik vzpostavimo z 

očmi, obrazno mimiko, nasmehom, stiskom roke, objemom in besedo. S telesom pa 

izražamo tudi počutje, in sicer prek telesne drže ter gibanja. Vsak človek se ne 

zaveda enako svojega telesa, nekateri prepoznavajo občutja zelo dobro, drugi slabše 

in tretji jih ne. Z nepoznavanjem svojih občutij in nezavedanjem telesa si posameznik 

lahko škodi, saj ne prepozna potreb telesa, kar je vidno na telesni drži in gibanju. S 

telesom se posameznik odzove tudi na travmatične izkušnje, ki povzročijo slabše 

zavedanje telesa (Hartley, 2004). »Človek je in ima specifično telo, ki ga poudarja in 

primerja s telesi drugih živih bitij. Specifično je predvsem po načinu, kako človek 

svoje telo živi, doživlja in se ga zaveda. Zavest je namreč sposobnost povezati 

dogajanje s telesom in v telesu z duševnimi dogajanji, ki jih uravnavajo možgani in 

živčni sistem« (Južnič, 1998, v Geršak, 2015, str. 535). Avtorica B. Rothschild (2000) 

navaja, da pri klientih z opazovanjem telesnih občutkov prepoznavajo in povezujejo 

čustva, ki izvirajo iz dražljajev okolja in telesa. Preko dihalnih, sprostitvenih in gibalnih 

tehnik z zavestnim opazovanjem dogajanja v telesu, prepoznavamo različne telesne 

občutke. Skozi stalno vadbo gib postane dovršen, da je videti lahkoten in lebdeč. 

Spretnosti ni nikoli dovolj, saj je tehniko potrebno osvojiti. »Prav telo v plesu odkriva 

več kot samo zunanjo obliko, odkriva človekovo stališče do življenja, njegov osebni 

slog, njegovo moč osebnosti, ki je vsota življenjskih izkušenj in se to oznanja v njej« 

(Zagorc in Jarc-Šifrar, 2003, str. 196).  

Ples spodbuja razvoj ustvarjalnosti kot osebnostne lastnosti, omogoča in spodbuja 

sodelovanje in uveljavljanje posameznika v skupini, saj je ples po svojih značilnostih 

tudi gledališka dejavnost, ter omogoča sprostitev notranjih napetosti.  
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Z gibanjem posameznik, predvsem pa otrok, razvija naslednje funkcije: 

 

- motorične spretnosti (moč, hitrost, ravnotežje, gibljivost … ), 

- samozavedanje (pridobivanje podobe o sebi, zavedanje telesa) 

- zavedanje prostora in časa, 

- govor (besedno izražanje in razumevanje drugih), 

- zaznavanje oblik, 

- pomnjenje, predstavljanje, mišljenje, 

- ustvarjalnost ter 

- čustveno in socialno prilagojenost (Kroflič in Gobec, 1992). 

 

K ozaveščanju telesa lahko pripomore plesno gibanje, saj smo pri urjenju telesa in 

učenju gibalnih tehnik večino časa osredotočeni na telo, prepoznavanje njegovih 

delov in njihovega delovanja. Gibanje je nadzorovano, kar vpliva na boljše 

poznavanje telesa in prepoznavanje občutkov. Ples je odraz človekovega odzivanja 

na zunanji svet. N. Kos (1982) piše, da je gib znak za čustvo ter da plesalčevo telo 

na odru doživljamo kot sredstvo, ki nam izraža drugo realnost, nanj gledamo kot na 

umetnika, ki nam s svojim gibanjem podaja neko sporočilo. S plesom pridobivamo 

podobo o sebi, zavedamo se telesa, saj šele v povezavi s plesom oživi telo. Avtorica 

M. Zagorc (1992) je mnenja, da se ples ne navezuje samo na človekovo telo, temveč 

je povezan tudi z njegovim duševnim in duhovnim svetom. Človeku bi moral biti 

najbližje, saj je izrazno sredstvo on sam in sebe izrazi z gibanjem telesa. To pomeni, 

da ima vsak izmed nas svojo ustvarjalno energijo, ker je ples znak življenja. 

»Spoznavanje lastnega telesa je pogoj za učinkovito in zadovoljujoče ravnanje z 

njim« (prav tam, str. 18). Prek plesa se posameznik začne zavedati svojega telesa in 

zmožnosti gibanja, časa in prostora, predvsem pa, kako izrabiti svojo energijo. 

Gibalne sposobnosti so pri plesalcih ključnega pomena, do določene mere prirojene, 

s sistemi treninga pa jih lahko v veliki meri pridobimo in izboljšamo. Gibalne 

sposobnosti sestavlja več dejavnikov (Ušaj, 1996, v Zagorc in Jarc-Šifrar, 2003, str. 

55): 

- »MOČ: sposobnost za razvoj maksimalne sile. 

- HITROST: sposobnost za hitro izvajanje enostavnih gibalnih nalog. 

- GIBLJIVOST: sposobnost izvajanja maksimalnih amplitud gibanja. 

- VZDRŽLJIVOST: sposobnost daljšega izvajanja neke aktivnosti brez 

zmanjšanja intenzivnosti. 

- RAVNOTEŽJE: sposobnost ohranitve ravnotežnega položaja. 

- KOORDINACIJA: sposobnost izvajanja sestavljenih gibalnih nalog.  

- PRECIZNOST: sposobnost izvajanja točno usmerjenih in odmerjenih gibov.« 

Če smo zadovoljni s seboj, s svojim telesom, se to vidi tudi navzven, kar vpliva na 

medosebne odnose in našo dobro voljo. Človekovo počutje je v celoti povezano s 

telesom, saj če se človek počuti slabo, je njegovo gibanje počasnejše in nerodno, 

kadar nas boli le en del telesa, je celotno telo bolj slabotno in se težje gibljemo. Zato 
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najlepše delujemo takrat, ko celotno telo deluje usklajeno in predstavlja ravnovesje z 

duševnostjo. Gibanje je proces osvobajanja čustvenih napetosti in energije (Vogelnik, 

1994). M. Kenk (1981) govori o plesu, s katerim doživljamo sebe in zunanji svet, saj 

je gibanje čustveno obarvano. Plesalec je del plesa, tako kot je ples del plesalca. Pri 

plesu, kjer se izražamo, ni mogoče ničesar skriti, tu se je mogoče le naučiti 

spoznavati in doživljati človeka skozi gib. Opaziti je moč njegove čustvene zavore in 

probleme. O plesu piše kot o »Gibanju, ki naj vsebuje vse prvine človeške 

razsežnosti. To ni le telovadba in ritmika. Je nekaj, kar je otroku lastno. Otrok hoče 

svobodno z gibanjem izraziti to, kar se poraja v njegovem telesu in njegovi 

duševnosti – izplesati« (prav tam, str. 12). 

 

M. Tomori (1990) piše, da pod stresom in se slabše počutimo, se to vidi tudi navzven 

in nasprotno, ko smo na zabavi, kjer se dobro počutimo, je tudi naš ples bolj 

sproščen in dobra volja vidna ostalim. Dodaja še, da se notranje počutje 

posameznika odraža v njegovih gibih, kretnjah, mimiki in pri vstopanju v odnose z 

drugimi, skrb za telo pa pomaga pri prepoznavanju občutkov in čustev, kar pozitivno 

vpliva na odnose z drugimi ljudmi.  Posameznikov instrument pri gibanju je telo, giblje 

se, da spoznava svoje okolje, vzpostavlja stike, za komunikacijo in da pravzaprav 

preživi. »Tako plesalec z ustvarjanjem gibalne oblike ali dinamične podobe v času in 

prostoru izraža iz vsakdanjosti posplošene oblike čustvovanj, občutenj, odnosov« 

(Kroflič, 1992, str. 15). Ko plešemo, se naučimo prepoznati občutke, ki jih naše telo 

občuti ob določenem čustvu. S plesom omogočamo tudi skritim čustvom, da pridejo 

na površje. Tako se naučimo čustvom dati prosto pot ob izražanju in njihovi sprostitvi, 

izognemo pa se zadržanim čustvom in s tem pripomoremo k bolj tekočemu 

življenjskemu toku. »Čudovita sestava telesa in čudoviti gibi, ki jih je telo sposobno 

izvesti, so čudeži eksistence« (Laban, 2002, str. 35). Način gibanja, ki ga plesalec 

uporablja, ima namen izražanja telesa. Plesalec sledi smernicam v prostoru, ki 

oblikujejo vzorce, saj je »ples poezija telesnih akcij v prostoru« (prav tam, str. 37). 

Telo je instrument, s katerim se sporazumevamo in izražamo. Človek ima notranjo 

potrebo, da se izrazi, saj je gibanje bistvo obstoja.  

 

V. Geršak (2007, v Meško idr., 2011) je v svoji raziskavi predstavila vplive rabe 

ustvarjalnega giba pri pouku na različnih ravneh otrokovega razvoja, najbolj izrazito 

na čustveno-socialnem področju; in sicer na:  

- »sproščenost; 

- besedno in nebesedno komuniciranje in medsebojni odnosi, strpnost do sebe 

in drugih; 

- samopodoba, samozavest, doživljanje lastne uspešnosti; 

- zmanjšana agresivnost vedenja in manj vedenjskih problemov; 

- izražanje svojih občutij; 

- medsebojna pomoč in dopolnjevanje, sklepanje pristnejših prijateljstev, 

medsebojno spoznavanje, občutek sprejetosti, občutljivost do sočloveka in 

sprejemanje; 
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- odprtost in toleranca do novih članov skupine, pripadnost skupini; 

- osebno zadovoljstvo; 

- samoizražanje, doživljanje sebe in svojega telesa kot celote; 

- samostojnost; 

- dobro počutje, veselje, dobra volja; 

- krepitev občutja moči, svobode, ljubezni, zabave; 

- odnos do dela in okolja; 

- strpnost do počasnejših in manj spretnih; 

- zaupanje sočloveku; 

- vključevanje v družbo« (str. 261). 

N. Kos (1982) pravi, da se pri plesu izražamo z določenimi simboli. Pri tem se pojavi 

odmišljanje nebistvenega in osredotočenje na bistveno. Pri plesu se nenehno 

prepletata šport in umetnost, hkrati pa gre tudi za kulturno zabavo. Za športni ples je 

težko reči, da bi ga z lahkoto umestili v športno panogo, saj plesalci ves čas izražajo 

čustva, doživljajo sebe in prostor skozi gibanje, kar je bistvo umetniškega. Ruud 

Vermey (1994, v Zagorc in Jarc-Šifrar, 2003) razlaga, da je športni ples potrebno 

obravnavati iz treh vidikov: športa, umetnosti in zabave. »Šport temelji na doseganju 

rezultatov oz. na želji po zmagi, umetnost se razvija na podlagi ustvarjanja nečesa 

novega in želje po prikazovanju, ples pa se večinoma predstavlja v smislu zabave in 

glamurja. Delež vsakega izmed teh treh vidikov je v posameznih plesnih zvrsteh 

različen, v baletu in sodobnem plesu je v ospredju umetniška vrednost, muzikal in 

filmski ples sta ustvarjena za »show«, medtem ko se v športnem plesu močno 

prepletajo vsi trije vidiki hkrati. Kdaj in koliko kateri izmed njih bolj ali manj prevladuje, 

pa je odvisno od okoliščin, namena in plesalčevega plesnega znanja. Pravi, da je 

šport odlična fizična aktivnost, katere glavni namen je vsrkati vitalno energijo telesa in 

pri tem ohranjati sproščenosti, užitek ter pravilnost gibanja« (str. 9).  

 

2.1.5 Gibalno-plesna terapija 

Ko zmanjka besed, spregovori telo. Iz tega načela izhaja tudi plesno-gibalna terapija, 

ki je novejši pristop k psihološkemu delu z ljudmi v skupini ali individualno. Plesna 

terapevtka V. Jevšenak (2014) piše, da gibalno-plesna terapija izhaja iz načela 

medsebojne povezanosti telesa in gibanja z notranjimi duševnimi procesi. Pri tej 

terapiji se uporabljata umetniška medija gibanje in ples, prek katerih se oseba lahko 

ustvarjalno udejstvuje v procesu poglabljanja čustvene, mentalne, telesne, duševne 

in socialne integracije, daje možnost za izražanje čustev in domišljije prek gibanja in 

plesa, usmerjena pa je v ozaveščanje telesa in prebujanje življenjske moči. »Gibanje 

je sredstvo samozavedanja in naraven način izražanja« (Geršak, 2015, str. 535). 

Gibalna in plesna terapija pripomoreta k razvijanju celovite osebnosti, ki lahko razvija 

svoje potenciale.  
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Payne West (1984, v Kroflič, 1992) plesno-gibalno terapijo opredeli z več 

značilnostmi: 

- prispeva k samozavedanju, saj omogoča odkrivanje sebe in vzbuja 

zadovoljstvo s samim seboj; 

- razvija socialno zavedanje, saj spodbuja stike z drugimi, sodelovanje, 

skupinsko reševanje problemov, sprejemanje stikov prek dotika itd.; 

- omogoča izražanje čustev in domišljije; 

- pripomore k občutkom uspeha in zadovoljstva; 

- izboljšuje motorične spretnosti in prostorsko orientacijo; 

- nauči vzorce emocionalnih in fizičnih odgovorov na pozitiven in sprejemljiv 

način. 

B. Kroflič (1992) piše o plesni umetnosti kot o načinu izražanja, s katerim prikažemo 

doživljanje subjektivnih izkušenj, omogoča pa objektivno predstavitev subjektivne 

realnosti. M. Zagorc (2006) omenja gib, ki je izrazno sredstvo, saj omogoča, da ga 

plesalec svobodno oblikuje. Pomembno je plesalčevo poznavanje kvalitete giba, 

kako delati z njim, da dobi simboličen pomen. Gib je posledica sprostitve in usmeritve 

energije, saj se kaže kot sila. Nekateri gibi jo zahtevajo veliko, drugi manj, včasih pa 

je napetost mišic skrita, gib se zdi brez napora, v resnici pa ga je zahteval veliko. 

Pravi, da je ples nekaj najboljšega, kar v življenju lahko storimo. Z njim preizkušamo 

meje svoje sposobnosti in se posvetimo telesnemu ravnovesju, motoričnim 

ravnotežjem, centriranjem telesa, premagovanju zunanjih sil (sila teže, partnerja, 

prostora in časa), psihičnemu in čustvenemu ravnovesju, notranji stabilnosti in 

osredotočenosti misli. Teržan (2003, v Šifrar in Kajtna, 2014): »Ples je doživetje, ki 

ga je potrebno tudi plesno občutiti in ne samo videti. Ne moremo ga uživati po 

razumski poti, niti po izkustveno plastični, kakor dojamemo literaturo, glasbo ali 

likovno umetnost. Ples je lahko povsem brez glasbe in takemu plesu rečemo 

absolutni ali svoboden ples in kot tak je najsilnejši izvor človekove energije, kot 

manifestacija vseh psihofizičnih dimenzij« (str. 13).  

Gibalno-plesna terapija je oblika terapije, ki uporablja kreativno gibanje in ples kot 

temeljno sredstvo v terapevtskem procesu. Posameznik pri plesno-gibalni terapiji 

spoznava svoje telo kot možen medij izražanja. Terapija daje možnost izražanja 

čustev in domišljije, saj izhaja iz načela medsebojne povezanosti telesa in gibanja z 

notranjimi duševnimi procesi. Omogoča občutje uspeha, zadovoljstva ter integracijo 

notranjih in zunanjih dražljajev. Posamezniku je v pomoč pri prebujanju in izražanju 

čustev. Njegovo gibanje odraža vzorce mišljenja in čustvovanja, osebnost in načine 

vzpostavljanja medsebojnih odnosov. Različne metode in tehnike, ki jih v plesno-

gibalni terapiji uporabljajo, so prilagojene potrebam posameznika. Ta se začne 

zavedati svojih delov telesa in telesa celostno, številnih možnosti gibanja v času in 

prostoru ter ob različni uporabi količine energije. Terapevt podpira posameznika pri 

ozaveščanju povezave med njegovimi gibalnimi aktivnostmi, čustvovanjem in 

mišljenjem. Ko posameznik doseže telesno in čustveno integracijo, se posledično bolj 

odziva na okolje (Jevšenak, 2014). »Gib lahko izrazi neskončno skalo čustev in 



25 
 

razpoloženj, za katere marsikdaj beseda ne zadostuje. Ples premaguje razdaljo med 

telesom in dušo, med nebrzdanim izbruhom čustev in med nadzorovanim vedenjem. 

V plesni ekstazi človek začuti povezanost med tem in onim svetom, med svetom, na 

katerem živi, in med svetom demonov, duhov, božanstev« (Otrin, 1998, str. 9).  

 

O eni temeljnih značilnosti dela socialnega pedagoga piše J. Kozorog (2003). Je 

spremljanje in poseganje v življenjsko resničnost mladih, s pomočjo različnih 

kreativnih medijev, kot so dramski, likovni, glasbeni, video, biblioterapevtski, gibalno-

plesni in drugi, saj pripomorejo k samopoznavanju, samopreskušanju, samopodobi 

posameznika in razvijanju odnosov v skupini. Izmed naštetih ima terapija plesno-

gibalnega ustvarjanja najkrajšo tradicijo, saj njen začetek sega v šestdeseta leta 

prejšnjega stoletja. V tuji literaturi uporabljajo termin dance-movement therapy ali 

dance therapy. Oblikovanje telesne samopodobe v času mladostništva velja za eno 

najpomembnejših razvojnih nalog tega obdobja. Ples je oblika pomoči, ki mladostnike 

privabi in ne potiska v nekaj, kar jim ni po godu, upošteva subjektivne želje in ima 

moč, da jih motivira. Pri plesno gibalnem ustvarjanju pa ima kljub vsemu pomembno 

vlogo tudi verbalno izražanje, saj omogoča posredovanje doživetega drugim v 

skupini. Prav vsaka verbalizacija, ki jo zbudi gibanje, je nujno potrebna za 

spreminjanje telesne samopodobe. H. Payne (1990, str. 10): »Pri ustvarjalnem plesu 

in gibu mora vsak posameznik postati udeleženec v lastnem procesu preobrazbe.« 

Posameznik tako prevzame odgovornost za lastno spreminjanje.   

 

 

2.1 Mažorete – ples ali šport? 
                                                                                                                                                                                        

Ena izmed panog plesa je mažoretni ples. Definicija iz leksikona Ples (Dolinar, 1990) 

mažorete: »Mažoretke so ameriška komercialna oblika ambulatornega revijskega 

plesa, njihova značilnost so uniforma in koračni ritmični vzorci mladih deklic, ki nosijo 

v rokah dekorativne paličice in z njimi žonglirajo z akrobatsko spretnostjo« (str. 163). 

»Beseda mažoreta izhaja iz imena ameriške dekliške skupine, ki jo je vodil Jack 

King. Po vojaškem činu je bil major, zato poimenovanje »majorette«. King je tehniko 

nastopa deklet v skupini nekako povzel in nato izpopolnil po rimskem običaju, ko so 

cesarjevi spremljevalci hodili pred njim in vrteli palice, s čimer so odganjali 

radovedneže« (Bukovec, 2001). Mažoretna tehnika se je do danes močno razvila. 

Poleg tradicionalnega korakanja v uniformah in vrtenja palic, danes to znanje obsega 

prvine gimnastike, baleta, modernega in klasičnega plesa ter akrobatske elemente v 

sočasnem zahtevnem delu s palico, kar uvrščamo v »twirling« šport. V Slovenijo je 

tehniko vrtenja palice iz Frankfurta v Nemčiji prinesla gospa Ivica Knavs, balerina 

ljubljanskega baletnega ansambla SNG Opera in baleta Ljubljana. O mažoretnih 

skupinah v Sloveniji se je govorilo že pred tem, vendar ni bila poznana tehnika 

vrtenja palice. Palici so mažorete le spreminjale položaj. Da je koreografija uspešna 

in tekoča, se morda gledalcem zdi enostavno, vendar to zagotovo ni. Mažoretke 
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morajo gimnastične in plesne gibe obvladati, ohranjati morajo brezhiben ritem in 

enotnost, poleg tega pa je potrebno obvladovanje tehnike palice na višji ravni. 

Njihove zanimive predstave so rezultat večurnih treningov, tako posameznice kot 

celotne skupine (Omerzu, 2010). Ivica Knavs pravi: »Pri mažoretah se vse začne s 

koraki in ritmom, in ko dekle dobi orientacijo v prostoru, lahko začne osvajati gibanje 

rok in delo s palico, ki je vrhunec tehnike« (Bukovec, 2001).  

Prvi mažoretni nastop v Sloveniji je bil v Novi Gorici, leta 1968. Prva mažoretna 

zveza v Sloveniji je bila ustanovljena 1996 in se poimenovala Zveza društev mažoret 

Slovenije (ZDMS). Zaradi nesoglasij so nekatera društva iz ZDMS izstopila in leta 

1999 ustanovila Zvezo društev mažoretne in twirl tehnike Slovenije, skrajšano NBTA-

SI (National Baton Twirling Asociation), ostala društva so leta 2001 ustanovila 

Mažoretno zvezo Slovenije (MZS), ki se je kasneje zaradi interesov po twirling športu 

preimenovala v Twirling zvezo Slovenije (TZS) (Omerzu, 2010). V Evropi nastanek 

mažoret povezujejo z metalci zastav, ki so le-te metali več metrov visoko, obračali 

preko rok in ostalih delov telesa, zraven pa izvajali akrobatiko in plesali na glasbo 

orkestra ali pa le tolkal. Ta način so ohranili predvsem v Švici in Italiji (Flag Throwing, 

b.d.). Še danes nekatere skupine, tudi mažoretne, v svojih koreografijah uporabljajo 

zastave.  

 

Slika 1: Mažoretna skupina z zastavami. 

 

Sprva so se mažorete predstavljale v večjih skupinah z osnovnimi korakanji t.i. 

paradah, ki so značilne za različne javne prireditve. Tu morajo plesalci, usklajeni s 

palico in telesom hkrati izvajati gibanja v like oziroma figurative. Ko govorimo o 

tradicionalnih mažoretnih skupinah, imamo v mislih dekleta v škornjih, s pokrivalom, 

kostumom, ki daje vtis uniforme, in korakanje. Njihova posebnost je tudi predvodnica, 

ki se ločuje po drugačnem kostumu, in tako spominja na »drum majorje«. Kostum 

lahko vsebuje dodatke, ki prikazujejo posebnosti kraja, občine ali države, iz katere 

skupina prihaja. Danes se večina mažoretnih skupin spogleduje z osnovami twirling 

športa, ki koreografijam dajejo živahnost, napetost in težavnost. »Mažoretna tehnika 

je sklop številnih prvin gimnastike, baleta, klasičnega in modernega plesa ter folklore, 

http://www.crwflags.com/fotw/flags/xf-thro.html
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vmes pa so še akrobatske prvine in zahtevno delo s palico. Palica je naša najboljša  

prijateljica in brez nje nismo prave mažorete« (Bukovec, 2001). 

 

 

 

Slika 2: Tradicionalni videz mažoretne skupine. Na sliki logaške mažorete. 

 

 

Mažorete čedalje pogosteje uporabljajo prvine twirlinga, ki spada med športne 

panoge, čeprav same dejavnosti še ni priznal Olimpijski komite Slovenije. Šport je 

prvotno pomenil aktivnost, pri kateri so se ljudje zabavali in zapolnjevali svoj prosti 

čas. Izhaja iz latinščine, metaforično pa pomeni sprostiti se, pozabiti na resno stran 

življenja in se prepustiti toku zabave. Plesalec si mora kljub želji po zmagi prizadevati 

za fizično pripravljenost in izvedbo tehnike, ki je pomembna tudi iz estetskega vidika. 

Za gledalce pa je ples kulturni dogodek, pri čemer uživajo v lepoti gibanja (Zagorc in 

Jarc-Šifrar, 2003). »Zaradi odmikanja od družabne oblike in preraščanja v umetnost 

na eni strani ter v šport na drugi se je športni ples močno približal sodobnim tokovom 

v športu« (prav tam, str. 13). »V vrhunskem in tekmovalnem plesu zaznamo težnjo 

po popolnosti gibanja samega po sebi, po absolutnem. Gibalne forme, izraz, sočasje 

različnih komponent – glasbe, ritma  in giba ter hkratno osvajanje prostora dobijo 

odzven v kakovosti gibanja, v vzvalovanosti čustev, v univerzalni igri človekovega 

telesa. V vrhunskem plesu je to velikokrat prestopanje meja, je zlitje s sočlovekom, s 

soplesalcem, je zlitje z glasbo, nadzavedanje prostora in časa. Ples ima v sebi 

sestavine, ki jih morda drugi športi nimajo v taki meri, ima moč prehajanja v druge 

energijske svetove, pozna brezprostor in brezčas« (prav tam, str. 48).  

A. Kašček (2013, str. 44) najbolj pomemben pripomoček mažoret in twirling plesalcev 

ter plesalk opiše: »Rekvizit palica je sestavljena iz kovinske palice, dolge okoli 70 cm, 

in dveh gumijastih čepov. Običajno je palica ovita v trak, da ima tekmovalec boljši 

oprijem.« 
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Slika 3: Twirling baton oz. mažoretna palica. 

 

Tako v twirling športu kot tudi v mažoretnem plesu se uporabljajo različni elementi 

tehnike s palico, ki imajo svojo stopnjo težavnosti in določena pravila, kako je 

element pravilno izveden. V spodnji sliki so razporejene prvine palice na tri glavne 

kategorije, to so kotaljenja (imenovana tudi rolanja), rokovanja (imenovana tudi 

kontakti) in meti. Vsaka od teh skupin ima še svojo podskupino.     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 2: Prvine tehnike s twirling palico (Kašček, 2013, str. 44). 
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2.2.1 Twirling šport oziroma ples s palico 

                                                                                                                                                

»Znanje baletnih tehnik, gimnastike in plesa na različno glasbo z izvajanjem 

zahtevnih predpisanih elementov s posebno palico, visoke mete in kotaljenja na 

različnih delih telesa, posamično, v parih ali skupinah. Vse to in še več sestavlja 

športno panogo, ki je v svetu znana pod imenom twirling« (Kašček, 2013, str. 43). Po 

zgodovini sodeč vidimo, da imata obe dejavnosti, mažorete in twirling šport, skupne 

korenine. V Združenih državah Amerike so konec 19. in začetek 20. stoletja korakala 

dekleta, imenovana »drum majorette«. Nekateri viri navajajo njihovo daljše ime 

»drum majorette twirling baton«, kar pomeni, da so vrtele palice. Kasneje se je ta 

disciplina razvijala in z vključevanjem gimnastike in akrobatike so jo poimenovali 

TWIRLING BATON ŠPORT (Omerzu, 2010).  Ker je twirling šport razmeroma mlada 

disciplina in je v razvoju, zanj še nimamo strokovnega prevoda, če bi ga prevajali 

dobesedno, bi bili le-to nesmiselni prevodi. Edino, kar  uporabljamo, je ples s palico. 

V povezavi z besedo twirl uporabljamo tudi besede: twirler, twirlerka, twirlerji. To 

besedo bi lahko le »poslovenili« v besedo tvirling. O zgodovini nastanka twirlinga 

kroži več teorij. Prva govori o švicarskih priseljencih v ZDA, ki so na dolgih palicah 

vrteli svoje zastave. To naj bi prevzeli Američani in razvili do te mere, da je twirling 

postal šport. Druga teorija govori o ljudstvih iz Azije, ki so metala različne predmete 

(palice, nože, kamenje). Tretja pa, ki velja bolj za mit, prihaja iz časov rimskega 

imperija, kjer naj bi cesarjeva vojska na pohodih izvajala različne trike s palico 

(Koprivnik, 2009).  

Prva od zvez, ki je vključevala twirling, je nastala leta 1947 v Ameriki, in sicer pod 

imenom National Baton Twirling Asociation (NBTA), kamor danes spadajo 

mažoretno-plesna twirling društva, med njimi tudi društvo mažoret iz občine Ribnica. 

Ko se je twirling razvil v športno panogo, so leta 1958 ustanovili United States 

Twirling Asociation (USTA). Zaradi vse večje priljubljenosti tega športa, so leta 1977 

v Londonu voditelji twirling organizacij iz celega sveta ustanovili World Baton Twirling 

Federation (WBTF) (Omerzu, 2010). 

Twirling šport se je v Sloveniji razvil iz plesne panoge mažoret. Sestavljajo ga ples, 

gimnastične prvine in prvine s twirling palico, v Sloveniji pa se zadnja leta uspešno 

razvija. Spretnosti s palico so določene in predpisane, vključujejo veliko kompleksnih 

vzorcev gibanja, zato športniki v tem športu potrebujejo številne prednosti (prav tam). 

Twirling šport se je razvil iz enostavnega vrtenja palice in po angleški besedi »to 

twirl«, ki pomeni vrtenje, prevzel ime twirling šport. Ime se je ohranilo do danes. V 

Sloveniji od leta 2003 obstaja Twirling zveza Slovenije, ki je priznana od Olimpijskega 

komiteja Slovenije. V Sloveniji se kot največji dosežek TZS šteje program za 

usposabljanja strokovnih delavcev v twirlingu. Danes je v Sloveniji 17 uradnih 

trenerjev twirlinga (TZS).  
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Osnovne značilnosti twirling športa so:  

- ples s palico, s katero športniki upodabljajo vzorce, oblike, s spretnostjo, 

mehkobo in hitrostjo, okoli telesa, na telesu in z metanjem palice v zrak; 

- izražanje s plesom in gibom, saj športniki predstavljajo moč, gibljivost, fizično 

pripravljenost, estetiko in koordinacijo z obvladovanjem palice; 

- prikaz gimnastičnih gibov, prilagojenih za twirling šport, da se ustvarijo dodatni 

elementi napetosti in tveganja (World Baton Twirling Federation, b.d.). 

Športnice twirlinga za samo izvedbo potrebujejo fizično moč telovadcev, estetiko 

plesalcev, ob popolni koncentraciji in koordinaciji plesa s palico. Vse to mora potekati 

na glasbo in ob pravilnem izkoriščanju prostora. Twirling je zahteven šport, vendar pa 

se ga lahko poslužujejo otroci, odraščajoči in tudi odrasli, moški in ženske, pleše se 

posamezno, v paru in v skupini. V Sloveniji obstajajo le društva in organizacije 

twirlinga, medtem ko v tujini obstajajo twirling srednje šole. Avtorici M. Zagorc in T. 

Jarc-Šifrar (2003) pišeta o pripravi plesalca, ki jo lahko povežemo tudi z mažoretnim 

in twirling treniranjem, saj je pri športnem in tekmovalnem plesu pomembna priprava 

tekmovalca skozi celotno tekmovalno sezono. Priprava tekmovalca je večplasten 

proces, ki zajema celovitost telesnih, duševnih, mentalnih ter duhovnih sposobnosti v 

povezavi z vpetostjo v socialne okvire ter družbeno okolje. Pri tem veliko odgovornost 

nosi trener, ki oblikuje proces treninga v plesu. »Trening je proces, pri katerem gre za 

razporejanje sredstev, metod in vadbenih količin v smiselno in učinkovito celoto« 

(prav tam, str. 69). Pri tem upoštevamo cilje, ki jih želimo doseči, športnikove 

sposobnosti in način življenja. Poleg priprave programa treniranja je pomembno, da 

se veliko pozornost nameni tistemu, kar soplesalce ločuje in kar jih povezuje. Skupni 

cilji so tisti, ki pripeljejo do uspehov, da vsak posameznik deluje kot celota. »Izkušeni 

strokovnjaki vedo, da dva najboljša posameznika še zdaleč nista najboljši par« (prav 

tam). 

Tekmovanja v twirling športu potekajo v različnih starostnih in težavnostnih 

disciplinah. Ločijo tehnične discipline, kjer se ocenjuje tehnika palice v skladu z 

gibanjem telesa. Glasba je točno predpisana. Premikov, ki niso v skladu s prvinami, 

se ne uporablja. Tu tekmujejo posamezniki in pari. Naslednja kategorija je prosti 

program, kjer prav tako tekmujejo posamezniki in pari. V tej kategoriji si lahko 

tekmovalci sami izberejo glasbo, sodniki pa poleg plesa s palico ocenjujejo še 

umetniški vtis. Skupinska tekmovanja se ločijo na manjše skupine, kjer tekmuje 5 do 

9 tekmovalcev, in večje skupine, kjer tekmuje najmanj 10 tekmovalcev. V skupinskem 

delu morajo biti uporabljene različne menjave, koreografija pa mora biti smiselno 

prilagojena glasbi (Kašček, 2013). »Twirling je po eni strani fizično in tehnično 

zahteven šport, po drug strani pa zahteva tudi umetniški vtis. Združuje lepoto in 

šport, intenzivno usklajevanje plesnih gibov s prvinami s palico, premikanje telesa s 

plesnimi koraki, gimnastičnimi prvinami, v povezavi z glasbo in ritmom, pri tem pa je 

potrebna visoka stopnja koncentracije in telesne pripravljenosti. Poleg tega spodbuja 

športni tekmovalni duh ter je hkrati zabaven in zanimiv tudi za občinstvo« (prav tam, 

str. 49).  

http://www.wbtf.org/about/history
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2.2.2 Društvo mažoret v občini Ribnica 

                                                                                                                                                                         

Društvo mažoret v občini Ribnica je svojo zgodovino začelo pisati leta 1999, 

registrirano je bilo leta 2001, in od takrat je včlanjeno v NBTA-SI. Le-to še ne spada 

na področje športa, saj so še vedno tekmovanja osredotočena na mažoretno 

dejavnost, s prvinami twirling športa. Od začetka sem aktivna članica te skupine tudi 

sama. Društvo šteje 90 članic, ki smo razporejene v šest starostnih skupin, od 

najmlajših šestletnic, do najstarejših, ki štejejo 28 let. Poučuje 6 mentoric. Od začetka 

se poleg številnih nastopov udeležujemo tekmovanj na medobmočni, državni, 

evropski in svetovni ravni. V največji uspeh si štejemo naslov evropskih prvakinj v 

letih 2014 in 2015. Na evropskem prvenstvu leta 2016 smo dosegle 2. in 3. mesto. 

 

Slika 4: Ribniške mažorete na evropskem prvenstvu 2016. 

 

Treningi v društvu mažoret potekajo večkrat tedensko, po 120 minut, v manjših, 

različnih starostnih skupinah, ki štejejo od 10 do 18 članic. Sestavljeni so iz 

kondicijskega dela, vaj za moč, raztezanja, baletne in jazz tehnike, twirl tehnike s 

palico, ponovitev starih in učenja novih koreografij. »Športni ples je šport, ki zahteva 

vsakodnevne naporne treninge za pridobivanje kondicije, vzdržljivosti, vrhunske 

gibalne sposobnosti, številna tekmovanja itd. Tekma in trening predstavljata neko 

posebno okoliščino, kjer so prisotne številne psihofizične spremembe, kot so npr. 

povišan srčni utrip, anksioznost pred nastopanjem, trema, stres, nesoglasja med 

plesalcema itd. Velik pomen pri vsem ima tudi osebnostna struktura vsakega 

posameznega plesalca« (Zagorc in Jarc-Šifrar, 2003, str. 141). Poleg specifične 

mažoretne tehnike s palico vključujejo treningi plesne tehnike, ki pripomorejo k 

gibanju vseh delov telesa, kar je bistveno za ozaveščanje le-tega.  

Tradicionalno je mažoretka dekle, ki v posebni uniformi koraka ali pleše ob spremljavi 

godbe na pihala. Glavni rekvizit je mažoretna palica, drugi poljubni rekviziti pa so 

pom-pomi, dežniki, zastave, klobuki in tako dalje, odvisno od koreografije in teme. V 

zvezi NBTA društvo mažoret iz Ribnice tekmuje v skupini, parih in solo na državnem 

prvenstvu in se uspešno udeležuje evropskih ter tudi svetovnih mažoretnih 
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prvenstev. Tehniko vrtenja s palico v evropski mažoretni zvezi NBTA oziroma 

svetovni zvezi WFNBTA imenujejo twirling, kar je razvidno iz pravil WFNBTA Rules.  

Tekmovanja mažoretne zveze NBTA, kamor so včlanjene ribniške mažorete, 

potekajo v solo in duo kategorijah, kjer je namen spodbujati dobro twirling tehniko ter 

dobro športno pripravljenost. V skupinah, kjer se uporablja le palica, je cilj 

nadaljevanje razvoja twirling tehnike, kot tudi poleg plesnih elementov še ohranjanje 

številnih pomembnih elementov korakanja in figurativ, ki pokažejo izboljšanje na 

tehničnem nivoju palice. Skupine, kjer se poleg palice uporablja različne rekvizite, se 

štejejo za drugačne kategorije. Tam je pomembna zgodba koreografije, ujemajoči se 

rekviziti, plesni elementi, tehnika palice in usklajenost plesalcev. V to kategorijo 

spadajo tudi skupine z zastavami in pom-pomi, ki pa jo na evropski ravni uporablja 

čedalje manj skupin. Kategorije so ločene tudi po starosti. V solo in parih ločimo štiri 

starostne kategorije, izrazov zanje ne prevajamo. To so Juvenile (do 9 let), Preteen 

(10 - 12 let), Junior (13 - 15 let) in Senior (16 let +). V skupinah ločimo tri starostne 

kategorije, in sicer Minime (povprečna starost vseh članic skupine do 9 let), Junior 

(povprečna starost vseh članic skupine do 15 let) in Senior (povprečna starost vseh 

članic skupine 16 +). V vseh kategorijah je določena minutaža glasbe, prostor, ki ga 

je potrebno uporabiti, ter dovoljeni elementi (s palico in telesom) v posamezni 

kategoriji. Gibalna tehnika vsebuje vse elemente od osnovnih hoj do težkih prvin. 

Tehnika palice je v vseh disciplinah izjemnega pomena. Nanaša se na obvladovanje 

palice in usklajenega gibanja telesa. Pozornost je usmerjena na položaj palice, 

ravnino, hitrost in druge detajle (WFNBTA Rules, 2015). 

 

 
Slika 5: Primer tekmovalne skupinske koreografije samo s twirling palico. 

 

Slika 6: Primer tekmovalne skupinske koreografije, kjer so poleg twirling palice uporabljeni še 
drugi, temi primerni rekviziti. 
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Baton twirling šport pa, kot že rečeno, združuje znanje baletnih tehnik, gimnastike in 

plesa, z izvajanjem zahtevnih elementov s palico, visoke mete in rolanje na različnih 

delih telesa, v solo, parih ali skupinah, na različno izbrano glasbo. V tem športu 

tekmujejo dekleta, redkeje fantje, v športnih dresih in kostumih ter primernih plesnih 

copatih na parketu v športnih dvoranah. NBTA mažoretno tekmovanje se od twirling 

tekmovanja razlikuje predvsem v tem, da niso dovoljeni akrobatski elementi (različni 

premeti) ter z omejenim številom obratov pod palico (3). Predstavnika moškega spola 

pa najdemo redkeje kot v twirling športu. Društvo mažoret v občini Ribnica se z leti 

močno razvija in napreduje. Tako glede na zgornje ugotovitve razlik med mažoretami 

in twirling športom, kljub besedi mažorete v svojem imenu, uporablja elemente 

twirling športa čedalje pogosteje, tradicionalne elemente mažoret pa opušča. Zato 

gre omeniti podatek, da se bosta v aprilu 2017, najstarejši skupini udeležili 

evropskega tekmovanja v twirling športu. 

 

2.3 Samopodoba 

                                                                                                                                                                         

Izrazov, ki so povezani s pojmovanjem samega sebe, je veliko. V tuji literaturi se 

srečujemo s številnimi izrazi (self-esteem, self-image, self-understanding, self-

concept … ), ki se nanašajo na samopodobo, vendar poudarjajo le določene vidike 

znanja, ki jih ima posameznik o sebi. V slovenski literaturi se je uveljavil pojem 

samopodoba. O samopodobi govorimo kot o posameznikovem doživljanju samega 

sebe ter množici odnosov, ki jih posameznik vzpostavlja do sebe. Temelji 

samopodobe se oblikujejo v otroštvu ter tako pogojujejo nadaljnji razvoj in vstop v 

mladostnikovo samopodobo (Juriševič, 1999). Tušak in Faganel (2004) samopodobo 

poimenujeta psihološki konstrukt, skozi katerega zaznavamo sebe in kako nas vidijo 

drugi, samopodoba pa je subjektivna. Težko jo je proučevati celostno, lažje v 

določeni situaciji ali z enega zornega kota. »Samopodoba predstavlja odnos, ki ga 

imamo do sebe, je vrednotenje samega sebe« (Žibert, 2011, str. 9). Za vsakega 

posameznika je pomembno, da se počuti cenjenega in pomembnega, 

posameznikovo mnenje temelji na prepričanju o lastni učinkovitosti ter zaupanju v 

svoje sposobnosti. 

»Samopodoba je organizirana celota lastnosti, potez, občutij, podob, stališč, 

sposobnosti in drugih psihičnih vsebin, za katere je značilno, da: 

1. jih posameznik – v različnih stopnjah razvoja in v različnih situacijah – pripisuje 

samemu sebi, 

2. tvorijo referenčni okvir (Musek, 1985), s katerim posameznik uravnava in 

usmerja svoje ravnanje, 

3. so v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom posameznika ter z 

vrednostnim sistemom ožjega in širšega družbenega okolja, 
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4. so pod nenehnim vplivom delovanja obrambnih mehanizmov – nekakšne 

membrane med nezavednim in zavestnim, ki prepušča tiste vsebine, ki so 

sprejemljive za posameznikov jaz« (Kobal, 2001, str. 25). 

Samopodoba se oblikuje postopoma in je razvojno določena, glede na 

posameznikovo interakcijo z okoljem (Tušak in Faganel, 2004). Avtorica D. Kobal 

(2001) piše o dejavnikih, ki vplivajo na razvoj samopodobe: posameznikova izkušnja 

s samim seboj in drugim, oblikovanje meja med zavestnim, nezavednim in 

predzavestnim, razvoj ega in superega, identifikacija, individualizacija, razvoj 

posameznikovih občutij in vstopanje v medosebne odnose z drugimi. Avtorica M. 

Juriševič (1999) navaja, da ljudje pod vplivom razvojnih dejavnikov in interakcij z 

ožjim in širšim okoljem oblikujemo samopodobo. D. Kobal (2001) pravi, da si na 

osnovi odnosov z drugimi ljudmi ustvarimo identiteto. Drugi so tisti, ki se na nas 

odzivajo in oblikujemo svoj tip vedenja, svojo identiteto. Tako na podlagi sporočil 

drugih gradimo samopodobo. »Socialna samopodoba pa zajema posameznikova 

verovanja in prepričanja o tem, kaj drugi mislijo o njem« (prav tam, str. 24). 

Nekateri strokovnjaki samopodobo imenujejo sebstvo, drugi identiteta, tretji 

samopodoba, četrti socialni jaz itd., enotni pa so si v tem, da gre za množico 

odnosov, ki jih posamezniki vzpostavljajo do samega sebe (prav tam). Identiteto 

velikokrat povezujemo v besedne zveze (socialna, skupinska, kulturna itd. identiteta). 

Marcia (1980, v Kobal, 2001, str. 69) identiteto opredeljuje kot: »Stanje ali dinamično 

strukturo osebnosti, ki v sebi združuje posameznikove nagone, navade, prepričanja 

in notranje identifikacije.« D. Kobal (2001) ravno tako opredeljuje identiteto, ki je v 

skladu z odnosi, ki jih posameznik vzpostavlja s svojim okoljem, pri čemer so 

pomembni odzivi okolja nanj. »Iskanje lastne identitete pomeni iskanje samega sebe. 

Otrok izraža željo po enkratnosti, posebnosti in različnosti od drugih« (Žibert, 2011, 

str. 18). M. Juriševič (1999, str. 9) samopodobo opredeljuje: »V sodobni psihološki 

znanosti je samopodoba (ang. self-concept), podobno kot inteligentnost, motivacija, 

agresivnost, anksioznost idr., obravnavana kot psihološki konstrukt. Njene vsebine so 

znanja, ki jih v življenju oblikujemo na nam pomembnih področjih lastnega 

udejstvovanja (npr. na telesnem, socialnem, učnem, delovnem, čustvenem 

področju).«  

 

Ljudje iz različnih kultur imajo lahko bolj ali manj različne samopodobe. Nastran-Ule 

(1994, v Kobal, 2001, str. 188) pravi: »Ne le, da se vsak za sebe močno razlikujemo 

po tem, kaj smo sposobni in pripravljeni imeti za del »sebe«, kaj pa pripišemo drugim 

ljudem in okoliščinam, temveč različne družbe in kulture razvijajo različne vzorce za 

opredeljevanje in razumevanje teh fenomenov … Nekaj, kar ljudje v eni kulturi 

dojemajo, razumejo, čutijo in pripisujejo sebi, se lahko v drugi kulturi dojema, razume, 

občuti in pripiše okoliščinam, torej nečemu zunaj njih ali obratno.« Model medsebojno 

odvisne samopodobe je značilen za kulturo, ki spodbuja udobje, občutek pripadnosti 

skupini, ubogljivost, osebni cilji so manj pomembni od skupinskih, značilna je 

predvsem za vzhodno/azijsko) kulturo. Drugi tip je neodvisna samopodoba, kjer je 
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poudarjena individualnost, tekmovalnost, egocentrizem, samostojnost. Na tem temelji 

naša (zahodna) kultura. Drugi ljudje so tudi pomembni, vendar se z njimi ves čas 

primerjamo in imamo jasno začrtano mejo med seboj in drugimi (prav tam).  

 

Pri odraslih se struktura samopodobe po Tam in Watkins  (1995, prav tam) deli na 

individualno in medosebno samopodobo, individualna se nato cepi na področje 

uspeha oziroma dosežkov in na telesno samopodobo, medosebna samopodoba pa 

se deli na socialno in družinsko samopodobo, vse naštete se delijo še na samooceno 

vedenja v določenih situacijah.  

  

Shema 3: Samopodoba odraslega človeka (Tam&Watkins, 1995, v Kobal, 2001, str. 126). 

 

Markus in Wurf (1987, prav tam) pišeta o samopodobi kot o psihičnem konstruktu, ki  

ga pojasnjujeta v dinamičnem modelu samopodobe. Posameznikov jaz vzpostavlja 

interakcije med emocionalnim in kognitivnim (intrapersonalne reakcije) ter med 

individualnim in družbenim (interpersonalne reakcije). Vsebino delovne samopodobe 

določajo trenutne socialne okoliščine in trenutno motivacijsko stanje posameznika. 

Vsebuje sklop predstav, ki jih imamo o sebi, dinamične strukture, ki so trenutno 

aktivne v delovni samopodobi in uravnavajo vedenje posameznika, vplivajo pa na 

intrapersonalne in interpersonalne procese. 
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Shema 4: Dinamični model samopodobe po Markus&Wurf (1987, v Kobal, 2001, str. 137). 

 

D. Kobal (2001), pravi, da identiteta ali samopodoba ne zajema le samozavedanja, 

temveč tudi socialne reakcije, ki vplivajo na samoocenjevanje. Oblikuje jo družba, kar 

ji omogoča samorefleksijo. Vsak posameznik je celota zase, zaključen sistem, je 

enkraten in vedno neponovljiv. Človek kot celota se uresničuje v skupnosti, saj 

družba neprestano bdi nad identiteto posameznika. Identiteta je skupek značajskih 

potez, ki označujejo človeka v lastnih in tujih očeh. Družba identiteto neprestano 

vrednoti, jo potrjuje, včasih zanika in pogosto tudi spreminja. Identiteta je odvisna od 

priznanj, ki jih je posameznik deležen v očeh drugih. Izhaja tako iz mnenja o samem 

sebi kot iz tistega, ki ga izrazijo drugi. Na podlagi tega človek gradi osebno identiteto 

(Južnič, 1993). Osebno identiteto Brumlik in Holtappels (1993, v Kobal, 2001) 

razumeta kot stanje, kjer se posameznik vidi kot celoto in edinstven osebek s svojimi 

posebnostmi, medtem ko socialna identiteta na posameznikovo videnje vpliva šele, 

ko se posameznik vidi kot član skupine in družbe, lastnosti pa si tudi deli z njunimi 

člani. Velikokrat sta si v času oblikovanja zrele identitete osebna in socialna v 

nasprotju, zato ima posameznik nalogo, da ju uspešno usklajuje v smislu, da ne 

ogroža ene ali druge. Ne ogrozi pripadnosti skupini niti svoje samopodobe z lastnimi 

željami. »Vrednotenje samega sebe, lastnega (učnega) dela ter dosežkov oziroma 

samoocenjevanje na podlagi znanja, ki ga o sebi pridobimo na različnih – nam 

pomembnih – področjih lastnega udejstvovanja, usmerja naše (učno) vedenje; vodi 

nas v razmišljanju, v čustvovanju ter v ravnanju na podlagi našega vedenja o tem, 

kakšni smo, koliko in česa smo sposobni ter kako smo pri tem (lahko) uspešni« 

(Juriševič, 1999, str. 5). 
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2.3.1 Dejavniki oblikovanja samopodobe 

                                                                                                                                                                                

Vsak posameznik ima o sebi oblikovano dokaj stabilno sliko, eni pretežno pozitivno, 

drugi negativno. Tisti, s pozitivno samopodobo so bolj uspešni, imajo vodilne vloge v 

družbi, so zadovoljni, medtem ko so tisti z negativno samopodobo manj učinkoviti in 

bolj anksiozni do uspešnosti (Kobal, 2001). S. Žibert (2011) piše o otrocih z visoko 

samopodobo, ki so odločni, zaupljivi, prijateljski, odgovorni, sočutni in prihajajo iz 

družine, kjer imata tudi starša pozitivno oblikovano samopodobo in veliko mero 

samospoštovanja, otroke pa vzgajata v odgovorne in samostojne posameznike. 

Samopodoba se oblikuje postopoma, glede na posameznikove individualne 

značilnosti in vplive sociokulturnega okolja. Schafer (1996, v Juriševič, 1999) meni, 

da je pri tem predvsem pomembno otroštvo, ko se postavljajo temelji lastne 

samopodobe, hkrati pa posameznik sprejema ocene drugih o sebi. Tako se 

samopodoba iz enostavne oblikuje v razčlenjeno, iz spremenljive v stabilno, iz 

konkretne v abstraktno, iz absolutne v primerjalno in iz javne v zasebno. Pri 

oblikovanju samopodobe imata zelo velik vpliv  pomembni drugi in socialno okolje, pri 

čemer moramo upoštevati vsaj tri ravni:  

- trenutne okoliščine (pogojujejo posameznikova čustva in razpoloženje ter cilje 

in načrte v dani situaciji), 

- socialno okolje (za otroke in mladostnike so to predvsem družina, šola, 

vrstniška skupina, ker si posameznik oblikuje položaj) in 

- časovno obdobje (zgodovinsko, družbeno, politično, v katerem živimo). 

Za razvoj posameznikove osebnosti in samopodobe so pomembni odnosi z drugimi. 

T. Lamovec (1994, v Kobal, 2001, str. 173): »Na osnovi odnosov z drugimi ljudmi si 

ustvarimo svojo identiteto. V stikih z njimi opazujemo, kako se na nas odzivajo, 

dobivamo povratne informacije o tem, kako nas drugi zaznavajo, in se naučimo, da 

na podoben način zaznavamo sami sebe. Odziv drugih nam pomaga, da razvijemo 

čim bolj jasno in točno predstavo o sebi. Če nas drugi doživljajo kot vredne, bomo 

tudi sami sebe ustrezno vrednotili.« Samopodoba je konstrukt hierarhične strukture, 

ki je določena, glede na posameznikovo znanje o sebi na določenem področju 

delovanja (telesnem in socialnem, na področjih učenja, čustvovanja idr.). Za 

oblikovanje samopodobe je ključno obdobje otroštva in je kazalnik otrokovega 

duševnega zdravja, hkrati pa se kaže kot napovednik posameznikovega prilagajanja 

kasneje v življenju. V vsakem obdobju se pokaže bolj ali manj pozitivna samopodoba 

prejšnjega obdobja, vendar pa je poleg pozitivnih kvalitet jaza za vzpostavljanje 

ravnotežja pomembna tudi negativna stran. Občasno doživljanje manjvrednosti nas 

motivira za izboljšave, nezaupanje vodi k manjši lahkovernosti ipd. (Juriševič, 1999). 
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Shema 5: Znaki pozitivne in negativne samopodobe (Žibert, 2011). 

 

Za vzdrževanje pozitivne samopodobe oziroma izboljšanje negativne nam pomagajo 

naslednje strategije: 

- strategije izogibanja (neposreden način izogniti se neuspehu), 

- strategije samooviranja (ustvarjanje ovir, na podlagi katerih se lahko opraviči 

morebitni neuspeh oziroma odlaganje neizogibne naloge), 

- omalovaževanje (razvrednotenje pohvale ali graje pomembnih drugih), 

- socialne primerjave (primerjanje z manj uspešnimi posamezniki),  

- zagotavljanje uspeha (organiziranje dela na način, ki nam bo zagotovo 

prinesel uspeh) (Juriševič, 1999). 

V obdobju otroštva in mladostništva je najbolj pomembno, da posameznik čuti, kako 

pomemben in cenjen je, s tem pa mu spodbujamo samoučinkovitost, ki predstavlja 

zaupanje v lastne sposobnosti in vrednote (Žibert, 2011). Samoučinkovitost je 

konstrukt, ki je najbližje opredelitvi samopodobe, je opredeljena kot 

»…posameznikovo prepričanje o lastnih zmožnostih za ravnanje v prihodnjih 

situacijah oziroma izvedbo dejavnosti, ki vodi do cilja v določeni nalogi« (Juriševič, 

1999, str. 37). Pomembno vlogo imajo tudi odnosi z drugimi, saj nas njihova sporočila 

oblikujejo, se nas dotaknejo in postanejo del predstave o nas. Tako dejavnike, ki 

oblikujejo samopodobo, razvrščamo med notranje in zunanje dejavnike oblikovanja 

samopodobe. Med notranje dejavnike samopodobe spada posameznik sam, kjer ima 

veliko željo po samoizpopolnjevanju (skladnost med samopodobo in pozitivno 

naravnanimi možnimi jazi) ter samokonsistentnost (težnja po skladnosti z dejansko 

samopodobo). Med zunanje dejavnike samopodobe pa spadajo socialnokulturni 

dejavniki (zgodovinski, ekonomski in nacionalno-regionalni kontekst; narodnost, 

spolna vloga, veroizpoved in socialni razred; soseska, delovno mesto in šola; 

družina, prijatelji in pomembni drugi) (prav tam).  

 

Znaki pozitivne samopodobe 

•pripravljenost za sodelovanje 

•pripravljenost deliti z drugimi 

•sposobnost sprejemanja nasveta brez 
občutenja kritike 

•zadovoljstvo s sabo 

•želja po doseganju uspešnosti 

Znaki negativne samopodobe 

•negativno vedenje 

•samopodcenjevanje 

•občudovanje brez tekmovanja 

•šibko prizadevanje za učitelja 
(vzgojitelja) 

•pretirano kritiziranje 

•pretirana zaskrbljenost glede 
namenov in mnenja vrstnikov 
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Otroci z visoko samopodobo (Youngs, 2000, v Žibert, 2011, str. 15): 

- »svoje napake in slabosti sprejemajo brez samoponiževanja, 

- zaradi pozitivnih izkušenj lažje vztrajajo v težavnih okoliščinah, 

- ob doseganju cilja postanejo motivirani in produktivni, 

- so sposobni samomotivacije, 

- uživajo v pridobivanju novih izkušenj, 

- postavljajo si visoke cilje, ki jih tudi dosegajo, 

- lažje vzpostavljajo zdrave in zadovoljive medsebojne odnose, 

privlačijo vrstnike s pozitivno samopodobo, 

- se samozavestno soočajo z ovirami, težavami, 

- v medsebojnih konfliktih zaupajo vase, 

- se bolje razumejo s svojimi vrstniki in imajo do njih pozitiven odnos, 

- so odgovorni do sebe in drugih, 

- so pripravljeni pomagat,  

- so sočutni do sebe in drugih, 

- so trdni, odločni, prijateljski, zaupljivi, optimistični in vidijo smisel v svojem 

življenju, 

- zavzemajo več odgovornosti in nadzora nad svojim življenjem.« 

 

»Samopodoba vpliva na priljubljenost, sprejetost, prevzemanje odgovornosti zase in 

za svoja dejanja ter tudi na dosežke posameznika« (prav tam, str. 15). M. Juriševič 

(1999) piše o dejavnikih, ki vplivajo na oblikovanje in razvoj otrokove samopodobe. 

To so kognitivni, ki v oblikovanje otrokove samopodobe vplivajo že pri šestih letih in 

vplivajo na razvoj otrokovih sposobnosti, telesni dejavniki, ter edukativni dejavniki, ki 

vplivajo ob vstopu v šolo in nastopijo v sklopu otrokovega socialnega razvoja. 

Posameznik oblikuje svojo identiteto glede na odnose, ki jih vzpostavlja z okoljem, pri 

čemer je pomembna posameznikova vpetost v odnose in odzivi okolja nanj. Zavest o 

pripadnosti skupini (npr. narodnosti), povezujejo člane manjše ali večje skupine med 

seboj. S socialnimi interakcijami z drugimi si posameznik razvija občutje pripadnosti 

in zaupnosti, prepoznava se kot pripadnega drugim. Po drugi strani pa posameznik 

oblikuje tudi občutje različnosti. Hkrati, ko išče podobnosti z drugimi, išče tudi razlike, 

ki mu omogočajo potrjevanje svoje posebnosti. Najbolj pomembno je v 

mladostništvu, ko preko razlikovanja z drugimi oblikujemo svojo lastno identiteto 

(Kobal, 2001). T. Lamovec (prav tam, str. 173): »Lastnosti, ki jih občudujemo pri 

drugih, poskušamo razviti tudi pri sebi. V medsebojnih odnosih se naučimo 

povzemati različne socialne vloge, ki jih vključimo v svojo predstavo o sebi. V 

odnosih z drugimi pravzaprav odkrivamo, kdo smo kot osebnost.« 

 

2.3.2 Ples in telesna samopodoba 

                                                                                                                                                                                                  

Na pozitivno vrednotenje samega sebe in krepitev socialnih odnosov ter duševne 

procese pomembno vpliva ples. Je gradnik fizičnega, socialnega, psihičnega in 



40 
 

nazadnje tudi športnega jaza (Tušak in Faganel, 2004). Preko plesa se odraža 

človekovo telesno odzivanje na zunanji svet, saj se je razvil kot želja po izražanju 

čustev, svobodi gibanja in bližini do drugih ljudi (Zagorc in Jarc-Šifrar, 2003). Skozi 

gibanje se posameznik postopoma giblje in vede bolj sproščeno, odnosi z drugimi 

člani so čedalje bolj odprti (Ramovš, 2000). M. Juriševič (1999) pravi, da pozitivna 

samopodoba vpliva na posameznikovo vedenje, motivacijo, prizadevanje in 

vztrajnost, posledično pa tudi na uspešnost opravljenih nalog.  

Samopodoba je sestavljena iz več plasti, tako ločimo telesno, družinsko, socialno, 

akademsko, delovno in individualno samopodobo. Telesna samopodoba zajema 

predstave, ki jih ima posameznik glede svojega telesa, predstave o telesnih 

sposobnostih in zunanjem videzu (Kobal, 2001). »Telesna samopodba predstavlja 

osnovno komponento posameznikove identitete, ki je v mladostništvu še posebej 

izpostavljena, zato je tudi najbolj občutljiva in ranljiva« (Dolenc, 2015, str. 7). 

 

Shema 6: Bracknerjev model samopodobe (1996, v Kobal,  2001). 

 

Osebni odnos do svojega telesa imenujemo telesna samopodoba. Predstavlja enega 

od virov samozavesti in vpliva na vzpostavljanje odnosov z drugimi (Tomori, 1990). 

Dandanes je gibalna aktivnost zelo pomembna, vendar nas kaj hitro ovira tehnologija 

(namesto peš gremo z avtom, otrok se namesto na igrišču igra za računalnikom ipd.), 

na neaktivnost pa vpliva tudi čas; tega je vse manj. Prednost dajemo stvarem, ki se 

nam zdijo pomembnejše. Vendar pa ima telesna aktivnost, ki vpliva na telesne 

značilnosti, prednosti in pomanjkljivosti, vpliva na oblikovanje splošne samopodobe 

(Tušak in Faganel, 2004). Telesna samopodoba vpliva na samopodobo človeka, saj 

je doživljanje lastnega telesa osnova zadovoljstva s samim seboj. Lahko gre za 

zunanji videz, telesne sposobnosti, zdravstveno stanje … Zaupanje vase je 

splošna 
samopodoba 

socialna 
samopodoba 

družinska 
samopodoba 

samopodoba 
kompetentnosti 

akademska 
samopodoba 

telesna 
samopodoba 
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povezano z zaupanjem v druge, to pa se pozitivno kaže v posameznikovem 

socialnem vedenju (Tomori, 1990).  

Otroci, ki kažejo že v šoli odpor do telesne vzgoje, v večini zrastejo v odrasle, ki jih 

šport ne privlači. Pozitivne izkušnje dajejo verjetnost, da bo posameznik v poznejših 

obdobjih s svojim telesom zadovoljen, s tem pa njegova samopodoba pozitivna. 

Posamezniki, ki imajo že iz otroštva s svojim telesom slabe izkušnje, tudi kasneje 

nerazrešene duševne stiske pogosteje prenašajo na telesno področje (prav tam). 

Telesna samopodoba je ena od delov splošne samopodobe o sebi, telo skozi lasten 

videz je pomemben vmesnik med posameznikom in okolico. Schidler (1978, v 

Dolenc, 2015) je predpostavil, da je telesna samopodoba nekaj več kot le predstava 

o svojem telesu, pomeni tudi zavedanje telesa, ki si ga ustvarimo na podlagi 

občutkov in zaznav s pomočjo premikanja delov telesa. Predstava o telesu je 

subjektivna in osebna, vendar hkrati pod vplivom socialne izkušnje, saj nanjo vplivajo 

družbeno pogojene definicije privlačnosti in zaželenosti. Avtorica M. Tomori (1990) 

pravi, da je družina tista, ki posamezniku posreduje prve napotke o tem, kako ravnati 

s telesom, daje zglede in vzpodbude za gibalno aktivnost itd. Na telesno 

samopodobo kasneje pomembno vplivajo tisti, ki so nam najbližje (starši, vrstniki, 

učitelji … ), saj predstave, ki si jih ustvarjajo o nas, vplivajo na našo samopodobo. 

Primerjamo se z drugimi, v mladostništvu je to ujemanje z vrstniki in njihovo 

sprejemanje, socialne primerjave so v tem obdobju najizrazitejše, zato so potrebe po 

preverjanju ustreznosti lastnega telesa tako velike.  

»Prav gibalna/športna aktivnost je za otroke in mladostnike pomemben vir 

uveljavljanja in samopotrjevanja; omogoča pridobivanje predstave o lastni ustreznosti 

in uspešnosti na telesnem področju ter vpliva na oblikovanje celostne samopodobe« 

(Dolenc, 2015, str. 47).  Številne raziskave kažejo, da je redno športno udejstvovanje 

pozitivno povezano s telesno samopodobo. Bolj pozitivno telesno samopodobo imajo 

gibalno aktivnejši otroci, imajo višje vrednosti na področjih športne kompetence, 

telesne pripravljenosti in telesne moči (prav tam). Med gibalne aktivnosti, ki pozitivno 

vplivajo na telesno samopodobo, uvrščamo tudi ples. Po svetu se ljudje želijo učiti 

različnih plesnih korakov, saj ob tem sproščajo napetost in zadovoljujejo potrebe po 

druženju z drugimi ljudmi. Taka vrsta rekreacije in druženja jim prinaša zadovoljstvo, 

psihično sprostitev, svobodno izražanje svoje osebnosti, učenja komunikacije skozi 

govorico telesa in pozitivno vpliva na predstave o sebi (Zagorc in Jarc-Šifrar, 2003). 

Prek plesa se zbuja potreba po izražanju notranjih občutkov in čustev, izrazijo pa se 

tudi druge vrednote, kot so družabnost, sprostitev, potovanja, navezovanje novih 

stikov in uveljavljanje. Skozi svoje telo plesalec sporoča različne informacije, pri 

čemer ima velik pomen psihološka struktura vsakega posameznika in njegovo 

počutje v telesu.  

Pri ukvarjanju z gibalnimi aktivnostmi je pomembno zadovoljstvo, ki vpliva na 

nadaljnje izkušnje. Med športne panoge se šteje tudi twirling šport in vrhunski plesi, ki 

jih priznava Olimpijski komite Slovenije. »Pozitivni učinki ukvarjanja s športom se 

odražajo v samopodobi na ta način, da šport omogoča otroku in mladostniku 
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izgradnjo zaupanja v svoje fizične in socialne spretnosti« (Tušak in Faganel, 2004, 

str. 47). Uspeh na področju športa in z njim povezano pozitivno samopodobo znajo 

mnogi unovčiti tudi drugje. Poglobljena samozavest jim pomaga pri učinkovitem 

lotevanju drugih nalog. Športniki so se skozi uspeh v športu naučili tudi največ za 

življenje. Različne raziskave so pokazale, da imajo športniki višjo samopodobo kot 

nešportniki (prav tam). Ko smo pod stresom, se naše telo ne giblje tako sproščeno, in 

v svojem telesu se ne počutimo dobro. »Čustvena, mentalna in fizična trenja ne 

povzročijo napetosti samo v naših mislih, ki so prepogosto nejasne in negativne, 

ampak vplivajo tudi na našo fizično raven oziroma telo. Pretok energije skozi telo je 

med stresom precej oviran, zato plesalci ne morejo občutiti prave svobode gibanja. 

Dolgotrajnejše povečano vzburjenje povzroči motnje pri dihanju, srčnem utripu, 

poveča se poraba energije, mišični tonus pa naraste« (Zagorc in Jarc-Šifrar, 2003, 

str. 138). Vse našteto pa vpliva tudi na slabšo telesno in na splošno celotno 

samopodobo.  

Marsh in sodelavci (1994, v Dolenc, 2015) so ugotovili, da lahko strukturo telesne 

samopodobe pojasnimo z več dejavniki. Devet je specifičnih in se nanašajo na 

strukturo telesne samopodobe (zdravje, telesna maščoba, telesni videz, športna 

kompetenca, koordinacija, športna aktivnost, gibljivost, moč, vzdržljivost), dva 

dejavnika pa sta splošni sestavini (splošna telesna samopodoba in 

samospoštovanje). Ta dva pa naj bi bila hierarhično nadrejena ostalim. 

 

Shema 7: Multidimenzionalni in hierarhični model telesne samopodobe po Marsh idr. (1994, v Dolenc, 
2015, str. 41). 
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2.4  Skupina 

                                                                                                                                                                                     

Po Forsythu (2006) skupino razumemo kot dva ali več posameznikov, ki jih povezuje 

socialna interakcija. Definirana je glede na sociološko, psihološko in komunikološko 

tradicijo. »Človek in ljudje zadovoljujejo v skupini vedno neko ali neke potrebe, bodisi 

zato, ker jih drugače sploh ni mogoče zadovoljiti, bodisi zato, ker jih v skupini 

zadovoljujejo lažje ali popolnejše. Potrebe so torej vzrok, notranja pobuda v človeku, 

da se združuje v skupine, so vzrok »skupinskih dejavnosti ljudi«« (Petrović in 

Doupona, 1996, str. 169). Jakob Levy Moreno je skupino videl kot ledino za 

pomembno raziskovanje, kot obetavno polje za izboljšanje kakovosti življenja in kot 

prostor za pomoč človeku. Zanj je skupina prostor srečanja ljudi, ki so v temelju svoje 

narave skupinska bitja.  

Ramovš (2000) je glavna spoznanja in ugotovitve Morena povzel v naslednjih točkah: 

- Njegovo izhodišče je odkrivanje in spodbujanje zdravih sil, ki jih ima vsak 

posameznik.  

- Primerno ozračje za razvoj in odkrivanje zdravih sil je spontanost. 

- V ozračju spontanosti delujejo zdrave sile ustvarjalno.  

- Človek je po svoji naravi skupinsko bitje in medčloveški odnosi so temeljnega 

pomena za kakovost življenja. Za osebno in medčloveško ravnovesje mora 

človek prakticirati dovolj različnih vlog. Temeljno okolje za razvoj zdravih sil so 

dobre skupine. 

- Razmere v skupini so odvisne od razporeditve vlog v skladu z nezavednim in 

zavednim medsebojnim čutenjem članov.  

- Strukturo in vsebino medčloveških povezav v skupini je možno meriti s 

sociometrijo, ki daje boljše možnosti za kakovostne odnose in razmerja med 

udeleženci. 

 

Skupino različni avtorji opredeljujejo iz različnih vidikov: 

- Skupina je lahko z vidika cilja definirana kot število posameznikov, ki se  

družijo zaradi doseganja ciljev. Vsak član skupine v medsebojni  interakciji v 

njej najde sredstvo in izvor za zadovoljitev osnovnih socialno-psiholoških 

potreb (Vec, 2008). 

- J.C Turner (1982, v Forsyth, 2006) pravi, da je skupina z vidika kategorizacije 

sestavljena iz dveh ali več posameznikov, ki se zaznavajo, da so člani iste 

socialne skupine. 

- Iz vidika komunikacija pravi avtor Homans (1950, prav tam), da s skupino 

mislimo več oseb, ki komunicirajo med seboj v določenem razdobju časa in so 

dovolj majhne, da lahko vsak posameznik govori z vsakim iz oči v oči, ne 

preko drugih. 

- M. E. Shaw (1981, prav tam) govori o vplivu in pravi, da  so skupina dva ali 

več oseb, ki so v taki interakciji med seboj, da vsak član vpliva na 
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posameznika in na vsakega posameznika vplivajo vsi člani. Tudi Vec (2008) 

govori o vplivu, saj je skupina kot zbirka posameznikov, ki vzajemno vplivajo 

drug na drugega. Ljudje se vedejo drugače, ko so v skupini, kot takrat, ko so 

sami.  

- O interakciji in skupinah A. G. Johnson (1995, v Forsyth, 2006) pove, da je 

skupina družbeni sistem, ki vključuje redno interakcijo med člani in skupino s 

skupinsko identiteto. To pomeni, da imajo občutek pripadnosti skupini, s tem 

pa članom omogoča, da se lahko opredelijo in pripadajo dotični entiteti. Vec 

(2008) piše, da vsak član skupine v medsebojni interakciji v skupini najde 

sredstvo in izvor za zadovoljitev osnovnih  socialno-psiholoških potreb .  

- Cartwright&Zander (1968, v Frosyth, 2006) označita z vidika soodvisnosti. 

Skupina je zbirka posameznikov, ki imajo medsebojne odnose in so soodvisni 

na določeni točki. 

- McGrath (1984, prav tam) o medsebojni odvisnosti in skupini pravi, da je 

združevanje dveh ali več oseb, ki so do neke mere v dinamičnem 

medsebojnem odnosu. 

- Psihološkega pomena skupine se dotakne D. C. Pennington (2002, prav tam): 

Psihološka skupina je poljubno število oseb, ki so v stiku drug z drugim in se 

psihološko zavedajo ter zaznavajo med seboj kot člane skupine. 

- R. Brown (2000, prav tam) govori o skupni identifikaciji in skupini, ki je 

sestavljena iz dveh ali več oseb s skupno socialno identifikacijo in jo kot 

skupino priznana tretja oseba.  

- Z vidika skupnih nalog in ciljev je skupina opredeljena kot tri ali več oseb, ki 

skupaj delajo soodvisno od dogovorjene dejavnosti ali cilja (Keyton, 2002, 

prav tam).  

- Sherif&Sherif (1956, prav tam) z vidika strukture označita skupino kot socialno 

enoto sestavljeno iz številnih posameznikov, ki so v (bolj ali manj) določenih 

statusih in vlogah odnosov. Skupina ima niz vrednot in norm, ki jih sama ureja 

glede na vedenje članov, vsaj kar se nanaša na posledice za skupino. Po 

Vecu (2008) pa skupinska struktura označuje različne vidike skupine (moč, 

odnosi v skupini, podskupine, oblike in vloge podskupin glede na preostalo 

skupino). Struktura je razmeroma trajna razporeditev delov v razmeroma 

trajno stabilno celoto. Označuje odnose in povezanost med posamezniki v 

skupini, razvrstitev in organiziranost. Stabilne skupine (strukturirane) prinašajo 

posamezniku občutek večje varnosti in smernice za lastno ravnanje. Struktura 

skupine je odvisna od števila članov, trajanja skupine, kakovosti in količine 

medosebnih stikov in komunikacije, razporeditev socialne moči, socialnih vlog, 

stila vodenja, socialnih norm ...  

- Arrow, McGrath & Berdahl (2000, v Forsyth, 2006) govorijo o skupini kot 

sistemu. Skupina je odprt in kompleksen sistem. Je kompleksna, prilagodljiva, 

dinamična, usklajena in ima omejen nabor odnosov med člani, opravili in 

orodji. 
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Definicijam skupin so skupni naslednji kriteriji: 

- dva ali več posameznikov; 

- medsebojna interakcija; 

- medsebojna komunikacija; 

- občutek skupne preteklosti in prihodnosti; 

- delujejo soodvisno pri doseganju skupinskih ciljev in interesov (Kobolt, 2009). 

Skupina predstavlja množico posameznikov (dveh ali več), ki so v medsebojnem 

kontaktu, se cenijo in se zavedajo skupinskih ciljev. Skupino določimo na podlagi 

percepcije neke skupine (ko se posameznik počuti kot del skupine – skupina 

obstaja), na podlagi strukture skupine (vloge in norme v skupini, ki vplivajo na 

vedenje posameznik), na podlagi motivacijskega dejavnika (združba posameznikov, 

katerih združevanje posameznikom prinaša korist), glede na medsebojne interakcije 

(stopnja, do katere posamezniki med seboj komunicirajo in sodelujejo). Skupina je: 

- skupek določenega števila ljudi, ki doživljajo medsebojno pripadnost oziroma 

so med seboj povezani s skupinsko zavestjo, 

- vsi neposredno med seboj komunicirajo, 

- tvorijo sorazmerno trajno celoto oziroma kontinuiran sistem, 

- imajo določene cilje, vrednote in norme, 

- ter lastno strukturo vlog in položajev, ki izhajajo iz tega (Ramovš, 2000). 

 

 

2.4.1 Norme, vloge in odnosi v skupini 

                                                                                                                                                                                                     

Člani skupin so povezani v naključen, vendar organiziran vzorec, kdo govori s kom, 

kdo ima koga rad, kdo koga ne mara, kdo komu pomaga in kdo je pomoči potreben, 

itd. Tako se oblikuje struktura skupine: kompleksnost vlog, norm in medsebojnih 

odnosov, ki oblikujejo skupino (Forsyth, 2006). Med člani skupine se vedno 

izoblikujejo neke navade, avtomatizmi vedenja (so osnova za nastajanje skupinskih 

norm).  Te navade se ne nanašajo le na  vedenje, ampak tudi na strukturo. Vsakemu 

posamezniku se počasi začne pripisovati določen položaj, vloga znotraj skupine.  

Člani se tako začnejo razlikovati (glede na  udeležbo, dejavnost, pogostost, kakovost 

in način interakcije) (Vec, 2008). V skupini so vsi člani v interakciji drug z drugim. 

Delijo si splošen cilj in skupne norme, ki usmerjajo in omejujejo njihovo aktivnost, 

razvijajo niz vlog in medsebojne interakcije, ki jih ločijo od ostalih skupin. V skupinah 

se razvijejo pomembni psihološki procesi, kot so privlačnost/odbojnost, 

sodelovanje/tekmovanje, zaupanje/nezaupanje, emocionalna podpora, socialna 

podpora, izmenjava informacij, dobrin, uslug, emocij, zaupanja, konfliktov itd. V 

manjših skupinah prihaja do osebnega stika z vsakim posameznikom, v večjih 

skupinah pa posameznik izgubi osebni pregled in nadzor nad dogajanjem (Ule, 

2004).  
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Ko govorimo o skupinah, ne moremo mimo odnosov med posamezniki. Socialna 

interakcija, ki poteka med člani, se kaže v sodelovanju, vezano na socialne vloge in 

položaje članov. Skupina mora imeti skupinske norme, standarde in občutek 

pripadnosti (Kobolt, 2002, 2009). Za določitev delovanja skupine so pomembne 

norme, pravila, vrednote ter socialno soglasje. V konkretni življenjski situaciji 

najdemo norme povsod, kjer naletimo na organizirano družbo. So kriteriji za vedenje, 

ki so standardizirani z interakcijo posameznikov in služijo kot orientacijske točke v 

izkušnjah posameznikov, ter so vodilo za njegovo dejavnost (Sherif, 1967, v Bečaj, 

1997). Turner (1991, prav tam) pravi, da norme vedenja povsem ne določajo, 

označujejo le pričakovano in sprejemljivo vedenje. Skupinske norme krepijo 

skupinske cilje in strukture. Služijo nam kot kažipot, saj posameznik ob določenem 

vedenju ve, kaj ga čaka, kar pa mu omogoča tudi občutek varnosti, omogočajo red, 

koherentnost in stabilnost, kar je osnovni pomen človekovega življenja. Skupina torej 

nudi posamezniku red, doslednost, gotovost in varnost.  

Težnja, da se z drugimi v skupini združimo, je morda najpomembnejša posamezna 

značilnost človeka, saj skupina pusti neizbrisen pečat na svojih članih in na družbi. 

Posameznik, moški ali ženska, ki ni v interakciji z drugimi, je zelo redek, kljub temu, 

da je človek sposoben preživeti sam in si oblikovati življenje po svoje. Večina ljudi 

raje živi v skupinah. Svet je dobesedno prežet s skupinami; večina ljudi pripada 

množici različnih skupin. Vsaka od njih se morda zdi enkratna, ampak ima vsaka tudi 

svoj kritični element, ki jo opredeljuje: povezave, ki povezujejo posamezne člane 

(Forsyth, 2006). Vsak odnos posameznika z drugo osebo je potrebno obravnavati v 

dejanski resničnosti, pri tem je pomembno, da so člani skupine spontani. Razlog za 

nastanek pravil in njihova potreba je v uniformnosti skupine in posameznikovi 

negotovosti, ki se lahko zmanjša z ustrezno enotnostjo skupine. Socialna resničnost 

posamezniku zagotavlja potrebno varnost, gotovost in možnost preverjanja 

pravilnosti lastnega mišljenja. To velja tudi za male skupine, v katerih se razvijejo 

enake skupine z enakimi lastnostmi, kot jih najdemo na višji socialni ravni pod 

imenom kultura (Bečaj, 1997).  Položaj posameznika v skupini vpliva na socialno 

dinamiko skupine, ki vpliva na njeno strukturo. Sklepov o isti skupini v različnih 

trenutkih ni mogoče sprejeti (Ramovš, 2000).  

Ljudje v življenju vstopamo v interakcije z različnimi posamezniki, z njimi 

vzpostavljamo raznovrstne odnose, ki trajajo različno dolgo in nas močno 

zaznamujejo v razvoju, doživljanju, izkušnjah. Skupina je tista, ki daje okvir odnosom. 

Sestavljena je lahko iz para, nekateri pa menijo, da skupino oblikujejo šele trije člani. 

Izkušnje s skupinami prispevajo k socialni identiteti in so pogoj socialnega učenja 

(Kobolt, 2009). V skupinah so pomembni vsi člani. A. Kobolt (2002) piše, da 

pripadnost določeni skupini soopredeljuje posameznikovo eksistenco in je osnova 

socialnega življenja. Poleg tega skupina članom omogoča socialno oporo, razvoj 

socialnih kompetenc, zadovoljitev potrebe po druženju, spoštovanju, moči in je način 

za dosego zastavljenega cilja.  
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Vec (2008) pravi, da skupina obstaja šele: 

 ko je število članov omejeno, ni pa bistveno za opredelitev skupine, 

 ko se člani zaznavajo, prepoznavajo, karakterizirajo kot skupina, 

 kar skupino drži skupaj, je lahko skrito v namenu, ciljih ali v skupinski notranji 

motivaciji, 

 ključnega pomena je neposredna komunikacija in  

 ko člani skupine vplivajo drug na drugega. 

Socialno privlačnost lahko razumemo šele v polju medosebnih primerjav. Medosebni 

odnosi določajo meje skupine, s tem pa posredno določajo tudi identiteto članov 

skupine in s tem stopnjo privlačnosti med njimi. Ima dva pola, negativno in pozitivno 

privlačnost. Socialna klima je odvisna od povezanosti skupine in od privlačnosti 

skupine za posameznike. Visoka povezanost med člani neke skupine se kaže v 

prevladovanju pozitivnih čustev, v občutku odgovornosti za uspeh ali neuspeh, v 

razvitem občutku pripadnosti skupini, v privlačnosti skupine za člane in nečlane. 

Nizka povezanost med člani se kaže v prevladovanju negativnih čustev ali v 

sovražnosti in konfliktnosti med njimi, v pomanjkanju občutka skupinske pripadnosti, 

v odsotnosti občutka odgovornosti za njen uspeh ali neuspeh, v privlačnosti skupine 

za člane. Socialna klima se v skupini razvije kot posledica določenih integrativnih 

procesov prisotnih v vsaki skupini, ki posameznike združujejo. Pomembni so skupni 

interesi in stališča, cilji, privlačnost in simpatije med člani, čustvena podpora med 

njimi, lojalnost in sodelovanje med člani. Na drugi strani so antagonistični procesi, ki 

skupine razdvajajo. To so tekmovalnost in prestiž med člani, prevladovanje osebnih 

interesov in ciljev nad skupinskimi, boj za položaje in pozicije v skupini, nasprotja in 

konflikti ter sovražnost med člani (Ule, 2004). 

Članstvo v skupini je lahko posledica skupnih ciljev in želja, socialna interakcija pa je 

sredstvo za doseganje cilja. Če so posamezniki usmerjeni k istemu cilju, še ne 

pomeni, da imajo isti skupinski cilj. O pravih skupinskih ciljih govorimo, ko so za 

doseganje cilja potrebni medsebojna aktivnost, sodelovanje, kooperacija. Le v 

primeru, ko imajo posamezniki skupen cilj, ki ga dosežejo le s skupnimi močmi, 

govorimo o skupinskem cilju, takrat pa govorimo tudi o skupini. Če tega ni, govorimo 

o posameznikih, ki so skupaj v istem prostoru in počno podobne stvari s podobnimi 

nameni (Vec, 2008). Podoben element, ki ga nudi skupina posameznikom, je 

socialna opora, ki pomaga pri vsakdanjih težavah ali pri težjih življenjskih 

preizkušnjah. Forsyth (2006) omenja pet tipov socialne opore: odobritev, 

emocionalna opora, informacijska opora, instrumentalna opora in duhovna opora. 

Posameznik postane član skupine, ko cilja ne more doseči sam ali pa sta energija in 

trud, ki ju bi moral vložiti, prevelika. V skupinah vsak član opravlja svojo nalogo, in to 

jih tudi povezuje. Delež posameznika v skupini je povezan z deležem drugega člana 

skupine, tako so med seboj soodvisni (Kobolt, 2002).  
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Oblike soodvisnosti po Forsyth (2006, str. 12): 

 

enosmerna soodvisnost   zaporedna soodvisnost 

 

 

  

 

   vzajemna soodvisnost     večstopenjska soodvisnost 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 8: Oblike soodvisnosti (Forsyth, 2006, str. 12). 

 

Enosmerna soodvisnost predstavlja vodjo, ki vpliva na člane, medtem ko ti nanj ne 

vplivajo. Zaporedna soodvisnost pomeni, da prvi član vpliva na drugega, ta pa na 

tretjega. Pri vzajemni soodvisnosti člani skupine vplivajo en na drugega (vsak na 

vsakega). Ko je skupina sestavljena iz več podskupin, in te vplivajo na delovanje 

večje skupine, imenujemo večstopenjska soodvisnost. V skupinah se ustvari 

soodvisnost. V nekaterih primerih je soodvisnost posledica odvisnosti, če so rezultati 

in izkušnje enega člana odvisne od drugih. V drugih primerih so soodvisnost ustvarili 

vzorci vpliva v skupini in struktura skupine. Vodja na primer lahko vpliva na druge, 

vendar nanj ne smejo vplivati drugi. V drugih primerih je vpliv kot veriga podobnih 

dejavnikov in hierarhična, ko oseba A vpliva na B, ta pa vpliva na osebo C. Vpliv je 

pogosto medsebojno recipročen, saj vsi člani vplivajo drug na drugega (Forsyth, 

2006). 

Človek je po svoji naravi skupinsko bitje in zato so medčloveški odnosi temeljnega 

pomena za kakovost življenja. V njih deluje človek v svojih različnih vlogah. Vse 

življenje je posameznik tesno povezan z ljudmi v skupinah, ki jim pripada. Na primer 

od družine do šolske skupine. Če gre za urejene medčloveške odnose, je v zdravem 

smislu duševno odvisen od drugih ljudi v skupini, drugi pa so odvisni od njega. Za 
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posameznika je pomembna samostojnost oziroma avtonomija, a hkrati tudi 

sodelovanje z drugimi. Človeka ni niti brez osebnega posameznika niti brez občujoče 

skupine (Ramovš, 2000).  

 

V skupini sleherni trenutek s tem kar mislimo, govorimo, delamo, oblikujemo druge, 

celotno skupino, prek nje pa tudi samega sebe. Ljudje praviloma ne vstopamo v 

skupine in jih ne gradimo le zaradi zunanje prisile, temveč zaradi lastnih potreb. S 

skupinami se najpogosteje identificiramo. Birtchnell (1993, v Kobal, 2001) govori o 

socialni razsežnosti človeka. Pravi, da ljudje potrebujemo bližino drugih, hkrati pa tudi 

povratno informacijo, odgovor in odziv. Ljudje najbolj cenijo to, da si jih drugi želijo in 

da so cenjeni. Vstopanje v medosebne odnose, njihovo oblikovanje, preoblikovanje 

in prekinjanje je trajna dejavnost slehernega posameznika. Socialna interakcija je 

dejavnik, ki človeku omogoča večjo učinkovitost, boljše prilagajanje danemu okolju, 

učinkovitejše poseganje vanj itd. V tem primeru je socialno okolje tisto, ki človeka 

nadgradi, kar pomeni predvsem usposabljanje za učinkovito delovanje v določenem 

socialnem okolju z določenimi vrednotami, normami, navadami, ideali (Bečaj, 1997). 

 

 

2.4.2 Skupinska dinamika in timsko delo 

                                                                                                                                                            

Opazovanje interakcije med istimi posamezniki v različnih situacijah ima velik pomen, 

saj tako vidimo, kako sodelujejo, kako opravljajo delo, kakšno je njihovo vedenje. 

Medosebni odnosi med sodelujočimi so sestavljeni iz privlačnosti in zavrnitve, 

vzpostavijo se številne vloge, vsak posameznik jih ima več, s tem pa dajejo večji 

pomen privlačnosti in zavrnitvi (Ramovš, 2000). Spremembe v skupinah zaobjame 

termin skupinska dinamika. Do skupinsko dinamičnega spoznanja je prišlo naključno, 

ko so se vodje skupin zvečer zbirali in poročali o poteku dela v skupinah, so se 

pridružili še drugi, ki so dodali svojo interpretacijo skupinskega dogajanja. Tako je 

bila odkrita zakonitost različnega doživljanja istih skupinskih potekov in s tem razlik 

pri zaznavanju resničnosti ter pomenu povratnih sporočil za razumevanje procesov v 

skupinah tako na kognitivni kot na emocionalni ravni (Kobolt, 2009). Skupinska 

dinamika je povezana tudi z navzven nerazvidnim dogajanjem v posamezniku. 

Zajema procese, spremembe in druge aktivnosti v skupini.  Zajema vsako aktivnost 

članov skupine in vse, kar vpliva na spremembo aktivnosti članov in skupine (Vec, 

2008).  

Lewin (1951, v Forsyth, 2006) je opisal način, kako skupine in posamezniki delujejo 

in se odzivajo na spreminjajoče se okoliščine, to pa poimenoval notranja dinamika 

procesov skupine. Skupinska dinamika je področje preiskave, namenjena 

izpopolnjevanju znanja o naravi skupin, zakonih njihovega razvoja in njihovih 

medsebojnih odnosov s posamezniki, drugimi skupinami in večjimi institucijami. 

Skupinska dinamika je poskus izpostavljanja številnih vidikov skupin za znanstveno 

analizo z gradnjo teorij in strogim testiranjem teh teorij skozi empirične raziskave. 
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Skupinska dinamika ima dva pomena: lahko pomeni celotno dogajanje in življenjski 

utrip v neki skupini ali pa vedo, ki proučuje zakonitosti dogajanja v skupinah 

(Ramovš, 2000). Avtorja Southgate in Randall (1988) pravita, da člane določene 

skupine vedno povezuje skupna želja, kar pa ne pomeni, da je dinamika vselej 

nekonfliktna. Skupina, ki ima skupno željo, znanje in sredstva, lahko stopi na pot, ki 

jo imenujeta ustvarjalno orgazmični ciklus. Sestavljen je iz več faz. Skupina je 

dinamična, ker se v skupinah razvija aktivnost, dogajanje, proces. Vsak član skupine 

vanjo prinese svoje osebnostne lastnosti, pri čemer sta najpomembnejša karakter in 

temperament. Za vsakega člana velja, da se drugače obnaša, čustvuje, komunicira. 

Skupina članov deluje kot celota vseh posameznikov, ki ne pomeni le vsote teh 

posameznikov, ampak produkt vseh interakcij med njimi. Oblikuje se svojevrsten 

splet značilnosti skupinskega dogajanja. Na osnovi tega se oblikujejo vloge in norme 

skupine, ki obenem odražajo skupinske procese oziroma dinamiko. M. Ule (2004) je 

mnenja, da je za uspešnost skupine potrebno stalno zrcaljenje posameznikovih 

čustvenih in osebnostnih vsebin. V skupinah se lahko posameznik dokoplje do 

največje individualne identitete, saj mu skupina s svojo dinamiko omogoča 

kreativnost, ko nadgrajuje svojo osebnost. Pogledov na dogajanja v skupinah je 

skoraj toliko kot na človekovo osebnost.  

 

Avtorica Früehmann (v Kobolt, 2009) strne teorije o skupinah na štiri sklope: 

 Teorije, ki poudarjajo pomen vlog (v vsaki skupini se oblikujejo različne vloge). 

Nekatere so postavljene že pred začetkom (formalni vodja), druge se 

oblikujejo med delovanjem (vloga sorojenca, ko se rodi drugi otrok). Načini 

izvajanja vlog so vezani na interakcije in naloge, ki jih ima posameznik v 

skupini. Vloge pomembno sooblikujejo posameznikovo doživljanje samega 

sebe in njegovo vedenje v skupini in zunaj nje. Vloge ,povezane s statusi in 

močjo, so pomemben element skupinske strukture. 

 Teorije, ki poudarjajo pomen nalog, okrog katerih se člani skupin zbirajo in 

zaradi katerih skupine obstajajo, so funkcijske teorije. Usmerjene na 

proučevanje ciljev in funkcij, ki jih skupine udejanjajo. Odnosi jih ne zanimajo. 

Funkcije družine so mnogo bolj kompleksne kot funkcije prijateljskih ali 

interesnih skupin. Za socialno pedagogiko so poleg družine pomembne še 

vrstniške družine, ki prispevajo k nadaljnjemu socialnemu učenju, preizkušanju 

in primerjanju norm ter vrednostnih usmeritev. Vrstniške skupine v odraščanju 

pomembno dopolnjujejo socializacijo primarne skupine in prispevajo k 

razširjanju posameznikovega izkustvenega polja. 

 Celostne teorije zagovarjajo tezo, da je skupina več kot vsota svojih delov, 

torej več kot vsota skupinskih članov. Pravijo, da skupina predvsem čez dalj 

časa trajajoč obstoj pridobi svojo novo identiteto, ki je nad identiteto 

posameznih skupinskih članov.  

 Procesne teorije se usmerijo v razvoj dogajanj v skupinah, ki ga opisujejo kot 

prehod skozi tipične faze ali stopnje. Opredeljujejo, kako se tipična in 

prevladujoča dogajanja vrstijo v sosledju, glede na čas trajanja skupine. Lewin 
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opozori, da gre večina skupin skozi tri stopnje - orientacijo, spremembe in 

stabilizacijo. 

 

V timu so pomembne naloge, ki jih ima vsak član. Delovati morajo sodelovalno in si 

prizadevati za uresničitev zastavljenega cilja. Vendar timskega dela ni brez 

individualnega, saj morajo posamezniki v njem odigrati točno določene vloge.  V 

mažoretno-plesnih skupinah morajo vsi delovati zelo usklajeno, saj je delo izrazito 

timsko. Maginn (1994) piše, da je za uspešno delovanje tima pomembno sproščeno 

in spodbudno vzdušje (ki izraža predanost in zanimanje članov tima), sodelovanje 

vseh članov v razpravah (ki so osredotočene na reševanje nalog), komuniciranje naj 

bo spontano, tekoče in intenzivno. Pomembno je aktivno poslušanje drug drugega, 

nestrinjanja med člani niso spregledana, temveč jim tim posveti potreben čas. 

Odločitve so dosežene z dogovarjanjem. Tim spremlja svoj napredek in rezultate 

dela, uspeh pa vse člane navdaja z občutkom navdušenja, predanosti in še večje 

zavzetosti za delo.  

 

 

2.4.3 Plesne skupine 

                                                                                                                                                        

Pri plesu v skupini plesalci plešejo s svojimi gibi in imajo možnost, da se hkrati 

osredotočajo navznoter. Ko se zavejo, da jih nihče ne gleda, da nikomur ni mar, kako 

kdo videti, se sprostijo in se gibljejo na sebi lasten način. Tako se razvija zavedanje 

samega sebe, kar spodbuja spontanost in samozavest. Usklajeno delovanje tima v 

plesnih skupinah je zelo pomembno. Zanj je potrebno veliko prilagajanja in 

sodelovanja. Povezava s soplesalci mora temeljiti na pristnosti odnosov, saj se le 

tako oblikuje celota. Po eni strani morajo plesalci obvladati različne plesne tehnike 

gibanja, na drugi pa se morajo naučiti različnih oblik in struktur medsebojnih odnosov 

znotraj plesne skupine. Tako kot drugi umetniki se mora tudi plesalec naučiti 

poslušati, prepoznati in konstruktivno reševati konflikte (Hoy, 2014).  

V športni skupini, ki jo primerjamo tudi s plesno, mora posameznik razumeti določene 

vzorce obnašanja, ki obstajajo, da ga skupina sprejme. Tako se v skupinah menjajo 

medsebojni odnosi, saj vsaka skupina menja vzorce obnašanja in vrednotenja. 

Vsaka skupina ima svoje vzorce obnašanja in odnose, ki jo oblikujejo. Kljub temu, pa 

ima posameznik v športni skupini malo možnosti za spreminjanje svojega obnašanja, 

saj mora paziti, da ni zrušena uspešnost in integracija skupine. Večje kot je 

odstopanje od norm skupine, večja je možnost, da skupina preneha obstajati 

(Petrović in Doupona, 1996).  

V plesni skupini je poudarek na telesu in gibanju, zato te aktivnosti pogosto temeljijo 

na nebesedni komunikaciji. Skozi gibanje v skupini se razvija samozavest in 

samozavedanje, saj je vzdušje v skupinah spontano, sproščujoče in spodbudno 

(Kroflič, 1992). Pečjak (2006) pri plesni izraznosti poudari ustvarjalnost, ki močno 

pripomore k osebnemu spoznavanju, domišljiji, spontanosti in čustvom, ki jih ob tem 
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doživlja posameznik v plesni skupini. Asch (1952, v Bečaj, 1997) socialno soglasje 

razume kot socialno resničnost, saj mu pomeni razumevanje in občutenje v 

določenem socialnem sistemu, pri čemer omenja prepričanja, vrednote, občutenja in 

doživljanje resničnosti. Soglasje velja le, če vsak posameznik pošteno poroča o 

svojih občutenjih. Posamezne dogodke, ki se v razvoju skupine zgodijo, morajo člani 

predelati, takrat pa se jim ponudi možnost, da razvijejo svojo ustvarjalnost pri iskanju 

rešitev, idej, zamisli. Posameznik prispeva k ustvarjanju skupine s svojim vedenjem 

in ravnanjem, tako prizna soglasje skupinski resničnosti. Tesnejše in pristnejše 

povezovanje igralcev v športnih ekipah nudi na tekmovalnem področju boljše 

rezultate, medsebojni konflikti pa niso vedno rušilne narave, temveč lahko ljudi 

motivirajo za večje napore. »Da bi ekipe dosegale boljše rezultate daljši čas, da bi 

lažje premagali krize (neuspeh na tekmi) je potrebna določena socialna integracija 

vseh članov ekipe, igralcev, trenerjev in vodstva« (Petrić in Doupona, 1996,str. 186). 

Turner in Oakes (1989, v Bečaj, 1997) pravita, da je osebna identiteta odvisna od 

socialne. Posameznik je ne oblikuje sam po sebi, ampak na osnovi medsebojnega 

primerjanja. Določeni individualni cilji in potrebe niso dosegljivi sami po sebi, ampak 

ob neposrednih stikih z drugimi ljudmi.  

 

Petrović in Doupona (1996) pravita, da so pri doseganju tekmovalnih dosežkov zelo 

pomembni odnosi in procesi v športni skupini tako v skupinskih  kot individualnih 

športih, kjer je pomembna uspešnost strokovnega dela. Trdno povezana skupina na 

tekmovanjih močno vpliva na posameznika, da le-ta preseže samega sebe s podporo 

skupine in samozaupanjem. V skupinah pa se lahko pojavijo tudi odnosi, ki imajo 

negativen vpliv, zato se posledično lahko pojavijo izoliranost, podcenjevanje, 

negativni psihični pritiski. »Športna skupina torej pomembno vpliva na posameznike, 

ti pa se s svojim potencialom vključujejo v njeno dejavnost. Prav ta interakcija 

skupina – posameznik, posameznik – skupina je pomembna ne samo za uspeh 

posameznih članov ali skupine, ampak tudi za naravo medsebojnih odnosov« (prav 

tam, str. 179).  

 

Za značilnosti skupine in skupinskih odnosov v športnih skupinah bi bilo potrebno 

vedeti: 

- »da ni najuspešnejša ekipa, ki je sestavljena iz najbolj uspešnih 

posameznikov, ampak tista, ki je v interakciji vseh svojih igralcev najbolj 

uspešna; 

- da se vsi psihološki problemi pokažejo prej ali kasneje kot socialni in obratno« 

(prav tam, str. 185). 
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2.5 Povzetek teoretičnih osnov 

Družabni plesi so v preteklosti služili večinoma zabavi, vendar pa se je v vsakem 

obdobju človeštva ples spreminjal, dopolnjeval in prepletal. Po svetu so nastajale 

številne plesne zvrsti, ki jih danes poznamo tudi v obliki tekmovalnih plesov. Tako kot 

v vsakdanjem življenju, kjer ljudje stremimo k dokazovanju in izboljšanju svojega 

znanja, so se tudi na področju plesa razvila številna tekmovanja. Med zvrstmi plesov 

sta tudi mažoretni ples in twirling šport, ki v Sloveniji še nista tako močno razvita, 

smo pa v njih uspešni. Na evropskih in svetovnih tekmovanjih mažorete posegajo po 

najvišjih mestih. Medtem ko je v tujini pogosta praksa, da trenirajo in tekmujejo tudi 

osebe moškega spola, pri nas ni tako. V tujini so se oblikovale tudi srednje šole in 

fakultete, kjer se je mogoče izobraziti v tej plesni panogi. Twirling šport je zahteven, 

saj je tako kot pri drugih športnih zvrsteh za uspeh potrebna vsakodnevna vadba.  

Gibanje na posameznika deluje spostitveno, tako na mišično kot duševno napetost. 

Ob učenju plesnih korakov se ljudje sproščamo, se družimo, izražamo svoja čustva in 

občutke, se učimo medsebojne komunikacije, sodelovanja in govorice telesa. Ples 

predstavlja harmonijo estetskega gibanja, ki je prepleteno z glasbo in ritmom. Po eni 

strani je umetniški, po drugi pa ga uvrščamo med športne panoge. Športna 

komponenta pomembno vpliva na razvoj osebnosti otrok, njihovih sposobnosti  in 

lastnosti. Otroku gibalne dejavnosti omogočajo skladen telesni, duševni in tudi 

psihosocialni razvoj. Plesalec prikazuje doživljanje lastnih občutkov in emocij, saj 

preko govorice telesa sporočamo svoja doživljanja. Govorica telesa pripomore, da 

ples živi kot umetnost. Na ples vpliva veliko elementov,  zato morajo biti na 

profesionalnem nivoju plesalci psihično in fizično dobro pripravljeni.  

Ples v plesalcu zbuja potrebe po izražanju notranjih občutkov in čustev, pripomore 

tudi k oblikovanju in izražanju sebi pomembnih lastnosti in vrednot, kot so druženje, 

sproščanje, potovanja, navezovanje novih stikov in uveljavljanje. Preko telesa 

plesalec sporoča različne podatke, pri čemer ima velik vpliv osebnost vsakega 

posameznika. Telo ima številne možnosti izražanja, saj se vsako dogajanje v telesu 

izrazi na svoj način.  Plesalec želi svoje telo obvladati, kar ga žene, da se 

vsakodnevno trudi razvijati sprecifične telesne in gibalne sposobnosti, pri tem pa 

velikokrat doseže skrajne meje. Tomori (1990) je zapisala, da sta telo in duševnost 

obojesmerno povezana, skupaj pa sestavljata celoto, ki je pogoj za posameznikove 

dejavnosti. Njegova individualnost izhaja iz telesnih in duševnih značilnosti. Gibalno-

plesno ustvarjanje vpliva na različna podoročja: čustveno, socialno, kognitivno in 

psihomotorično. Ob plesnih dejavnosti se krepi izražanje, komunikacija, ustvarjalnost, 

sodelovanje z drugimi, razvijanje pozitivnih odnosov v plesni skupini, samopodoba ter 

ozaveščanje telesa. Ples vpliva na razumevanje sveta okrog sebe. 

Ples pozitivno vpliva na oblikovanje samopodobe. Posameznik preko plesa krepi 

samospoštovanje, samozavest in duševno zdravje, čustveni odnos do sebe in 

lastnega telesa, kakšen se zdi sam sebi, določa, kako se vidi v lastni koži. Pojem o 

sebi sestavljajo lastnosti, sposobnosti, stališča in vrednote, za katere posameznik 
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verjame, da ga opredeljujejo. Pri mlajših mladostnikih je več poudarka na lastnih 

socialnih vrlinah, pozneje pa se vse več gradi na individualnih prepričanjih in načrtih 

za prihodnost. Sklop predstav, prepričanj, pojmovanj, vrednotenj samega sebe. 

Izrazov, ki so povezani s pojmovanjem samega sebe, je veliko: samozavest, 

samopodoba, jaz, ego, slika o sebi, identiteta. Veliko je primerjanja z drugimi, 

predvsem v skupinah, s  tesnejšim medsebojnim odnosom. Tako se oblikuje vedenje 

plesalk, saj članstvo v skupinah postavlja norme o tem, kakšne morajo biti, kakšno 

naj bo njihovo vedenje itd. Dober odnos z ostalimi člani v skupini vpliva na višjo 

samopodobo in obratno.   

Posamezniki, ki skupaj delajo, sodelujejo, trenirajo in plešejo so povezani v skupnih 

nalogah, ki jih morajo opraviti, v mnogih primerih pa postanejo povezani tudi v 

mrežah prijateljstva. Forsyth (2006) pravi, da so člani v skupinah povezani z različno 

močnimi vezmi, v družini in v skupini bližnjih prijateljev so le-te zelo močne, ali pa 

šibke in hitro zlomljive. V skupinah stalno nastajajo in se spreminjajo odnosi med 

člani, spreminja se oblika dela, medsebojno sodelovanje in povezanost, kar oblikuje 

skupinsko dinamiko. Z vidika skupinsko-dinamičnih procesov se skupine med seboj 

bistveno ne razlikujejo. V vseh veljajo splošne zakonitosti in zaporedja značilnega 

razvoja. Vsaka skupina gre skozi faze razvoja skupinske dinamike, te pa 

zaznamujejo procesi, ki so enaki v vseh skupinah.  

Posebnost plesa v skupini je, da pridejo v ospredje vidiki medosebnih odnosov – 

komunikacija, zaupanje, zbliževanje, samorazkrivanje, uspešno reševanje konfliktov. 

Pomembno je, da se udeleženke v plesni skupini počutijo sproščeno, varno in 

prijetno, k čemur pripomorejo pozitivni medsebojni odnosi s soplesalkami. 

Sodelovanje med posameznicami je pomemben element v plesnih skupinah. Dobri 

odnosi vplivajo na njihovo samopodobo, kar se kaže tudi v odnosih z ljudmi izven 

plesne skupine. Ples je lahko le eden od načinov preživljanja prostega časa, hkrati 

pa je pomembno sredstvo socializacije. Plesalci in plesalke imajo bolj razvito 

spretnost navezovanja stikov z drugimi in kvalitetnejših medosebnih odnosov. Skozi 

plesno gibanje v skupinah se pridobivajo izkušnje na področju sodelovanja in 

ustvarjanja, dana je možnost učenja na področju sodelovanja, reševanja problemov v 

skupini, upoštevanje medsebojnih mnenj, različnosti, strpnosti in prijateljskih 

odnosov. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

Po večletnem udejstvovanju v plesnih šolah, zadnjih 16 let tudi z aktivnim treniranjem 

v društvu mažoret, opažam, da je le-to močno vplivalo name in moje življenje. 

Treningi so prispevali, da sem zrelejša, odgovornejša, se bolj zavedam svojega 

telesa, ga bolj zaznavam in čutim. Podobno opažam tudi pri ostalih dekletih iz 

društva mažoret. Poleg zavedanja telesa je ples močno vplival na izoblikovanje moje 

osebnosti in na socialne odnose, saj mi soplesalke predstavljajo močno čustveno 

vez.  

Odnosi z drugimi v otroštvu in mladostništvu na več ravneh zadovoljujejo 

odraščajočega, saj se zmanjšuje pomen materialnih dobrin, v ospredje pa prihaja 

osredotočenost na samopodobo in odnosi s »pomembnimi drugimi«. Vrstniki v 

mladostništvu so najpomembnejši »sodelavci« na poti osamosvajanja od staršev in 

pri oblikovanju lastne identitete. Prijateljstva v obdobju mladostništva postajajo 

intimnejša, tesnejša, globlja, v središču je vzajemno razumevanje in spoštovanje 

razlik med posamezniki (Dolenc, 2015). 

 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Številne raziskave (Belardinelli idr., 2008; Hackney in Earhart, 2009; Jevšenak, 

2014), ki govorijo o plesu, kažejo na to, da ples vpliva na telesno pripravljenost, 

širjenje gibalne sposobnosti in ravnotežja, pripomore k boljšemu splošnemu počutju, 

kar velja za vse starosti. Ples vpliva na dobro počutje, zmanjša depresivna občutja in 

poveča kreativnost, samozaupanje, motivacijo, zdravje in količino energije, kar 

ugotavljajo S. Puretz (1978) ter Gurley, Neuringer in Massee (1984). Vrsta avtorjev 

ugotavlja vpliv plesa na pozitivno oblikovanje samopodobe, samozavedanja in 

samopotrjevanja (Hawley, Williams & Hurley 1990; Puretz 1978). 

 

V magistrskem delu me zanimajo štirje sklopi vprašanj povezanih z doživljanjem, o 

čemer sem tudi povprašala sodelujoče. Ti sklopi so:  

- ozaveščanje telesa (JAZ IN PLES), 

- počutje in odnosi v plesni skupini (JAZ IN SKUPINA), 

- odnos in izkušnje s tekmovanj (JAZ IN TEKMOVANJA) ter 

- vpliv plesa na kakovost življenja - fizično stanje, psihično stanje in socialni 

odnosi (PLES IN MOJE ŽIVLJENJE) glede na čas vključenosti v društvo 

mažoret. 
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3.2 Cilji raziskovanja in raziskovalna vprašanja 

                                                                                                                                                   

Cilj raziskovanja je skozi samorefleksijo članic analizirati njihove izkušnje in ocene o 

vplivu aktivnosti v plesno-mažoretnem društvu na identiteto plesalk ter kakšne so 

razlike glede na njihovo starost in čas vključenosti v aktivnosti plesnega društva. 

Moja pozornost bo namenjena doživljanju članic društva in elementom skupinske 

dinamike znotraj skupin ter raziskovanju naslednjih področij: sprejemanje čustev in 

občutkov v telesu, timsko delo in medsebojni odnosi v plesni skupini, izkušnje z 

nastopov na javnih prireditvah ter tekmovanjih na državni in mednarodni ravni, ter 

oceno vpliva te aktivnosti na kakovost življenja plesalk – fizično in psihično stanje ter 

vpliv na njihove socialne odnose. 

Raziskovalna vprašanja 

RV1: Kako članice društva mažoret opredeljujejo ples v odnosu do sebe? 

RV2: Kakšen je njihov pogled na odnose v skupini?  

RV3: Kaj je po oceni sogovornic za »dober« odnos v skupini pomembno in 

odločilno?  

RV4: Kako sogovornice ocenjujejo sodelovanje v plesni skupini in kateri dejavniki po 

njihovi oceni na to sodelovanje vplivajo? 

RV5: Kakšna je samoocena sogovornic o njihovih socialnih odnosih izven plesne 

skupine? 
 
RV6: Kako članice društva mažoret doživljajo javno nastopanje na prireditvah in kaj 

jim nastopi pomenijo? 

 

3.3 Opis raziskovalne metodologije in raziskovalni pristop 

                                                                                                                                            

Uporabljena je deskriptivna, neeksperimentalna in kvalitativna metoda raziskovanja, 

ki temelji na skupinsko usmerjenih intervjujih. Pristop sodi na področje kvalitativnega 

raziskovanja, saj v izbrani skupini potekajo pogovori na določeno temo. Tak skupinski 

intervju priporočata Krueger in Casey (2000) za proučevanje občutljivih tem. Metoda 

nudi več različnih pogledov in idej zaradi sinergetičnega učinka in interakcij med 

sogovornicami v skupini. Ker imajo sogovornice v tej raziskavi izkušnje tako s plesom 

v skupini kot s tekmovanji in javnimi nastopi, so pogovori potekali sproščeno, saj sem 

sama tudi članica društva mažoret in naše srečanje ni potekalo prvič. Vse 

sogovornice se med seboj poznajo. Hkrati se zavedam, da so lahko nekatere teme 

ostale neomenjene iz istega razloga, ker sem tudi izvajalka pogovorov in sem s 

sogovornicami v že obstoječih odnosih. Morda se ob določenih temah niso počutile 

sproščeno. Zaradi narave vprašanj in moje prisotnosti so lahko govorile odkrito, po 

drugi strani pa morda podajale tudi bolj nevtralne izjave, iz katerih nisem dobila prave 
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podobe obravnavanega problema. Med pogovori in kasnejšimi analizami rezultatov 

sem se skušala čim bolj izogniti subjektivni presoji, kaj je pomembno in kaj ne, kaj je 

sprejemljivo in kaj ni ipd. Med pogovori sem se trudila, da sem pogovore le 

nedirektivno spodbujala ter nisem omejevala njihovega svobodnega pripovedovanja. 

Zavedam se tudi, da so odgovori zaradi moje osebne vpetosti težje vsebinsko 

opredeljivi, glede mojih oblikovanih stališč, pričakovanj in osebnega razumevanja.  

 

3.4 Opis vzorca 

                                                                                                                                                       

V raziskavo so bile vključene tri skupine, v vsaki  je sodelovalo po pet udeleženk 

(skupaj petnajst sogovornic), ki obiskujejo plesni trening vsaj 3x tedensko. Trening 

traja 120 minut. Sodelovanje je temeljilo na prostovoljni odločitvi in interesu plesalk. 

Skupine se glede na starost plesalk razlikujejo: 1. fokusna skupina - starost 

udeleženk od 12 do 15 let, 2. fokusna skupina – starost udeleženk od 16 do 17 let, 3. 

fokusna skupina – starost udeleženk od 18 do 24 let. V teh skupinah so udeleženke, 

ki v skupini društva mažoret plešejo okoli devet, enajst oziroma trinajst let. 

 

3.5 Postopek zbiranja podatkov 
                                                                                                                                                                        

Osrednja metoda za kvalitativno analizo je bil usmerjen skupinski intervju s 15 

članicami društva mažoret. Ob vnaprej dogovorjenih terminih sem izvedla tri 

usmerjene skupinske intervjuje, v vsaki skupini posebej. Okvirne smernice in sklope 

vprašanj za vodenje skupinskih intervjujev sem oblikovala na podlagi tematik, ki sem 

jih želela raziskati in preveriti ter glede na opredeljena teoretična izhodišča. Sproti 

sem jih prilagajala glede na potek pogovora. Pri vsaki skupini sem med pogovorom 

ocenila, ali je treba kakšna vprašanja izločiti, dodati, povezati, spremeniti, zato se je 

potek pogovorov po skupinah razlikoval.  

Intervjuji so potekali v eni izmed športnih dvoran, kjer sogovornice trenirajo, tako da 

okolje ni bilo novo ne za udeleženke ne zame. Takšno okolje je primerno za 

sproščen pogovor, v katerem udeleženke svoje mnenje oblikujejo in se dopolnjujejo, 

glede na pogovor z drugimi. Pogovor v časovnem okviru ene ure je bil prilagojen 

interesu sodelujočih. Pri nepolnoletnih članicah so bili z udeležbo v fokusni skupini 

seznanjeni starši oz. skrbniki, ki so se s podpisom soglašali o sodelovanju članice. 

Razkriti podatki so le starost in čas aktivne udeležbe v društvu mažoret.  

Udeleženke v pogovorih so bile odzivne, med seboj so se dopolnjevale, med njimi pa 

je bilo moč opaziti različne interakcije. Metoda fokusne skupine udeležencem nudi 

več različnih pogledov in idej zaradi neposredne komunikacije in medsebojne 

interakcije. S tem pa sem pridobila bolj pomembne podatke. Med pogovori sem 

opazovala medsebojne odnose in komunikacijo. Sogovonice so se razlikovale po 

zgovornosti; ene so bile bolj zgovorne, druge so se redkeje oglašale. Opazila sem 
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tudi, da imajo nekatere vlogo vodje oziroma se jim je bolj prisluhnilo. Intervjuje sem 

posnela z zvočnim snemalnikom. Imela sem tudi zvezek za opisovanje svojih 

doživljanj in svojega usmerjanja pogovorov. To je vplivalo na večjo spontanost 

udeleženk, saj so tako pogovori potekali brez prekinitev. Pozorna sem bila na to, da 

so v pogovoru sodelovale vse udeleženke.  

 

3.6 Potek analize pridobljenih podatkov 

S pomočjo kvalitativnega raziskovalnega pristopa po metodi dolge mize (Krueger in 

Casey, 2000) sem analizirala zbrane podatke, pridobljene z zvočnimi posnetki. Vrstni 

red obdelave in analize podatkov je bil naslednji: 

 Prepis izjav, ki se vsebinsko nanašajo na raziskovalna vprašanja.  

 Urejanje izjav po skupinah, glede na tematiko in izbor dobesednih navedb, ki 

izjave ilustrativno dopolnjujejo. 

 Primerjava pridobljenih podatkov med skupinami, glede na tematiko in 

ugotavljanje podobnosti ter razlik glede na starost članic in čas aktivne udeležbe v 

društvu mažoret. Ugotovitve sem primerjala z že ugotovljenimi spoznanji iz 

literature.  

 Oblikovanje sklepnih ugotovitev, glede na raziskovalna vprašanja.  

 

Opomba: Za lažjo in hitrejšo obdelavo podatkov sem za udeleženke uporabila 

kratice. In sicer D, kar pomeni dekle, zraven pa sem vsaki dodala še dve številki. 

Dekletom iz 1. fokusne skupine številko 1, iz 2. fokusne skupine številko 2 ter 

dekletom iz 3. fokusne skupine številko 3. Druga številka predstavlja sedežni red 

sodelujočih, od moje leve v smeri urnega kazalca. Primer: D 2.1 je dekle iz druge 

fokusne skupine in je sedela prva levo ob meni. 

 

 

3.7 Rezultati in interpretacija podatkov 
                                                                                                                                                                    

V nadaljevanju predstavljam analizo pogovorov posameznih skupin. Na začetku 

vsake analize so podatki o sodelujočih in opis konteksta. Vprašanja so predstavljena 

v okviru posamezne tematike. Nato sledi primerjava po raziskovalnih vprašanjih med 

skupinami in interpretacija rezultatov. Za nazornejšo predstavitev rezultatov navajam 

dobesedne navedke udeleženk. Zaradi lažjega branja in sledenja rezultatom so bile 

dobesedne izjave udeleženk iz narečja pretvorjena v knjižni jezik. Ostale so le 

besede, ki izjave vsebinsko podkrepijo. 

Okvirna vprašanja za fokusno skupino, ki sem jih postavljala na pogovorih glede na 

tematiko, so bila razdeljena, kot sledi: 
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JAZ IN PLES 

Kaj vam pomeni ples? 

Kaj vas je spodbudilo, da ste začele plesati pri mažoretah? 

Kako je udejstvovanje pri mažoretah vplivalo na vas (čustveno, telesno, odnosno)? 

Kaj vam pomeni ples v odnosu do sebe in do svojega telesa? 

 

JAZ IN SKUPINA 

Kako ste se v skupini počutile na začetku treniranja? 

Kako se v skupini počutite danes? 

Kakšni so trenutni odnosi v skupini? 

Kaj vam pomeni druženje s soplesalkami? 

Ali vam je kdaj težko sodelovati? Opis situacije. 

Kako sodelujete v skupini? 

Kako rešujete morebitne konflikte? 

 

JAZ IN TEKMOVANJA 

Kaj vam pomeni udejstvovanje na tekmovanjih? 

Kaj vam pomeni nastopanje? 

Kako se počutite na odru? 

Tekmujete z veseljem ali je obremenjujoče? 

 

PLES IN MOJE ŽIVLJENJE 

Kako se ples izraža v vašem vsakdanjem življenju? 

Kako treniranje pri mažoretah vpliva na odnose v življenju? 

Ali izkušnja s plesom v skupini vpliva na kakovost vašega življenja? 

Ali vidite kakšno povezavo med samopodobo in plesom? 

Rangiranje 5 pomembnih dejavnikov, ki trenutno vplivajo na vaše življenje. 
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3.7.1 Analiza prve – najmlajše starostne skupine 

                                                                                                                                                       

Pogovor sem izvedla z najmlajšimi udeleženkami treh fokusnih skupin. Njihovo 

strukturo prikazuje spodnja tabela. Udeleženke tudi sicer plešejo v isti starostni 

skupini, v povprečju plešejo v istem društvu mažoret devet let. Pogovor je potekal v 

eni izmed naših plesnih dvoran, pred pričetkom njihovega treninga. Sedele smo na 

stolih. Za začetek sem jim predstavila namen in cilj našega srečanja. Udeleženke 

kljub svoji sproščenosti niso bile tako zgovorne kot naslednji dve fokusni skupini. 

Pogovor sem vodila sama in sem jih morala spodbujati z podvprašanji, da je pogovor 

stekel. Na določena vprašanja pa so odgovorile tako obširno, da sem kasneje kakšno 

od pripravljenih vprašanj lahko izpustila, saj so nanj že odgovorile. Težko bi rekla, da 

je katera izmed udeleženk vodila pogovor in so ji ostale sledile. Opazila sem le, da je 

ena izstopala s svojo zgovornostjo proti koncu pogovora. Vzdušje se je meom 

pogovora še bolj sprostilo in dekleta zgovornejša.     

OZNAKA STAROST LETA TRENIRANJA 

D 1.1 12 8 

D 1.2 14 9 

D 1.3 13 9 

D 1.4 15 10 

D 1.5 15 8 

 

 JAZ IN PLES 

Kaj vam pomeni ples? 

D 1.4: »Da se razgibamo.« 

D 1.1: »Se sprostimo.« 

D 1.2: »Se družimo.« 

D 1.5: »Zabavamo.«  

D 1.5: »Da tudi tekmujemo. Ker nam to veliko pomeni.« 

D 1.2: »Ker hodimo v tujino, ima ples še večji pomen.« 

D 1.4: »Pa da dosežemo cilje, ki smo si jih postavili v začetku leta.« 

D 1.3: »Jaz sem bila štiri leta stara in je šla ena prijatljica iz vrtca, pa sem šla še jaz.« 

D 1.1: »Jaz sem šla pa, ko je šla sestrična.«  

D 1.4: »Jaz se ne spomnim, mislim da je v vrtec enkrat ena trenerka prišla in 

predstavila in mi je postalo všeč.«  

D 1.5: »Ko sem gledala in mi je ful lepo zgledalo, in sem hotela še jaz trenirat.«  

D 1.3: »Mažorete so dobre še zaradi palice. Če samo plešeš mi ni tako všeč.«  

Na prvo vprašanje so bili odgovori kratki in jedrnati, sogovornice so se dopolnjevale 

in odgovorile, da je zanje ples oblika sprostitve, zabave, druženja in fizične 

pripravljenosti. Ples so povezale s tekmovalnim delom, saj je za njih pomembno 

plesanje s ciljem, ki si ga postavijo v začetku leta. Ob tem omenijo večdnevno 

potovanje in druženje. Za mažoretno zvrst plesa so se odločile, ker so se treningov 
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udeleževale njihove sorodnice ali prijateljice, sošolke. Mažoretno predstavitev so 

videle v vrtcu in jim je bilo to všeč. Za dekle, ki je v primerjavi z ostalimi štirimi začela 

obiskovati treninge mažoret pri višji starosti, je močan vtis pustil nastop deklet na 

javni prireditvi. Mažorete so jim všeč predvsem zaradi njihovega glavnega rekvizita, 

palice. 

O rangiranju petih pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo življenje in identiteto, 

so napisale sledeče: 

Rangiranje 
pomembnih 
dejavnikov: 

D 1.1 D 1.2 D 1.3 D 1.4 D 1.5 

1. zdravje hrana družina družina prijatelji 

2. družina zdravje mažorete prijatelji mažorete 

3. prijatelji družina sreča zdravje zdravje 
4. mažorete prijatelji zdravje mažorete Šola 

5. dom rekreacija 
(ples in 
drugo) 

prijatelji šola družina 

 

Kaj vam pomeni ples v odnosu do sebe in do lastnega telesa? 

D 1.2: »Bolj vemo česa smo sposobne naredit, pa še razvijaš se, telesno se 

preoblikuješ.« 

D 1.4: »Bolj vemo, kaj nam paše, kaj zmoreš.« 

D 1.5: »Ma ja, poslušaš bolj svoje telo, kaj rabim, ne vem, no.« 

D 1.1: »Kdaj rabiš rekreacijo ali pa počitek.«  

D 1.2: »Pa ko imamo take gibe v plesih, imaš več občutka, kako naredit, pa katero 

mišico uporabit.« 

D 1.5: »Pa pri teh baletnih gibih si tako nežen, bolj ženstven.« 

D 1.4: »Jaz sem po treningu vedno tudi taka, mehka, sproščena, ko se raztegneš, ko 

te je mogoče kaj vezalo pa tako.«  

Plesalke iz prve fokusne skupine se zavedajo svojega telesa. Vedo, kako se lahko 

gibljejo, česa so zmožne narediti v smislu zahtevnejših fizičnih vaj in kaj telo 

potrebuje. Njihovo telo je po treningu plesa bolj sproščeno, s plesnimi gibi pa postaja 

bolj nežno in raznovrstno. 

 JAZ IN SKUPINA 

Če pomislite na čas, ko ste začele plesati, kako ste se počutile v skupini?  

D 1.2: »Odlično je bilo.« 

D 1.4: »Fino.«  

D 1.3: »Saj je bilo vedno dobro, itak smo hodile na treninge plesat in uživat.«  

D 1.1: »Pa družit se, da se vidiš še izven šole.«  
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Pri tem vprašanju so dekleta bila kratka. Na začetku njihovega mažoretno-plesnega 

udejstvovanja so bila vsa dekleta precej mlajša (tudi 9 let mlajša), tako da so se jim 

zdeli odnosi dobri. Hkrati pa je bil pomemben tudi stik izven šolskih klopi. 

Kakšno je počutje v skupini danes? 

D 1.3: »Meni se zdi, da se je ene 5 let nazaj nekaj mešalo punce, in mi takrat ni bilo 

čisto všeč, zdaj mi je pa zelo.« 

D 1.3: »Od vseh let je zdaj najboljše.«  

D 1.1: »Meni se tudi zdi, da je zdaj najboljše.« 

D 1.2: »Vsako leto je boljše.«  

D 1.5: »Jaz sem bolj sproščena in se počutim boljše kot prej.«  

D 1.4: »Pa tudi drugje si bolj sproščen in zadovoljen, se mi zdi, ko plešeš.«  

V skupini se najmlajše sodelujoče počutijo dobro tudi danes, saj je počutje 

pomembno za samo treniranje. Na splošno so opazile, da se bolje počutijo v skupini, 

ker so tudi bolj sproščene. Plesalke omenijo, da ples vpliva na njihovo boljše počutje 

tako v skupini kot izven nje. 

Kaj bi lahko rekle za trenutne odnose v skupini? 

D 1.2: »Ko plešem, vidim česa sem sposobna. Sem vesela in se tudi dobro v skupini 

počutim.« 

D 1.3: »Čisto z vsemi se ne razumem enako, ampak večinoma pa ja.«  

D 1.3: »Isto nas zanima in se razumemo.«  

D 1.5: »Si zaupamo.« 

D 1.4: »Zaupanje in dobri odnosi so pomembni, da lahko sploh plešemo v skupini.«  

D 1.3: »Se tudi vidi to v plesu.« 

D 1.2: »Ne bi mogle trenirat, če se ne bi dobro razumele.«  

D 1.3: »Mogoče ni več hinavstva, kot je bilo ene dve leti nazaj.« 

D 1.4: »Pa zdej smo starejše in včasih so ti odnosi bolj iskreni, no, kakor kdaj.« 

D 1.2: »Bolj si povemo v obraz, kaj si misliš in tako ...«  

Zdi se jim, da se odnosi izboljšujejo, ker so zadovoljne same s seboj in jim je v 

zadnjem letu trenirati v tej skupini najbolj všeč. Zanje je pomemben prijateljski odnos, 

čeprav se zavedajo, da so med njimi odnosi različni. Za dobre odnose so jim 

pomembni enaki interesi ter zaupanja vredne soplesalke, ki so pomemben element 

dobrega treniranja v skupini. Odnosi se po njihovem mnenju izražajo tudi v plesnih 

nastopih in treningih. Pomembno je, da so med seboj iskrene in si sproti povejo 

mnenje in opazke. 

Kako sodelujete v skupini? 

D 1.5: »Na tekmovanjih si med sabo pomagamo frizuro, make-up in tako.«  

D 1.1: »Ali pa na treningih, te kdo popravi, recimo, stegni nogo tam, pa špičke, in ti 

tudi tako pomaga, da se izboljšaš.«  
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D 1.4: »Ali pa, če nečesa ne znaš ali pa si manjkala na treningu, ti pomagajo, da se 

naučiš.«  

D 1.3: »Katerakoli. Vedno je ena na razpolago, da ti priskoči na pomoč.«  

D 1.1: »Sodelovanje mogoče težje, če si malo slabe volje.«  

D 1.4: »Ampak, saj nismo veliko slabe volje.«  

D 1.3: »Mogoče pred tekmo, ko smo vse živčne, pa če ne gre kakšen met.« 

D 1.2: »Ko je bolj živčno, pa si gremo mogoče na živce, drugače pa ne.«  

Po njihovem mnenju dobro sodelujejo in si pomagajo med seboj, tako na treningih 

kot tudi na tekmovanjih. D 1.2 je mnenja, da si znajo med sabo pomagati tako fizično 

kot psihično. Sodelovanje vidijo tudi v tem, ko morda katera izostane s treninga in se 

je potrebno naučiti nove elemente. Ne glede na vse, pa se vedno najde eno dekle, ki 

je pripravljena pomagati. Težave s sodelovanjem vidijo le v primeru, ko niso najboljše 

volje. Vendar poudarijo, da se to ne zgodi velikokrat. Ali pa v primeru tekmovanj, ko 

je že tako vsaka tekmovalka malenkost bolj napeta in je sodelovanje težje pri skupnih 

elementih koreografije, predvsem v primeru, ko določen element ne gre. 

D 1.3: »Konfliktov ne rešujemo, se jih pozabi sčasoma, drug trening je že normalno.«  

D 1.2: »Ni jih tako veliko, ampak pogovarjamo se tudi ne o tem, se kar nekako reši.« 

D 1.3: »Včasih, če se o čem pogovarjamo, nikoli ne dokončamo, se samo še enkrat 

skregamo.«  

D 1.4: »Saj grejo normalno kar mimo, oziroma ko kaj rečeš, kar komu ni všeč, je to 

samo tisti trenutek, polej smo pa spet okej.«  

D 1.5: »To je bolj od trenerja želja, da se konflikt razreši.«  

D 1.1: »Zdaj tudi ni več toliko konfliktov.«  

D 1.3: »Ker smo ostale samo še tiste, ki si res želimo plesat, ostale so nehale in se 

tudi to pozna.«  

D 1.3: »Včasih s pogovorm bi bilo dobro jih rešit, čeprav ni tako lahko.« 

D 1.2: »Nas je toliko, da težko vsaka nekaj pove in se poslušamo, ker itak vsaka 

svoje misli. Polej bi se še bolj skregale.«  

Med njimi nastajajo tudi konflikti, ki jih ne rešujejo, vendar jih prepustijo, da minejo. 

Po njihovem mnenju konfliktov nimajo veliko. Pravijo, da jih razpravljanje o konfliktih 

le še bolj oddalji. Zdi se jim, da so konflikti, do katerih pride, nepomembni in pridejo 

med treningi ter v afektu. Pri reševanju konfliktov jim pomaga tudi trenerka, ki jih 

spodbuja k temu, da se probleme razreši. Hkrati pa se sedaj zaradi vpliva trenerke 

število konfliktov manjša. Za manjše število konfliktov vidijo razlogv interesu 

treniranja mažoretnega plesa. Kljub temu, da je njihova želja reševati konflikte s 

pogovorom, vidijo težavo v številu udeleženk in tem, da ima vsaka svoje mnenje, kar 

je težje uskladiti. 
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 JAZ IN TEKMOVANJA 

Kaj za vas pomeni udejstvovanje na tekmovanjih? 

D 1.5: »Nove izkušnje dobimo.« 

D 1.4: »Cilj.« 

D 1.3: »Pa potrditev, sploh če si uspešen.« 

D 1.1: »Se tudi bolj povežemo, ko probamo nekaj zvaditi in si veliko skupaj.«  

D 1.2: »Pred nastopom je živčno, potem je pa v redu, ko začneš plesat.« 

D 1.3: »Ko se muzika začne, je vredu, ja.«  

D 1.4: »Padeš not in pozabiš na vse, ker je to nekej najboljšega.« 

D 1.1: »Jaz tudi, sploh ne vem kaj se dogaja na odru. Vem, kje sem, ampak sem v 

drugem svetu.« 

D 1.5: »Nam je tekmovanje v veselje.«  

D 1.2: »Fajn je, da smo malo živčne.« 

D 1.3: »Dvakrat na leto je dobro tako plesat, pod pritiskom. Meni je fajn. Pred 

nastopom se itak skupaj usedemo, pa pomirimo in spodbujamo. Pa še boljše 

odplešemo.«  

D 1.1: »Jaz tik preden grem gor, razmišljam, da imam vse rekvizite in kostum.«  

D 1.3: »Meni je važno, da uživam, tudi če ti pade palica, polej pa vse pokažeš in daš 

od sebe, ne da ti vse dol pade.«  

D 1.4: »Malo je pomembno, da se ves ne treseš, ampak se skupaj zadaj za odrom 

nasmejemo in gre. Ne vsaka zase.«  

Tekmovanja za vse dekleta pomenijo pozitivno izkušnjo, saj se tako vidijo rezultati 

celoletnega dela. Za večino tekmovanje na državnih in evropskih odrih ni 

obremenjujoče, ravno nasprotno. Tekmovanje jim pomeni cilj, motivacijo in potrditev 

uspešnega dela. Hkrati pa tekmovanja pomembno vplivajo tudi na odnose v skupini. 

Kljub pozitivni tremi pred tekmovanjem, na odru uživajo. Na odru živijo svoje sanje in 

so v drugem svetu. Ples jim je v veselje. V pozitivni tremi vidijo pozitivne stvari, saj je 

zanje tak stres dobrodošel in pripomore k uspehu. Pred odhodom na oder razmišljajo 

o stvareh, ki so potrebne in pomembne za izpeljavo tekmovalne točke. Tudi, če 

elementi s palico niso izvedeni popolno, na tekmovalnem podiju uživajo. Za pozitivno 

energijo pred odhodom na oder se med seboj bodrijo in si tako vlivajo zaupanje. 

Kaj pa nastopanje na javnih prireditvah? 

D 1.4: »Nastopi so bolj sproščeni. Včasih so pa tudi nastopi, ki nam niso tako všeč.« 

D 1.3: »Meni so tekmovanja boljša, ker se vse naredi tako, kot treba: z rekviziti, 

prostor je pomemben, ker je taprav, pa vejo drugi kako je težko kaj narediti.« 

D 1.2: »Na nastopu so kakšne točke prilagojene času in prostoru in so bolj lahke. 

Zgleda, kot da to tekmujemo in je bolj bedno.«  

D 1.5: »Na nastopu ni tako pomembno, če narediš vse role, na tekmovanju mora biti 

vse pravilno in dobro.«  
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D 1.2: »Publika je tudi fajn, da je navdušena, da niso kakšne mumije in samo 

gledajo.« 

D 1.3: »Če ploskajo, veš, da si dobro nekaj naredil.«  

D 1.4: »Pa tudi ljudje vejo, da smo mažorete.« 

D 1.4: »Na kakšnih šolskih prireditvah te vidijo in potem vsi vejo kdo smo, pa ko smo 

po časopisih iz nastopov in tekmovanj.« 

D 1.1: »Ko smo bile v L*****, se je hotel župan slikat z nami. Hvalijo nas in dobimo 

potrditve. Vedo, kdo smo.«  

D 1.3: »Ker so dobre koreografije, in ko veš da si dober, in skupina dobro sodeluje, 

greš lažje na oder, kot če si slabši.«  

D 1.2: »Koreografija ti mora biti všeč, ker potem se vidi, kako to odplešemo.« 

Nastopi na javnih prireditvah so sproščujoče narave, saj tehnika palice ni tako 

pomembna kot pred sodniki na tekmovanjih. Za večino so bolj po godu tekmovanja, 

kjer so pogoji za koreografijo primerni, trud pa cenijo vsi gledalci. Tehnika palice je 

pomembna na tekmovanju. Na nastopih je pomembno občinstvo, ki jih spodbuja. V 

nasprotnem primeru jim je plesni nastop v breme. Zavedajo se, da jim nastopi 

omogočajo prepoznavnost. Tako mažoretno zvrst plesa, kot tudi njih same. Zanje je 

pomembna uspešnost v mažoretni tehniki, saj drugače nastopanje ni tako sproščeno. 

Za nastopanje je pomembno, kako koreografijo čutijo, saj posledično tako tudi 

odplešejo.      

 PLES IN MOJE ŽIVLJENJE 

Kako se ples izraža v vašem vsakdanjem življenju? 

D 1.3: »Najbolj s treningi in šolo, če imaš cel dan čas, ni važno, kdaj se greš učit. Če 

imaš pa čez eno uro trening, se moraš pa takrat in si bolj skoncentriran.«  

D 1.5: »Bolj si organiziran.«  

D 1.1: »Na našo držo vpliva.« 

D 1.2: »Ali pa, ko pri telovadbi stegneš roko, jo res stegneš, ne nekaj na pol.«  

D 1.3: »Ko se pri telovadbi raztegujemo, gredo vsi samo do pol, me pa bolj.« 

D 1.4: »Bolj smo gibčne, sigurno.«  

Udeleženke pogovora ples vidijo pomemben predvsem v povezavi s šolskimi 

obveznostmi. Mnenja so, da treningi, ki potekajo večkrat tedensko, pomagajo pri 

organiziranosti. Pravijo, da ples vpliva na držo telesa in se tako tudi izven plesnih vaj 

spomnijo nanjo. Opazijo, da je njihova gibalna sposobnost telesa večja, kot pri ostalih 

vrstnikih. 

So odnosi izven skupine drugačni kot odnosi, ki jih imate s soplesalkami? 

D 1.2: »Odnosi so tudi dobri izven skupine, ampak drugačni.«  

D 1.3: »Včasih se moramo tistim prijateljem zunaj skupine odreči in jim to ni všeč, 

tukaj so pa spet prijateljice, pa drugačne.«  
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D 1.2: »Če se s tistimi zunaj skregaš, ni tako pomembno kot tukaj. Tukaj moraš 

skupaj plesat in sodelovat.«  

D 1.3: »Jaz se moram tudi zunaj pobotat. Se ne morem gledat, če sem skregana.«  

D 1.1: »Jaz imam tudi zunaj dobre odnose, ampak sem s temi puncami vseeno 

drugače, čeprav mi zunaj prijatelji tudi veliko pomenijo. Ampak notri pa niso moje 

najboljše prijateljice.« 

D 1.5: »Zunaj se drugače razumeš, so vseeno pomembni tudi oni. V skupini moraš 

imeti pa razčiščeno in ne smeš biti zamerljiv, da lahko pol skupaj treniraš.«  

Večina plesalk iz prve skupine je povedala, da se odnosi izven plesne skupine 

razlikujejo od tistih znotraj nje. Velikokrat so prijateljstva zunaj plesne skupine na 

stranskem tiru. D 1.4 pravi, da so uspešno rešeni konflikti in dobri odnosi, bolj 

pomembni v plesni skupini, da lahko med seboj dobro sodelujejo. Za dekle, ki je 

najmlajše, so odnosi zunaj skupine prav tako pomembni kot znotraj. Znotraj skupine 

so prijateljstva bolj pomembna, čeprav ta niso najboljša.    

Ali vidite kakšno povezavo med samopodobo in plesom? 

D 1.1: »Že to moraš biti ponosen nase, da greš sploh na oder.«  

D 1.2: »Ko so starši, ali pa babice in dedki, je drugače, ampak greš pokazat kaj delaš 

in zaupaš v to.« 

D 1.5: »Na tekmovanjih pa tudi, ko si med tako dobrimi in moraš verjeti vase, 

drugače brez veze, da greš gor.«  

D 1.4: »Jaz se boljše počutim, ker vem, da znam plesat in naredit določeno stvar, pa 

bolj znam to sprejemat.« 

D 1.1: »Meni je fajn, ker vem, da nekaj znam in se dobro počutim. Tako se naučiš 

sprejeti kritiko in pohvalo, ker meni je še zdaj kdaj nerodno, ko me kdo pohvali.«  

D 1.3: »Ko naredim nekaj, kar sem mislila še par mesecev nazaj, da nikoli ne bom, 

mi je ful dobro. In pol vidiš, česa si res sposoben in se fajn počutiš.«  

Za sogovornice samopodoba v povezavi plesom predstavlja pozitivno povezavo. Pri 

tem vidijo pomembno vlogo nastopanja. Z nastopanji pred publiko, domačimi in nato 

pred drugimi mažoretami ter sodniki, si dvigujejo samozavest in jim le-to veliko 

pomeni. Zato, ker plešejo, bolj uživajo v svojem telesu. Zanje je pravi osebni uspeh, 

ko naredijo nekaj, česar niso nikoli mislile, da je njihovo telo sposobno narediti. 

Menite, da izkušnja s plesom vpliva na kakovost vašega življenja? 

D 1.3: »Saj smo že rekle, jaz imam dobro vse razdeljeno in tako tudi uspešno peljem 

mažorete, šolo in še domače stvari.«  

D 1.5: »Jaz se imam fajn, pa punce so mi kul in grem vedno dobre volje s treninga.« 

D 1.4: »Ko se gibljemo, si zapolniš en čas, ki bi drugač bil ali na kompu, ali kar nekaj 

delal.«  

Najprej sogovornice kakovost življenja povežejo s šolskim uspehom. Menijo, da je 

njihova kakovost življenja visoka, saj se na treningih dobro počutijo, se sprostijo, 
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napredujejo in zapolnijo prosti čas. Sogovornica D 1.2 pravi, da soplesalke nanjo 

pozitivno vplivajo in z izkušnjami iz plesnega sveta lažje deluje v zunanjem svetu.  

  

3.7.2 Analiza druge starostne skupine 

                                                                                                                                                         

Pogovor sem izvedla s plesalkami, ki so vključene v društvo mažoret približno enajst 

let. Njihovo starostno strukturo prikazuje spodnja tabela. Udeleženke zadnjih nekaj 

let plešejo v isti starostni skupini. Pogovor je potekal v plesni dvorani, sedele smo na 

tleh. Predstavila sem namen in cilj pogovora. Nato smo se začele pogovarjati. 

Udeleženke so delovale sproščeno, veliko so govorile, se tudi šalile in smejale. Na 

trenutke je pogovor zavil kam drugam, vendar so to tudi same ugotovile in se vrnile 

nazaj na tematiko brez mojega posredovanja. Določenih vprašanj mi ni bilo potrebno 

postavljati, saj so že nanj odgovorile med preješnjim bolj celostno, kot sem 

predvidevala. Ena izmed sogovornic se je na večino vprašanj odzivala hitro in 

poglobljeno, s čimer je tudi druge spodbudila k razmisleku. Njeno mnenje so 

upoštevale vse sodelujoče in se velikokrat navezovale nanj. Vzdušje je bilo ves čas 

enako sproščeno.   

OZNAKA STAROST LETA PLESANJA 

D 2.1 16 11 

D 2.2 16 11 

D 2.3 17 13 

D 2.4 17 10 

D 2.5 17 12 

 

 JAZ IN PLES 

Kaj vam pomeni ples? 

D 2. 4: »Malo odklopa med napornimi in napolnjenimi šolskimi dnevi in učenjem. Pa 

da se malo sprazniš, ker si s prijatelji in si marsikaj poveš, daš ven iz sebe, kar 

recimo v šoli ne. Med drugim tudi nekaj za tvoje telo, ker delaš tudi za zdravje. 

Ampak v prvi vrsti prijateljstvo, druženje, sprostitev.«                                                                              

D 2.3: »Jaz sem zaradi sestrične začela pri mažoretah.« 

D 2.5: »Meni je sestra prinesla prijavnico.« 

D 2.2: »Jaz vem, da so v šolo nosile palico tiste, ki so že trenirale in sem čisto noter 

padla, da bi še jaz. In sem takoj začela.«  

Na prvo vprašanje so se udeleženke odzvale hitro in kar ena čez drugo. Iz vsega 

povedanega med sogovornicami lahko izluščim, da ples za njih pomeni sprostitev, 

gibanje in zabavo, hkrati pa druženje s prijateljicami. Ples jim je pomemben že dalj 

časa, zato si težko predstavljajo dneve brez njega. Za mažoretno zvrst plesa so se 

odločile, ker je bilo v tistem času veliko sošolk ali sorodnic članic društva mažoret in 
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jim je bilo le-to zanimivo. Udeleženka D 2.4 se je društvu pridružila kljub začetnemu 

treniranju plavanja, ker je po ogledu evropskega prvenstva mažoret hotela preizkusiti 

tudi to panogo. V njej še vedno vztraja.  

Po navodilih o rangiranju petih pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo življenje 

in identiteto, so mažorete napisale sledeče:     

Rangiranje 
pomembnih 
dejavnikov: 

D 2.1 D 2.2 D 2.3 D 2.4 D 2.5 

1. ples družina prijatelji prijateljstvo, 
družina 

prijateljstvo, 
družina, 

fant 

2. družina prijatelji družina ljubezen šola 
3. prijatelji šola mažorete ples ples 

4. šola ples šola zabava  
5. fant športna 

aktivnost 
zabava uspeh  

 

Kaj vam pomeni ples v odnosu do sebe in do lastnega telesa? 

D 2.1: »Izražanje recimo, bolj si izrazen.«  

D 2.2: »Določena tema, ki jo plešeš … Jo bo vsaka plesalka drugače odplesala. 

Tako, kot ona v sebi čuti in bo čustva pokazala. Če se res zavzame, da bo odplesala, 

kot si zamisli. Bo pokazala najglobja čustva za določen gib, temo oziroma del plesa, 

koreografije.«  

D 2.4: »Kar se tiče gibanja telesa recimo, ful bolj se znaš gibat, kontroliraš.« 

D 2.3: »Eleganten si.«  

D 2.4: »Se mi zdi, da smo se tudi tako bolj psihično izoblikovale, ne samo telesno, 

ker se znamo tudi bolj umirit. Vem, da se napolnim z energijo in grem nasmejana s 

treninga, boljše delam na drugih področjih.« 

D 2.1: »To je zame res čisto en odklop. Ko plešem, tudi če imam milijon problemov, 

tudi če pred treningom ne morem odmisliti določene stvari, tudi če spat ne morem 

zaradi te stvari, ko pridem na trening, tega sploh ni več, prisežem. Jaz sem čisto v 

drugem svetu, da sploh ne vem na kaj mislim, na čisto druge stvari kot so palica, vse 

druge stvari, kar se tiče zunaj dvorane, kot da za mene ne obstaja.«  

D 2.1: »Isto kot dostim pomaga, da gredo laufat, in so tam, kjer so, vseh misli, težav 

se razbremenijo, tako je nam tukaj.«  

D 2.3: »Ples definitivno vpliva na dojemanje lastnega telesa in si ne znam 

predstavljati, da recimo, ko se imam ful za učit in sem vsa živčna, komaj čakam, da 

grem na trening, ker se sprostim telesno in glavo zbistrim, ko pridem domov, pa se 

veliko lažje naučim.«  

D 2.2: »Pa muzika tudi zdraven, ne samo ples. Mene kakšna muzika čisto prevzame 

in not padem.«  

D 2.1: »Telesno in čustveno vpliva ples name.«  
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D 2.4: »Pri kakšnem plesu smo že vse zmatrane, ampak mi je tako fajn to plesat, 

vedno na polno odplešem, ker mi je tako lepo in zraven čustva uporabljaš.«  

Za udeleženke pogovora ples v odnosu do sebe pomeni, da se s plesom učijo 

izražanja preko telesa. Bolj so pozorne na svoje občutke in doživljanje ter na svoje 

gibanje. Pravijo, da se na splošno po treningu bolje počutijo, v telesu čutijo več 

energije, hkrati pa ples vpliva tudi na psihično stanje. Za D 2.1 ples pomeni veliko, saj 

si življenja brez plesa ne zna predstavljati. Pravijo, da znajo poslušati svoje telo in 

kakšna občutja jih preplavljajo, vzroke pa pripisujejo plesu. Tudi odmor med šolskimi 

obveznostmi jim predstavlja ples. Poleg plesa omenjajo glasbo, ki gre z roko v roki s 

plesom in je prav tako čutna ter izrazna. Preko razmišljanja se večkrat spomnijo 

kakšne koreografije in z njo povezanih čustev, ki jih izražajo. 

 JAZ IN SKUPINA 

Če pomislite na čas, ko ste začele plesati, kako ste se počutile v skupini? 

D 2.3: »Me smo vrstnice in to je bilo, ko smo bile majhne. V šoli smo bile skupaj in je 

bilo čisto O.K.«  

D 2.5: »…iz šole smo se že poznale, prvo leto je veliko drugih prišlo.«  

D 2.5: »Saj takrat nimaš kaj razmišljat, kot da si prijatelj in o prijateljstvu, nič drugega 

te takrat ne zanima.« 

D 2.1: »Bile so tudi druge, ne iz šole, pa bile so tudi mlajše. Jaz mislim, da smo se 

dost hitro. Tudi zaradi starosti, otrok si. Tudi zdaj pri mojih vadečih vidim, kako hitro 

se povežejo.«  

D 2.5: »Meni je bilo bolj kot ne vseeno, saj sem bila majhna. Če me boš imela rada 

O.K., če ne pač ne. Jaz sem prišla na trening, plesala, ker to rada počnem in ne 

glede na to, če komu nisem bila všeč ali karkoli. Vseeno smo bile pa tako majhne, da 

nisi komu šel na živce, ampak se nisi tako družil. Skupinic ni bilo.«  

D 2.4: »Po moje je z obeh strani, ker tudi jaz, sama kot jaz sem, sem komunikativna 

in mi ni problem vzpostaviti stika, ampak prvi korak so pa po moje naredile punce.« 

Plesalke so bile na samem začetku svojega plesne poti še zelo majhne. Zato se jim 

zdi, da težav z vključevanjem niso imele. Večkrat so omenile, da je pomembno vlogo 

igrala njihova starost. Ena izmed sogovornic je omenila, da je starost vplivala na to, 

da se z odnosi niso ravno obremenjevale in ukvarjale. Udeleženka, ki je v skupino 

prišla sredi leta, je kljub svoji komunikativnosti omenila prispevek ostalih soplesalk, 

da se je še lažje vključila v skupino. 

Kakšno je počutje v skupini danes? 

D 2.4: »Zdaj smo starejše in prihaja do konfliktov, veliko več težav imamo. Vse 

težave moramo rešit in vse rešimo, ker drugače itak ne moremo shajat ena z drugo, 

ker smo dejansko več skupaj, kot smo sploh doma.«  
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D 2.1: »Ker smo kot ena družina. Lahko si vse povemo. Pridemo take, kot smo, 

rečemo, kar hočemo, ni da paziš, joj, pa tako ... Ni pomembno, zdaj se bom pa 

zrihtala, da ne bodo rekle kaj. Taka sem kot sem doma.«  

D 2.3: »Tudi to, da nismo več skupaj v šoli, ker prej smo bile sošolke ali pa se vsaj v 

šoli videvale, se tudi to že pozna. Se manj vidimo, a hkrati si moramo še vedno vse 

povedat. Vse vemo, ne nazadnje, kaj se dogaja s kakšno in tako.« 

 D 2.4 s konkretnimi primeri: »Se mi zdi, da se že tako vse poznamo, da vemo vse 

ena o drugi. Pogovarjamo se o kakanju, lulanju, seksanju …«  

D 2.5: »Enkrat mora tudi kaj počit, pa saj smo veliko skupaj.«  

D 2.1: »Doma recimo se doskrat skregate, itak če si z enimi ljudmi toliko časa skupaj. 

Dobro, doma smo štirje, tukaj nas je pa krat 4.«  

D 2.5: »Saj, če bi ti bilo vseeno, se ne bi kregal.« 

D 2.4: »Če ti nekdo nekej pomeni, mu poveš, kaj te moti, kaj je narobe, kaj te je 

prizadelo. Mislim, da je tudi to znak neke ljubezni.«  

Udeleženke so omenile, da se odnosi s starostjo spreminjajo, treniranje v društvu 

mažoret pa primerjajo z odnosi v družini in  izven plesne dvorane. Kljub temu, da so 

dekleta  starejša in tudi ne več v vsakdanjem stiku, je pomembno, da si o sebi povejo 

stvari, ki se jim dogajajo vsak dan. Udeleženke pravijo, da je za njih sprejemljivo, da 

prihaja do konfliktov. Tako kot doma, le da je v plesni skupini toliko več članic. 

Konflikte povežejo z odnosi v skupini in pomembnostjo, le-teh glede na to, koliko ti 

določena oseba pomeni. 

Kaj bi lahko rekle za trenutne odnose v skupini? 

D 2.4: »Do težav pride pogosteje, kot smo se že pogovarjale. Starejše smo in vsaka 

ima svoje poglede in pride do trenj, ampak moramo to rešit, ker drugače skupina ne 

more delovati. Meni je to dobro, ker si poveš, kaj je narobe, daš ven iz sebe, se 

skregaš, se pobotaš in greš naprej.«  

D 2.5: »Če ti je vseeno, se ti tudi kregat ne da. Se ne obremenjuješ.« 

D 2.1: »Vsak izraža svoje mnenje, neka skupnost smo, vsaka ima mnenje, ki ga 

skušamo uskladit, itak pride do krega slej ko prej.«  

D 2.1: »Si tak na treningu, kot si v resnici, v svojem življenju.« 

D 2.4: »Nimamo skrivnosti med sabo, ni ti nič bedno reči, ne vem, noge ti smrdijo. 

Tako smo skupaj, da res ne vem, ena posebna vez je med nami. Taka sproščenost.«  

Sogovornica D 2.2 hudomušno doda: »Vedno se počutiš sprejetega, tudi v soboto ob 

osmih zjutraj, brez make-upa, poklapan, zaspan, si sprejet, ja.«  

D 2.4: »Po moje, če primerjaš šolo, ali pa razred, ko greš v nov razred, se težje 

vklopiš in te težje sprejmejo, ker si si ful različen. Tukaj smo padle v eno skupino, ki 

nas združuje in povezuje, po moje se ne spomnim filinga, da se ne bi počutila 

sprejete.«  

D 2.1: »Tudi trenerka je mogla kdaj reči ne, tukaj smo prijatelji, tukaj se ne opravlja, 

se ne kregamo, da smo lahko šle skupaj kot skupina čez.« 

D 2.3: »Trenerka nas je ful dobro tako, da ne bi bile po skupinicah.« 

D 2.4: »Trenerka ni nikoli kakšnih skupin pustila.« 
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D 2.2: »Vedno, ko je bila kakšna težava, ko smo bile majhne, pa čenče, vedno smo 

se pogovorile, vedno je rekla, če bo karkoli narobe, vedno pridi do mene, se bomo 

pogovorile. To je veliko pomenilo.« 

D 2.4: »Recimo, ta primer, ko sva se s soplesalko skregale, pa ni noben vedel, pa je 

takoj trenerka rekla, ej, a je tukaj kaj narobe, kaj je, takoj je pogruntala, da ni prav, 

takoj se čuti, da nekaj ni.« 

D 2.2: »Vedno najdeš tisto v skupini, ne morejo biti sicer vsi isti, ampak boš pa našel 

vsaj enega, ki mu boš res zaupal. Je ona tvoja varna točka, imaš nekoga, ko boš 

zmeraj šel najprej z njim, do njega, se boš vedno obrnil k njemu. Boš pa z vsemi 

prijatelj, se boš pogovarjal. Moraš biti sproščen, ker smo le skupina.« 

D 2.5: »Tako je pri prijateljih, da se ne vidiš vsak dan. Ko pa se, je pa kot, da bi se 

včeraj. Zato smo tudi me take prijateljice. In rečeš lahko, da smo prave prijateljice.«  

D 2.4: »Zdaj, ko smo že toliko časa skupaj, imamo interne fore, nekaj je, kar nas 

povezuje. Tudi te, ki so nehale trenirat, se srečaš na busu, pa poveš nekaj, kar lahko 

rečeš, in bosta samo vidve razumeli, ostali ne.«  

Za dobre odnose v skupini omenjajo pomembnost reševanja konfliktov. Ker so osebe 

v skupini za njih pomembne, je pomembnost reševanja konfliktov toliko večja. Glede 

odnosov v skupini omenjajo, da je pomembno, da si lahko tak, kot si izven nje. Pri 

odnosih v skupini društva mažoret omenijo, da se med seboj bolj povezujejo tudi 

zaradi samega interesa. Niso pa pozabile niti na vlogo trenerke. Pomembno se jim 

zdi, da trenerka prepoznava težave ter ne dela razlik med člani skupine. Za odnose v 

skupini je pomembno, da v soplesalkah vidijo prave prijateljice. Povezujejo jih skupne 

zgodbe, ki so pomembne v njihovem življenju. 

D 2.4: »To, da se ne družimo samo na treningih, gremo skupaj žurat, se zmenimo in 

gremo na večerjo ali kakorkoli, imamo tudi zunaj treninga druženja, je pomembno.«  

D 2.5: »Je ful dobro, ko imamo tradicionalne večerje, pa take stvari. Dajo velik 

doprinos treningu. Morajo biti stvari tudi zunaj treninga.«  

D 2.2 opiše konkreten primer: »Ko smo šle na bowling, team building, to je nujno. Te 

stvari, da se dobiš izven treninga, so ful pomembne za odnos v skupini, ker na 

treningu si vse kar mora biti na treningu, ko greš pa ven, je pa spet neka druga plat.« 

D 2.2: »Tudi, če gre trener zdraven, se mi zdi, da je lažje. Mora biti en odnos s 

trenerjem, mogoče bližji, ne pa preveč. Zato, da je še vedno trener, hkrati pa bolj 

sproščeno na treningu. Ker ples je sprostitev, tako kot smo rekle na začetku.«  

D 2.1: »Vas spoštujemo in med sabo se, čeprav mogoče ni vedno tako videti.« 

D 2.4: »Še vedno spoštujemo druga drugo.« 

D 2.5: »Vseeno je neka avtoriteta trenerja, ampak to sprejemamo.« 

Poleg druženja v skupini je za sodelujoče pomembno druženje izven plesnih dvoran 

in podijev. Tudi druženje s trenerko izven plesne dvorane omenijo, saj vpliva na 

sproščenost treningov in odnosov. Medosebni odnosi v skupini so posledica 

spoštovanja soplesalk in trenerke. 
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Kako sodelujete v skupini? 

D 2.5: »Se moraš navaditi, da z vsemi sodeluješ.« 

D 2.2: »Dopolnjuješ se.«  

D 2.2: »Ti bo recimo težko z enim, ampak se navadiš, boš ulaufan in ti bo tudi z 

drugim lažje« 

D 2.4: »Spet je odnos, tako kot je rekla D 2.3, prilagajat se mora. Pa pogovarjat. Jaz 

bom tebi povedala »lepšo mi vrži«, »ti ne mi tako, da se vrti«, neko skupno točko 

oziroma pot moramo najti, da spelješ.«  

D 2.1: »Recimo pri podajah se to dobro vidi, ko mora sodelovati cela skupina.«  

D 2.3: »Je izziv in meni je boljše, da vsakič z drugim.«  

D 2.1: »Dobro, samo to odmisliš, ker takat moraš delati zaradi skupine, ne zaradi 

tega, da imaš sam tisto osebo v glavi. Veš, da delaš zaradi skupine, zaradi vseh, ne 

pa samo zaradi tiste osebe ali pa samo da nase gledaš.«  

D 2.4: »Tudi če si živčen, slabe volje, pa ne boš mogel lepo podati palico, rečeš 

sorry, danes sem pa utrujena, ne bom ti lepo vrgla, ne morem, mislim, da to tudi 

druge štekajo.«  

D 2.3: »Jaz mislim, da si ful pomagamo, vedno ko kaj rabi katera, ji rečeš, a me 

naučiš. In te. Še nikoli ni nobena rekla, da ne. Meni ne.«  

D 2.5: »Pomagamo si, ena nekaj zna, druga nekaj.« 

D 2.4: »Tukaj smo se naučile pomagat, veliko folka, v šoli recimo, so ful bolj zase, pa 

vsi so bolj tekmovalni: »da bom jaz najboljše, da bom jaz najlepšo oceno, da bom jaz 

najlepši«. Ker na vseh tekmah, kamorkoli gremo, rabimo ena drugo. Ena ne zna 

namazat, ena ne zna fige …« 

D 2.1: »Res ne gledaš samo na svojo rit, še zmeraj včasih malo preveč na svojo rit 

gledamo, glede na to, da smo ekipa, ampak vseeno, če pa primerjaš z nekom, ki je 

čisto iks ven iz tega, se pa pozna.«  

D 2.2: »Ali pa na primer, ko je tebi A za šolo pomagala, fizko ali kaj, se zmeniš. Si 

pomagamo, tud take stvari izven treninga.« 

D 2.1: »Tudi kar se tiče mentorstva pa tega, meni je tud J in ti in A in katerokoli sem 

rabila. Ali pa »sorry, jaz ne morem tega vnest«, pa druga naredi namesto tebe, ne 

samo kar se treninga tiče.« 

Za odnose s soplesakami je med mojimi sogovornicami sodelovanje pomembno. 

Med seboj rade sodelujejo, hitro pa sodelovanje povežejo s plesom. Sodelovanje 

vidijo tudi kot nekaj, pri čemer se spoznavajo. Predvsem se jim sodelovanje zdi 

pomembno pri plesnih elementih s palico. Tudi v dneh, ko morda niso ravno 

razpoložene za sodelovanje z določenim posameznikom, dajo prednost skupini. 

Sodelovanje z drugimi ocenjujejo pozitivno in jm je pomembno, da vsakič sodelujejo 

z drugo. Dobro sodelovanje povezujejo s komunikacijo, ki je pomembna tako pri 

samih elementih s palico, kot za dobre odnose. Kadar katera potrebuje pomoč, ni 

vprašanja, da ji vsaj ena ne bi pomagala. Vedno si znajo pomagati. Medsebojna 

pomoč je v skupini še toliko bolj pomembna na tekmovanjih. Občutek za pomoč 
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sočloveku imajo tudi v vsakdanjem življenju. Med seboj si pomagajo še izven 

treningov. 

D 2.3: »Pogovor je pomemben pri konfliktih in tako.« 

D 2.1: »Če bi se me skregale, in pol naslednje treninge se pa delaš kot da ni bilo nič. 

To se delaš, da ni bilo nič. Zdaj pa je bil konflikt, pa ti konflikt rešiš in pozabiš na to. 

Če veš, da si neko stvar rešil, jo spremenil in zakaj bi se trmil, če smo to itak že rešili 

in je brez veze, zdaj kar nekaj trmit se.«  

D 2.2: »Vsaka povee svoje stališče. S pogovorom se reši veliko.« 

D 2.4 si ne zatiska oči: »Če bomo še deset let skupaj, bo takih konfliktov še deset 

tisoč.«  

D 2.5 gleda v preteklost: »Smo jih imele eno obdobje ful, pa smo se na tri tedne s 

trenerko usedle. Takrat smo se veliko pogovarjale.«  

D 2.1: »Vse je za nekaj dobro. V tistem trenutku najbrž deluje slabo, ampak mislim, 

da je toliko boljše.« 

D 2.2: »Nekaj časa mora pa miniti, da ti je lažje s tisto osebo spet vrniti se v odnos 

kot je bil. Čas je potreben.«  

D 2.5: »Mislim, da je brez veze, da bi se po vseh skupnih letih zaradi enega konflikta 

razšle ali skregale tako na polno, da ne bi mogle naprej sodelovati.«  

D 2.2: »Ful je prilagajanja, če nekdo nekaj izrazi, da ga nekaj moti, se bo to 

zmanjšalo, ampak spremenit se pa čisto tudi ne more. Je veliko karakterjev; eni so ful 

močni. Ta skupina je ful močna, kar se tega tiče, in se mi ne zdi problem, da se 

kakšen konflikt ne bi mogel rešiti.« 

Sodelujoče konflikte v večini primerov rešujejo s pogovorom, pomembna pa je 

iskrenost. Konfliktom pripisujejo pozitivno noto, za uspešno rešitev le-teh pa je 

pomemben čas. Konflikti zanje ne smejo biti tisti, ki bi povzročili razpad skupine. Za 

manjše število konfliktov in uspešno reševanje, je potrebno tudi prilagajanje in vloga 

trenerke. Prepoznavanje konfliktov s strani trenerke se jim zdi pomembna za 

pozitivne medsebojne odnose. 

 JAZ IN TEKMOVANJA 

Kaj za vas pomeni udejstvovanje na tekmovanjih? 

D 2.3: »Rast.« 

D 2.4: »Motivacijo.« 

D 2.5: »Ja cilj, se moraš potruditi, da ga dosegaš, ne pa da prideš na trening pa kar 

nekaj delaš kar tako.«  

D 2.4 omeni boljši občutek: »Delaš za nekaj, ko to dosežeš, je najboljši filing.«  

D 2.1: »Saj pravijo, da je dobro, da imaš cilj, je tudi za tebe dobro, da ga dosežeš, 

vidiš, da si sposoben. Je užitek, ko za to delaš ful ful, in moraš dati veliko stvari čez, 

in je užitek toliko večji. Če si ne znaš postaviti cilja ali pa da si kar nekaj postaviš in 

ne veš, kako ga boš dosegel. Tukaj imaš pa skupinski cilj in še vsak posameznik ima 
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cilj, ker mora narediti določene stvari in se moraš tudi sam terat, ker lahko ti celo 

skupino zaserješ, bom tako rekla, če nečesa ne narediš tako kot je treba.«  

D 2.4: »Najprej itak nič nismo bile in smo samo trenirale in na evropskih smo 

popušile. S******** B***, ko smo zmagale, je bilo uau, po moje najboljše ever, in pol 

spet drugo leto. Smo bile že dvakrat zapored, in vidiš, kako si dejansko naredil 

napredek. Se mi zdi, da smo bile potem malo umišljene, ja itak bomo prve in smo bile 

druge. In se mi zdi, da je ful dobro, da nas je spravilo malo na realna tla, nam je dalo 

misliti, tudi če smo on top, moramo še vedno delati za to, in to se mi zdi ful dobro, da 

nismo zmagale, smo res nekaj dosegle. Zdaj smo spet šle malo dol, zdaj bomo spet 

delale, da bomo dosegle nazaj.« 

Za dekleta tekmovanje predstavlja samo pozitivno noto, rast skupine, motivacijo in je 

pomembno za postavitev in doseganje ciljev. Tekmovanje pokaže napredek in učinek 

njihovega celoletnega dela, kar jih spodbuja za naprej. D 2.1 se razgovori o cilju in 

skupinskem doseganju le-tega. Omenijo pa tudi, kako je pri vsem tekmovalnem duhu 

pomembno, da ostanejo na realnih tleh. 

Kaj pa nastopanje na javnih prireditvah? 

D 2.3: »Meni so ful fajn nastopi, ker na tekmovanjih si živčen. Jaz nisem nikoli živčna 

na nastopu, meni je res fajn, ko se greš samo sprostit pa uživat. Tudi na tekmovanju 

si govoriš, grem uživat, ampak te je še vedno strah, da ti palica pade. Na nastopu je 

pa res uživanje.« 

D 2.5: »Jaz, če bi bilo možno, bi nastopanje brez tekmovalne note kar odstranila, za 

zmeraj, ker meni je težje, kar tako nastopat, kot pa tekmovat.«  

D 2.2 ima svoje mnjenje: »Če me ne bi nikoli nastopale, ne bi mogle tekmovat.« 

D 2.1: »Nastopi so predtekmovanje.« 

D 2.5: »Fajn je imet nastop z isto koreografijo pred tekmovanjem. Še zmeraj imaš 

tremo, še zmeraj te je strah koreografijo odplesat pred drugimi, ker na treningu, če 

pade, je trener videl, na nastopih vseeno malo bolj paziš in je predpriprava na 

tekmovanje. O.K. na nastopu sem bil ziher in bom tudi na tekmovanju lahko še 

enkrat, še bolj ziher, imaš filing.«  

D 2.4: »Meni so nastopi ful dobri, ker sem rada na odru, pa tud zaradi tega, ker si bolj 

sproščen in bolj uživaš. Filing ko ti na koncu ploskajo, cela dvorana, meni je tako 

dobro in bi bila še kar pol ure in mahala.«  

D 2.2: »Najboljše je tudi pred domačimi nastopati, ker meni je tudi lepo in pomembno 

od domačih slišat pohvalo.«  

D 2.4: »Pa moji na treningu ne vejo, kaj v bistvu vse tukaj delaš ko enkrat pridejo, in 

so tako, uau: res nekaj znate, nekaj delat, navdušeni, presenečeni.«  

D 2.3: »Je tudi vstopanje v zunanji svet, recimo, kakšni majhni te gledajo in jim je 

uau, in se mi zdi da nas gledajo kot res nekaj drugačnega in občudujočega.« 

Mnenja glede nastopanja so različna. Za nekatere je to pomembno in dobrodošlo, 

medtem ko je drugim odveč. Strinjajo pa se, da brez nastopov, ne bi bilo uspehov na 
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tekmovanjih. Hkrati nastopanje vidijo kot uživanje na odru in vstop v zunanji svet. 

Potrditev domačih jim je pomeni spodbudo za nadaljnje treniranje in tekmovanje.  

 PLES IN MOJE ŽIVLJENJE  

Kako se ples izraža v vašem vsakdanjem življenju? 

D 2.4: »Recimo si v šoli, pa kaj delaš, pa vmes kar kakšen korak nardiš iz 

koreografije. Ali pa je muzika, pa narediš gib.«  

D 2.5: »Doma, ko kar nekaj delaš, pa narediš kakšen korak in tako imaš v mislih 

koreografijo.«  

D 2.4: »Ko delaš kaj, pa stojiš v eni baletni poziciji.«  

D 2.2: »Ful si tudi eleganten, pa pravilno držo uporabljaš.«  

D 2.4: »Jaz sem tudi hotela reči, eleganca, pa drža telesa. Meni se ful pozna, eni se 

bolj tako puklasto držijo. Ali pa samo stegnit roko, jaz bom vedno tako naredila, da 

bom napela celo roko, do prstov, konic prstov.«  

D 2.1: »Všoli, pri nas so večinoma hip hoperji ali pa nič ne trenirajo. In ko učiteljica 

kaže kakšne vaje pri gimnastiki, se ti pozna ful.« 

D 2.2: »Recimo, pri nas nič ne trenirajo in ko se je treba raztegnit in narediš, tako kot 

je treba, te vsi gledajo in govorijo uau, kaj ti znaš in kako dobro zgleda.«  

D 2.5: »Dejansko rečejo, »tebi se pa pozna, da treniraš in da si plesalka« pa tako.«  

D 2.5 doda humorni vložek, kje se pozna vpliv plesa: »Recimo, špičke na WCju.« 

D 2.2: »Ko muzika se kje zasliši, pa ni primerno, da začneš plesat in not trpiš, ker ne 

moreš začet plesat.« 

D 2.1: »Ali pa recimo, ko slišiš tisto muziko, na katero plešeš.« 

D 2.4: »Ali pa, ko slišiš kakšen dober komad, ti takoj šine v glavo kakšna koreografija 

in gib, ki bi ga lahko uporabila, pa začneš razmišljat, kako bi lahko plesale.« 

Udeleženke pravijo, da jih ples spremlja na vsakem koraku. Ples povezujejo z držo 

telesa. Pri šolskih predmetih, predvsem športni vzgoji, je opaziti njihovo plesno 

udejstvovanje. Prav tako omenijo, da drugi opazijo njihovo ukvarjanje s plesom, kar 

jim pomeni veliko in dviguje samozavest. Prav tako je ples na vsakem koraku 

povezan z glasbo, ki v njih zbuja čustva in spomine. 

D 2.1: »Jaz mislim, da je ful dobro in pomembno, da imaš neko skupino v tem 

obdobju pubertete.«  

D 2.2: »Ti je kot nek izhod.« 

D 2.5: »Je pozitiva, to je res nekaj najboljšega, kar imaš lahko v razvoju. Pa toliko 

smo se spoznali in naučili. Če si solo, si sam s sabo.«  

D 2.3: »Lažje sodeluješ v skupini in z drugimi. Ko gledam vaje v šoli, meni je fajn 

delat v skupini, ker ne rabiš vsega sam narediti. Eni pa ne težko delajo v skupini.«  

D 2.1: »Meni je tudi to všeč, ko si dala ta primer. Delo v skupini, ko ti dajo v šoli neko 

stvar, moraš tam sodelovati, nekdo ne more najti neke vmesne poti, da bi z njimi 

vzpostavil stik.« 
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Obdobje adolescence, v katerem so, pozitivno povezujejo z vplivom skupinskega 

plesa. Po njihovem mnenju jim predstavljajo treningi prostor, kjer se lahko družijo, 

sprostijo in pozabijo na težave. Vpliv plesa v skupini se opaža vsak dan, naučile so 

se sodelovati v skupini vsakodnevno. Po njihovem menenju drugače ne bi znale 

sprejemati mnenja drugih in z njimi sodelovati.. 

So odnosi izven skupine drugačni kot odnosi, ki jih imate s soplesalkami? 

D 2.5: »Jaz ne, če so druge, jaz nisem tista, ki naredi prvi korak. Če so drugi so, 

drugače pa ne.« 

D 2.3: »Meni tudi ni problem, vedno se znam vklopit.« 

D 2.2: »Dobro, na začetku malo bolj zadržano, samo je šlo hitro vse skupaj.« 

D 2.1: »…ko ti enkrat plešeš, tebe ne more biti kar tako sram. Lahko te je sram, 

ampak z leti preide tudi to. Lahko te je sram, sam drugače to izpelješ.«  

D 2.5: »Če pa še plesala ne bi, bi bilo pa še slabše. To je res, pa tudi pred razredom 

lažje nastopaš, to ful pomaga, če jaz ne bi, bi takole (trese se) šla tja gor.« 

Pri navezovanju stikov z drugimi se med seboj razlikujejo, D 2.5 ne bi naredila prvega 

koraka. Ostale glede navezovanja stikov ne vidijo težav. Vzpostavljanje stikov 

povezujejo s plesnim nastopanjem in s šolskim življenjem, kjer so pridobile potrebno 

samozavest in se naučile premagovati tremo. 

D 2.4: »Kar se tiče pravih prijateljev, se mi zdi, da jih imamo tudi izven skupine. 

Ampak znotraj plesne skupine je drugačen odnos, do vsake posameznice.« 

D 2.3: »Ni primerljivo. Odnos je poseben, kakšen, ne vem, ne znam definirat.«  

D 2.1: »Tukaj smo kot sestre.« 

D 2.4: »Še zmeraj drugačni kot ga imaš s sestro. Močne vezi so.«  

D 2.2: »Odnosi so drugačni, zunaj vseeno ne moreš reči vsega kar misliš.«  

D 2.3: »Drugačne fore, drugačne stvari počnemo skupaj.« 

D 2.4: »Tukaj nas povezuje neka skupna stvar, neke teme, interne fore, in zunaj ne 

boš nekaj rekel, kar ne bodo štekali.«  

D 2.3: »Zunaj, če imaš več prijateljev, več drugačnih družb, je drugače. Kaj šele me.« 

D 2.1: »Že tam kjer imaš konflikt, lahko tako poči, da gre družba na pol. Tukaj pa veš, 

da moramo biti skupaj.« 

D 2.4: »Zunaj ti je manj hudo, če se z eno osebo skregaš. Če pač ne bova prijatelja, 

ne bova, ne rabim te v svojem življenju. Tukaj pa ne gre tako.«  

D 2.5 poudari: »Saj si tudi želiš imet urejen odnos. Jaz ne znam razložit, ampak ko 

delaš v skupini, veš, da mora biti rešeno, tudi uspehov pol ne bo.«  

D 2.1: »Tud če ti gre nekdo na živce, ga imaš rad. Res ga imaš rad. Če pomisliš, da 

bi brez te osebe nekaj prestal, ne gre. Čisto vsaka oseba ti v tem času pusti spomin.«  

Strinja se D 2.2: »Tukaj ni tako, da se katera ne bi hotela pogovorit, ali pa se z muko. 

Tukaj smo že navajene, da se pomeniš in greš naprej, ne da bi se skregal do konca.« 

Odnosi zunaj plesne skupine so zanje drugačni. Odnose znotraj skupine ponovno 

povežejo z družinskimi vezmi, saj so zanje tako močne. Zunaj skupine se jim zdijo 
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drugačni tudi kar zadeva komunikacijo. Aktivnosti, ki jih počnejo skupaj s 

soplesalkami, niso enake tistim zunaj. Konflikti zunaj plesne skupine so drugačni, 

hkrati pa se jim zdijo za reševanje manj pomembni. Spregovorijo tudi o iskrenosti 

odnosov v plesni skupini, ki je za sodelovanje in uspešno treniranje pomembno. 

Ali vidite kakšno povezavo med samopodobo in plesom? 

D 2.1: »Če primerjamo mažorete z ostalimi plesi: tukaj moraš paziti na palico, mimiko 

in igrati. Vse take stvari. Imaš v bistvu neko težjo zvrst plesa, samozavest ti tudi raste 

in moraš biti veliko sposoben. Prvine palice, gimnastika, balet, čustveno odplesat. Ko 

to narediš tako, kot je treba, mislim, da se počutiš še petkrat več vreden, kot če bi 

samo ples trenirale. Res daš veliko sebe not, fizično in psihično.«  

D 2.4: »Ko grem na oder, imam tremo samo zaradi palice, da narediš tako, kot je 

treba, da ti ne pade palica. Če bi gledala samo ples, mi je tako »za džabe« it gor. Za 

nas je palica tista, kar je težje. Ko si uspešen, si tako samozavesten in ko pogledaš 

samopodobo, je res dobra.« 

D 2.5: »Ne gledaš, kako te drugi sprejemajo.«  

D 2.3: »Ples vpliva na samopodobo, je boljša. Tudi z vidika skupine. Enim je res kul, 

da imajo enega prijatelja in to je konec. Tukaj pa, tudi če se z enim skregaš, imaš še 

vedno drugega. Vedno imaš nekoga, skupino.«  

D 2.1: »Mažorete so tako težke, če primerjaš z ostalimi plesi, ker ni samo od tvojega 

telesa odvisno. Palica vpliva na nas pozitivno, in posledično tudi na samopodobo. Če 

je samo ples, pač odplešeš, tudi če se ti ne da. Palica je pa tista, ki te dvigne, ker 

moraš narest tako, kot treba, drugače itak ni nič.«  

D 2.2. »Glede samopodobe, recimo jaz sem bila precej nesamozavestna. Malo te je 

sram, ne veš, kako te drugi sprejemajo, pol pa zrasteš do te skupine, kot smo zdaj. 

Ko ti druga pove: »ej, ful lepo si to odplesala«, vidiš, da si nekaj lepega misli o tebi. 

Raste tebi samozavest, samopodoba se izboljša. Ne, da si že samovšečen, ampak 

veš da si dober, da te drugi vidijo tako, tukaj ti povejo.«  

V pogovoru ples pri mažoretah primerjajo s plesom »brez palice«, s tem pa povežejo 

rast samopodobe in samozavesti. Sogovornice pozitivno povezujejo samopodobo in 

ples. Samopodoba se izboljšuje oziroma pozitivno vrednoti s časom, a hkrati ni 

samopodoba tako pomembna, da bi se počutile najboljše. Za D 2.2 je samopodoba v 

povezavi s plesom zelo pomembna, saj se je po njenem mnenju med treniranjem v 

društvu mažoret le-ta izboljšala. 

Menite, da izkušnja s plesom v skupini vpliva na kakovost vašega življenja? 

D 2.3: »Fajn je, ker se dobro počutiš na enem področju, in to vpliva na druga.« 

D 2.2: »Sam sebe spoznaš, kako reagiraš v določeni situaciji, ker so ves čas eni in 

isti ljudje, se srečuješ, sodeluješ, pa povežeš z zunanjim situacijami.« 

D 2.5: »Probleme zunaj lažje premaguješ in tudi obvladuješ, se mi zdi.«  

D 2.4: »Zdaj ko smo že tako odrasle, in nas ples spremlja že kar nekej časa, je del 

tvojega življenja. Vidiš, da te spremlja res na vsakem koraku. Se vidi, da si plesalec.«  
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D 2.3: »Še veliko stvari imamo: potovanja, iz ene muske nekaj potegnemo, iz enega 

tekmovanja nekaj, in je drugačno kot z ljudmi izven skupine. Ker imamo že tako ali 

tako drugačen odnos.«  

D 2.4: »Vsakič znova spoznavamo same sebe, ker ne veš, kaj vsega si sposobna, ko 

pa nekaj narediš ali pa se nekaj novega naučiš, pa si tako uau; to je pa ful dobro, jaz 

to znam, in tudi rasteš s tem. To preneseš tudi na druga področja.« 

Večina sogovornic druge skupine pravi, da se jim je zaradi ukvarjanja s plesom 

dvignila kakovost življenja. Ples je pomemben del njihovega življenja, počutijo se 

lepo, ves čas napredujejo in zapolnitev prostega časa je prijetna. Ples je že dolgo 

časa del njihovega življenja, kar se pozna tudi na drugih področjih. Skupna doživetja 

so tista, ki vplivajo na odnose zunaj in znotraj skupine. Dogajanja v plesni skupini 

pomembno vplivajo na kakovost njihovega življenja. 

 

3.7.3 Analiza tretje starostne skupine 

                                                                                                                                                                                                                   

Udeleženke te skupine plešejo najdlje, za seboj imajo tudi največ nastopov in 

tekmovanj, od njih, se glede na sposobnosti pričakuje in zahteva, največ. Zaradi 

svojega znanja in izkušenj tudi same od sebe zahtevajo in pričakujejo več. Ples jim ni 

samo sprostitev in rekreacija, ampak način življenja in odgovornost.  

Na začetku sem jim predstavila namen našega pogovora, ki je potekal v eni izmed 

športnih dvoran, sedele smo na stolih. Med pogovorom, ki je potekal zelo sproščeno, 

so veliko sodelovale in se med seboj pogovarjale. Ena izmed sogovornic je izstopala 

po dolžini odgovorov in dajala iztočnice tudi drugim, medtem ko se je druga oglašala 

le, ko se je njej zdelo to pomembno. Vzdušje je bilo ves čas enako sproščeno. Bilo je 

veliko smeha. Na koncu so omenile tudi pozitivnost našega pogovora in mi izrazile 

hvaležnost, ker sem jih spodbudila k razmišljanju o sebi. 

OZNAKA STAROST LETA TRENIRANJA 

D 3.1 23 12 

D 3.2 20 13 

D 3.3 18 11 

D 3.4 24 15 

D 3.5 21 12 

    

 JAZ IN PLES 

Kaj vam pomeni ples? 

D 3.1: »Meni pomeni ples sprostitev po napornem dnevu. Prideš, prižgeš muziko, 

začneš plesat in tako pozabiš na vse stvari. To je zame sprostitev. Ni, da moram na 

trening, ampak jaz to hočem. Ni prisila zame.« 
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D 3.4: »Zdaj, ko toliko časa že treniram, je ples način življenja. Ker treniramo skupaj 

s puncami, ki smo soodraščale in šle skupaj čez faze najstniških težav, se v bistvu 

bodrimo, takrat ko ne gre. In vse preko plesa in je to še bolj iskren način izražanja.«  

D 3.5: »Meni je ples način izražanja. Ko se muzika prižge, pozabiš kar si bil prej, kar 

si imel težav, pa pustiš tisto za sabo in takrat si samo plesalec.«  

D 3.3: »Ples je ene vrste zabava, ko prideš, pa preklopiš, pa greš čisto v en drug, 

svoj svet, kjer si lahko kar si. Zunaj si mogoče drugačen, tukaj se pa čisto odklopiš. 

Sproščen si.«  

D 3.2: »Jaz se z vsem strinjam. Je pa tudi neka odgovornost do skupine. Ne, do take 

mere, da moram z muko na trening, ampak da razmišljaš samo o tisti stvari in tistih 

gibih. Odmisliš ostalo. Mislim, da ples in ostale stvari ne moreš združiti. Ker ko 

plešeš, samo plešeš, drugo pa ni prisotno.«  

D 3.4: »Se strinjam z D 3.2, ker to je le skupina, ti ne plešeš tukaj individualno. Si ti 

tisti, ki mora druge stvari odmisliti. Tukaj je tudi odrekanje. Ko prideš na trening, je 

itak luštno, včasih imaš pa tudi kakšen trenutek, recimo trenutek slabosti, ko moraš 

reči: »O.K., zdaj pa res grem«, ker čutiš odgovornost do skupine. Če toliko časa 

treniraš, odgovornost avtomatsko čutiš. Veš, da je nekdo odvisen od tebe in če tebe 

ni, se v bistvu vse podira. Moraš biti strikten. Če se za nekej odločiš, vztrajaj pri 

temu.« 

Za udeleženke tretje skupine ples pomeni način sprostitve, življenja in izražanja. Ples 

povezujejo z glasbo in možnostjo, da s plesom za kratek čas pozabijo na vsakdanje 

težave. Prek plesa znajo uživati in se zabavati. Hkrati pa tudi odgovornost do sebe in 

skupine, saj imajo dekleta iz te skupine za seboj že precej tekmovanj. D 3.4 pravi, da 

je odgovornost do soplesalk in skupine velika. 

O rangiranju petih pomembnih dejavnikov, ki vplivajo na njihovo življenje in identiteto, 

so napisale: 

Rangiranje 
pomembnih 
dejavnikov: 

D 3.1 D 3.2 D 3.3 D 3.4 D 3.5 

1. družina družina ples  mož, sin, 
ples 

fant 

2. služba faks družina dom družina 

3. ples ples šola družina faks 

4. prijatelji narava prijatelji prijatelji prijatelji 
5. žuranje živali delo  ples 

 

Kaj vam pomeni ples v odnosu do sebe in do lastnega telesa? 

D 3.4: »Jaz sem začela plesat kot otroček. V obdobju, ko spoznavaš samega sebe in 

svoje telo, mogoče nisi vedno najbolj zadovoljen, ko se primerjaš z drugimi. Zakaj pa 

nisem jaz tako, pa zakaj jaz nimam take postave. V končni fazi imaš obleke take, ki 

so mogoče malo krajše. Jaz nisem bila navajena nosit tako kratke kiklice. Dejansko 
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vidiš, kako ti kot punca rasteš, dojemaš svoje telo kot inštrument, s katerim se 

izražaš. Z njim izvajaš gibe. Ni pomembno, a imaš čisto take lepe nogice kot druge, 

ampak je pomembno to, kako si ti z njim zadovoljen in kako se ti izražaš navzven.«  

D 3.3: »Ko plešeš, greš v zgodbo in se počutiš, kot da si tam, in telo dela, tako kot 

dela glava.«  

D 3.4: »Včasih se zgodi, da greš preko sebe, ko si ful kaj želiš. Mogoče je tudi 

neumno, ampak včasih tekmuješ sam s sabo, ker danes sem lahko nekaj naredil, 

zakaj naslednjič tega ne morem. Včasih ne poslušaš svojega telesa, ampak poslušaš 

svoje želje.« 

D 3.5: »V bistvu ti telo pove, če ga znaš poslušati. To se mi zdi, da smo se res ful 

navadile, preko vseh teh vaj, preko tega, ko delaš kakšne linije z rokami, takrat vidiš, 

do kje ti telo dovoli iti, kje moraš pa še delat naprej.« 

Sogovornice so začele zaznavati svoje telo z leti in se ga tudi zavedati. Z njim se 

znajo izražati, saj telo poimenujejo inštrument. Omenjajo čustva, ki so se jih naučile 

izražati preko plesa. Telo so se naučile poslušati tudi s tem, ko so kdaj prestopile 

meje svojih telesnih sposobnosti in zmožnosti. Takrat so ugotovile, do kaj lahko 

pričakujejo od svojega telesa. Udeleženka D 3.3 se strinja in dodaja, da greš pogosto 

preko svojih sposobnosti, vendar v tem ne vidi nič slabega. 

 JAZ IN SKUPINA 

Če pomislite na čas, ko ste začele plesati, kako ste se počutile? 

D 3.3: »Ko sem prišla, sem bila že malo starejša, 4., 5. razred, sem šla k trenerki in 

nas je bilo ful, res ene 25. Masovno. Takrat sem bila zase, ker sem tudi zaradi sebe 

šla. Šele ko sem šla k drugi trenerki, sem videla, kaj pomeni skupina. Ko nas je bilo 

manj, smo se bolj zaštekale, povezale, kasneje je prišla odgovornost do skupine.«  

D 3.4: »Moji začetki so bili bolj smešni. Jaz sem začela trenirati takrat še na začeteku 

društva. Vedno sem bila najmlajša, in tako sem hotela napredovati, sploh ker so se 

punce menjavale. Bilo je masovno in se v bistvu zgubiš, si številka. Ko smo imeli pa 

mi konec treninga, so prišle na trening ta starejše punce in zmeraj je bilo tako: »ko 

boš pa to znala, boš šla pa lahko v njihovo skupino«. Mene je to jezilo in sem ful 

trenirala in tako, kot sem rekla, greš včasih preko sebe. Pa ne, ker ne bi poslušal 

telesa, ampak ker si nekaj tako močno želiš, samo zato, da bi se dokazal. Potem mi 

je končno uspelo priti k starejši skupini. Tam sem bila pa še bolj najmlajša.«  

D 3.5: »Jaz sem imela dva začetka. V prejšnjem kraju sem bila itak »zvezdica«, pa 

najboljša in bestica s trenerko in oh in sploh. Ostale so me tako zahrbtno, oziroma 

me niso najbolj prenašale, ker so mi bile najbrž fouš. Trenerka je tudi samo mene 

povabila, da pridem sem trenirat. Tukaj sem bila pa jaz tista, ki sem bila na realna tla 

postavljena. Sem bila ena miška, bi kar tisto dekico dala čez sebe, da bi bila nevidna, 

že tako sem bila precej. Šele ene 6 let nazaj, sem začela izražati svoje mnenje.« 

D 3.1 v smehu dodaja: »Ko sem jaz začela, nas je malo več začelo skupaj in smo 

prišle v taveliko skupino. Me smo bile druga raven, bi rekel. Videlo se je: one, ta 
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velike, pa me. Ostale so obupale. Jaz pa ne, ne bom se dala. So me pol lepo 

sprejele.«  

D 3.2: »Jaz sem ful težko začela, ker sem prišla iz individualnega športa. Prej smo 

tekmovale ena z drugo, zdaj sem prišla pa kar v en drug svet, ko ne smeš več 

tekmovati s svojo skupino, ko se moraš povezat, pa skupaj sodelovati. Videla sem, 

da je tudi za druge punce težko, se s skupino vklopit, da funkcionira tako kot more. 

Mene je trenerka bolj dajala v ospredje, ker sem iz gimnastike in se ji je zdelo, da 

sem bolj sposobna od drugh, saj po moje je bilo upravičeno, ampak druge punce 

tega niso sprejele. Me je bilo sram, ker me je tako izpostavljala.«  

D 3.3: »Jaz nisem čutila teh razlik med dobrimi in slabimi. Grem na trening, plešem. 

Nikoli nisem bila ful dobra, da bi bila zvezdica, mene to nikoli ni motilo pri drugih. 

Sem šla in bila na treningu. Zase.« 

Na začetku svoje plesne poti so se udeleženke v skupini počutile slabše, saj je bilo 

sodelovanje z mažoretami težje, ker je bilo v skupini veliko število plesalk ali pa so 

bile med starejšimi dekleti, ki so imele več znanja. Začetke D 3.4 poimenuje smešni, 

vendar je za svoje napredovanje vložila veliko truda in se je poplačal. Udeleženkam 

začetki niso bili všeč tudi zato, ker so bile zaradi svoje uspešnosti izpostavljene. 

Udeleženka D 3.2 je v plesno-mažoretno skupino prišla iz individualnega športa. To ji 

je predstavljalo težave in izziv, saj se je spopadala tudi z odnosom trenerke. 

Kakšno je počutje v skupini danes? 

D 3.4: »Meni je super. Kot sem rekla, na začetku smo gradile na sebi in v bistvu kot 

skupina smo se dejansko družile. Bile smo prijatljice in tudi ko smo šle s treninga, 

nismo šle takoj domov, smo se še malo družile, šle povsod skupaj. Pa evropska 

prvenstva so nas združila. Zdaj smo pa že vse odrasle, šle smo čez tiste najstniške 

fore, vse imamo kar urejena življenja, poleg treningov imamo tud privatne stvari, 

ampak mi je dobro, da se ohranja stike tud izven dvorane. Če se ti družiš tudi sicer, 

se ti stiki kar krepijo in vezi enostavno ne moreš uničiti.« 

D 3.5: »Počasi te začnejo sprejemati v skupino, začneš postajati del skupine, se 

začneš vklapljati v pogovore, ki se ne tičejo ravno plesa, se mi je zdelo fajn. In se 

dobro počutiš.« 

D 3.3: »Se mi zdi, da začutiš skupino in se povežeš s puncami, je to res ključnega 

pomena. Je prav, da v prvi vrsti plešeš zase in se ti razvijaš, ampak če ti ne čutiš ene 

energije s skupino, se mi zdi, da se enostavno ne moreš povezati in se dobro imeti.«  

Po mnenju sogovornic je danes počutje v skupini boljše kot na začetku, razlog vidijo 

v druženju tudi izven plesnih dvoran in medsebojnem sprejemanju. Postale so prave 

prijateljice, povezane z močnimi vezmi, saj skupaj preživijo veliko časa. Ne 

predstavljajo si, da bi se njihovi odnosi končali. Skozi skupna leta treniranja so 

ustvarila pravi timski duh, saj je za njimi veliko skupnih zgodb.  

 



82 
 

Kaj bi lahko rekle za trenutne odnose v skupini? 

 D 3.1: »Meni je zdaj zakon, odnosi so boljši kot na začetku. Jaz sem taka, da ful 

časa rabim, da spoznam ljudi, šele polej se lahko začnem pogovarjat. Z  mažoretami 

smo pa povsod bile, vsako evropsko in druga skupna potovanja, je en kup for, da se 

smeješ, ker se je toliko stvari zgodilo. S tem smo samo še bolj povezane. Veliko 

skupnih stvari je, skupnih for, vsak trening posebej. Se že nekaj najde, da se smejiš. 

Še bolj se povezujemo. Pridejo vmes stvari, ki jih razčistiš in greš naprej.«  

D 3.3: »Čas je tudi še tisti. Toliko časa smo skupaj. Ugotovile smo, da je brez veze, 

da smo ena drugi fouš, ampak da se povežemo in smo skupaj močnejše.« 

D 3.5: »Rabiš nekaj časa, tako kot je D 3.2 rekla, da dojameš, da začneš delat kot 

skupina in ne kot posameznik. Se mi zdi, da ni to čas enega leta, ampak 3, 4, 5, da 

sploh začutiš. Je bedno, če se skupina ves čas spreminja, hodijo nove, kot je bilo 

včasih. Dokler se ni ustalila prva skupina.« 

D 3.1 pravi, da jih vežejo skupna potovanja in leta preživeta v medsebojnih druženjih. 

Razlog za boljše odnose vidijo v času, ki so ga preživele skupaj in v odraščanju. D 

3.5 se strinja in dodaja še, da se odnosi izboljšajo, ko se članice v skupini ustalijo. 

Med seboj se spoštujejo in ena drugi so v življenju pomembne. Skupaj raje 

sodelujejo, kot pa da bi si nasprotovale. 

D 3.4: »Včasih se mi zdi, da toliko časa dejansko preživimo skupaj, da mogoče sploh 

nimaš časa in mogoče interesa, želja, da bi si sploh ustvarjal drug krog prijateljev. Saj 

si v šoli, v službi, na faksu, ampak vseeno si drugače povezan s temi ljudmi. Pri teh 

vsakodnevnih opravilih ali pa ko prideš sem na trening, ko si dejansko tako sproščen, 

si pač ti. Nisi ne z make-upom, nisi ne najlepši, si preprost. Iskrenost je bistvena za 

prijateljski odnos in navežeš en tak pristen stik. Če si tukaj, težko da nisi prijatelj. 

Vem iz izkušenj, da članica, ki je še bila tukaj, pa da se ni vklopila in da ni začutila te 

vezi, da bi bila z nekom prijateljica in je bila ona tako različna ali pa smo bile tako 

različne me, tukaj enostavno ni mogla vztrajati.«  

D 3.1: »Če imaš kaj, da te mori, to takoj opazijo in ne moreš skriti. Lahko si povemo 

kaj je.« 

D 3.3: »Take stvari si povemo, ki jih ne bi vsakemu. In to sprejmejo tudi ostale.« 

D 3.5: »Tudi če so ene take tri v skupini, ki jih zunaj nikoli ne bi imel za prijateljice, jih 

v plesni skupini ne moreš izločiti, ker vejo več o tebi kot marsikdo.«  

D 3.2: »Me, ki smo tukaj, toliko časa vztrajamo in toliko časa ena drugo oblikujemo, 

brusiš. Se mi zdi, da kar nastaja tak lep odnos.«  

D 3.4: »S tem kako trener funkcionira, deluje v skupini, kakšen odnos ima on do 

punc, se to odseva v skupini. Kako se punce med sabo obnašajo. Nima vedno moči 

spopadati se z enajstimi najstnicami, ampak je pa trener najvažnejši. Ker je on tisti, ki 

mora biti mirovnik in motivator, mediator, da se razčisti. Trener je tisti, ki ni samo 

trener, ampak je mama in oči in vzgojitelj in vse. Ima res ključno vlogo. Če je trener 

iskren, to tudi punce začutijo, bodo tudi one bolj iskrene, odprte.« 
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V tretji skupini so dekleta, ki najdlje časa plešejo in soplesalke poimenujejo kot drugo 

družino. Da imajo dobre medsebojne odnose, jim je bolj pomembno kot odnosi izven 

skupine. Pomembno je, da so lahko take, kot so, komunikacija pa mora biti iskrena. 

Dekleta se tako dobro poznajo, da imajo med seboj težko skrivnosti. Dobre odnose 

potrdijo vsa deklata. Za dober odnos je po njihovem mnenju, kot pravita D 3.3 in D 

3.5, ključna in najpomembnejša vloga trenerke. 

Kako v skupini sodelujete? 

D 3.3: »Včasih so taki težki dnevi.«  

Humorno nadaljuje D 3.1: »Včasih še sam s sabo težko sodeluješ, kaj šele z 

drugimi.«  

D 3.4: »V končni fazi smo same punce tukaj in ne bi bilo normalno, da bi vse teklo kot 

po maslu. Po eni strani je prav, da pride do teh trenj, ker to dejansko pripelje in 

oblikuje skupino. Pogovoriti se je treba, razčistiti stvari. Še bolj se povežeš in 

razumeš, zakaj je nekdo slabe volje. V skupini je dovolj, da pride samo eden nekaj 

našpičen.«  

D 3.2: »Že kjer sta dva v odnosu, pride do trenj. Če je eden slabe volje, se takoj 

pozna. Izkusiti timski duh in to dolžnost, kako je treba ravnati, se v skupini obnašati, 

je ključnega pomena. Tako tudi sam s sabo dobro funkcioniraš. To je res fajn.«  

D 3.5: »Veliko je pritiska v skupini, zarad tekmovanj in treninga. Se mi zdi, ne da 

samo druge spoznaš, kakšne karakterje imajo, ampak s tem tudi odkrivaš, kako si ti 

sposoben delati pod pritiskom in kako odreagiraš na take težje stvari, ki se dogajajo.«  

D 3.1: »Tudi izven treningov si pomagamo, pomoč pri učenju, pa glede mentorstva.« 

D 3.3: »Se ne sekiraš, kot če bi bil res sam za vse.«  

D 3.1 doda primer: »Se ti avto pokvari, kličeš prevoz, a me pobereš za na trening.«  

D 3.4: »Je fajn, ker nas je toliko, če ne bo prva, bo pa dvajseta, ena bo že. Vedno se 

lahko na koga zaneseš.«  

D 3.1: »Tudi doma, če ti kdaj zagusti, veš, da imaš še nekoga, na katerega se lahko 

obrneš. To lahko dosežeš pa samo, če si zaupaš in deluješ kot skupina. Ne moraš 

kar podreti, če toliko časa nekaj gradiš.« 

D 3.5: »Veliko nas je in vsaka ima svoje kvalitete, ko rabiš nekaj, se že spomniš na 

osebo, ki to obvlada. Vsaka ima nekaj, kar je unikatno.«  

D 3.3: »Včasih je težko povedati, da pride do tega.« 

D 3.1: »Priznati, da je prišlo do konflikta.« 

D 3.4: »Vse imamo tako močne karakterje in je težko. 

 D 3.2: »Ko se prizna, je že pol oziroma tri četrt narejenega.« 

D 3.5: »Najbolj uspešno teoretično, da bi reševale konflikt, da bi se res usedle in bi 

vsaka pri sebi malo popustila in da bi se poslušale. Ampak je včasih težko, saj lahko 

tudi jaz ali pa katerakoli težko popusti.«  

D 3.4: »Najslabše je po moje, če držiš v sebi in se ti nabira in si samo slabe volje. 

Tudi čez to moraš iti. Kot smo prej rekle, leta gradiš na svoji samozavesti in postajaš 

bolj trden. Pri konfliktih je lahko pa to tudi minus točka. Če imaš dvajset punc na 

kupu, ki so deset let gradile svojo samozavest, so zdaj na vrhuncu tega kako so 



84 
 

same s sabo zadovoljne, v skupini imaš še najstnice, ki jim je izpod časti reči oprosti. 

Je včasih tako, kot da smo v začaranem krogu in se vprašaš, če bomo kdaj izšle iz 

tega. Ko pa malo razmisliš, pa pogledaš, popustiš, se malo ohladiš, da se ne greš 

tisti trenutek pogovarjat, ker veš, da nima smisla. Še vedno smo vse razčistile.«  

D 3.5: »Se mi zdi, da mora trener znati tudi prepoznavati konflikte in mora biti 

zaupanja vreden.« 

Sodelovanje v skupini ocenijo kot dobro, a se zavedajo, da so tudi dnevi, ko je težko. 

Da je težko, utemeljijo tudi s tem, ker so v skupini same plesalke. Ne zatiskajo si oči 

pred konflikti. V času tekmovanj so odnosi bolj napeti, vendar se v tem obdobju tudi 

bolj spoznavajo. Med seboj si pomagajo še v privatnih zadevah, saj si zaupajo. V 

drugih vidijo podporo. Prednost vidijo v tem, da so vse soplesalke močno povezane 

in v njihovem številu v skupini, ki je manjše kot včasih. Ko odnosi izven skupine niso 

najboljši, v soplesalkah vidijo podporo. Težavo pri konfliktih vidijo v tem, da se ga ne 

pove in se ga zadrži zase, kar potem pripelje do večjih trenj. D 3.5 pove, kaj bi bilo 

najboljše pri reševanju konfliktov. Molčanje se jim zdi najslabše. Težavo vidijo v tem, 

da je kdaj katera preveč ponosna, da bi odstopila od svojega mnenja. Omenijo še 

pomembno vlogo trenerke pri prepoznavanju konfliktov in prepoznavanju skupinske 

dinamike. 

 JAZ IN TEKMOVANJA 

Kaj za vas pomeni udejstvovanje na tekmovanjih? 

D 3.1: »Je cilj, ki si ga postaviš na začetku leta in celo leto treniraš in greš na 

tekmovanje in probaš pokazati vse, kar si se naučil. Zame je to cilj.« 

D 3.3: »Motivacija. Vsak v skupini se trudi, da naredi točko tako za na oder.« 

D 3.4: »Meni je prelomna točka, na katero čakamo celo leto. Se zavedamo, da je to 

trenutek, ko se pokažemo kot skupina. Fajn je, da treniraš sam, da si siguren vase. 

Ampak, če skupina ne zaupa vase kot v celoto, se mi zdi, da ne funkcionira. Na 

tekmovanju je trenutek, ko nas ples, tudi če mogoče na treningu ni take povezave, 

neverjetno združi, da damo iz sebe energijo. Sploh ne moreš verjeti, kaj ta pozitivna 

trema naredi.«  

D 3.2: »Meni je včasih bilo obremenjujoče, zdaj se lahko čedalje bolj sprostim.« 

D 3.3: »Jaz pa tako uživam. Celo leto čakaš na tistih pet minut, da boš pokazal kaj 

znaš, da bo skupina pokazala, kako sodeluješ.«  

D 3.3: »Motivacija je. Ko prideš domov, se pogovarjaš, kaj in kako bi lahko nardile.« 

D 3.1: »Vedno se hočeš po tekmovanju še izboljšati.« 

D 3.4: »Me imamo tud to srečo, da nas podpirajo starši. Vedno, ko gremo na 

tekmovanje, so z nami. Jokajo od veselja ali pa od žalosti. Kadarkoli priskočijo na 

pomoč. To, da imamo plesalke občutek, da je nekdo poleg trenerja za nami, je velika 

danost. Mogoče je kakšni otroci nikoli ne čutijo, nikoli nimajo občutka, da stojijo starši 

za njimi. Da gre eden starš s tabo na drugo stran Evrope in da na tistih stolih cele 

dneve sedijo, tudi če kakšne očite plesi ne zanimajo najbolj, jaz res to občudujem.« 
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Sogovornice tekmovanja vidijo kot pomemben del plesnega udejstvovanja, saj za njih 

predstavljajo motivacijo, cilj, in pomemben dogodek v plesnem letu, kjer se pokažejo 

napredki, ravno tako pa delovanje skupine. Včasih so jim tekmovanja predstavljala 

breme, danes pa v tem uživajo. Tekmovanje za njih pomeni spodbuda za nadaljnje 

delo. Rade tekmujejo, saj jih tekmovanja, kot že rečeno, tudi združujejo kot skupino. 

Podpora staršev je občudovanja vredna, saj drugače njihovo delo ne bi bilo tako 

uspešno. 

Kaj za vas pomeni nastopanje? 

D 3.5: »Meni je po enem nastopu, ko smo šle z odra, je prišla trenerka do mene, je 

rekla: »je to droga a ne?« In sem rekla: »ja, res ne moreš nehat«. En tak občutek, ko 

si res zasvojen.« 

D 3.1: »Ne moreš brez tega.«  

D 3.5: »Toliko enih občutkov in čustev doživljaš na nastopih, mešanih, predvsem 

dobrih, da imaš pol zaloge še za 3 mesece naprej.« 

D 3.2: »Jaz mislim, da je ful pomembno, da sam sebi rečeš, da znaš, da zmoreš. Ker 

mislim, da tega ni vsak sposoben. Enim to predstavlja ful velik problem, tudi jaz sem 

včasih sama sebi govorila, da ne znam. Sčasoma in s pomočjo drugih in staršev pa 

te nauči, da ne govoriš, da ne znaš. Te naučijo, da zaupaš vase.« 

D 3.1: »Jaz rajši tekmujem kot nastopam.« 

D 3.3: »Jaz pa tudi rada nastopam.« 

D 3.4: »Meni se zdijo nastopi kot trening, oziroma tudi če ti na nastopu nekaj ne 

uspe, ni vseeno kot na treningu. Ampak je fajn pot, ki si jo gradiš do evropskega.« 

D 3.5: »To pa itak bolj kot tekmovanje.« 

D 3.3: »Na tekmovanju so bolj samo ljudje znotraj Zveze, ni veliko zunanjih ljudi.« 

D 3.1: »Znaš s to tremo delat. Kot če bi šel samo enkrat na leto na tekmovanje. Lepo 

stopnjuješ, se znaš bolj kontrolirati, znaš delati v stresnih situacijah.« 

Nastopanje na javnih prireditvah sogovornice primerjajo z odvisnostjo. Na odru 

doživljajo celo paleto čustev in občutkov, ki jih težko opišejo. Preden stopijo na oder, 

vedno preverijo, ali imajo vse potrebne stvari, hkrati pa jim je pomembno pozitivno 

spodbujanje, tako medsebojno kot spodbujanje samega sebe. Po eni strani dekleta 

raje tekmujejo, vendar tudi rade nastopajo, saj je ta del pri plesnem udejstvuvanju 

ravno tako pomemben. Preko nastopov jih ljudje prepoznavajo, zato jim pomenijo 

tudi vstop v zunanji svet. V nastopih vidijo predpripravo za tekmovanja. 

 PLES IN MOJE ŽIVLJENJE 

Kako se ples izraža v vašem vsakdanjem življenju? 

D 3.3: »Pozna se na drži telesa.« 

D 3.1: »Veliko ljudi mi je reklo: »A ti kaj plešeš?« Da se ful vidi na drži telesa.« 

D 3.3: »Pa tudi kako hodiš, da nisi zgrbljen, ampak si res visok, lep.«  

D 3.1: »Znamo delati v skupini.«  
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D 3.3: »Znamo sprejemati mnenja drugih. Eni delajo bolj individualno, težko rečejo, 

»ti imaš pa prav, to si pa dobro povedal«. Me smo pa vajene, da damo lahko kakšno 

idejo in znamo sprejmati različna mnenja in komunicirati.« 

D 3.1: »Znaš timsko delati, eni so navajeni, da znajo samo oni. To pride prav v 

vsakdanjem življenju.«  

D 3.4: »Tudi kadar se zdi za prijatelje, da ne moreš ob petkih popoldan nikamor, pa 

ne v soboto dopoldan, pa med tednom. Je bilo na začetku: »A res spet?« Ampak s 

tem tudi njim, če si ti tako prepričan v to, če si tako suveren pri tem, rečeš, da danes 

ne moreš. Tudi oni začenjajo razumeti in to tvoje odrekanje začnejo spoštovati.« 

Ples v vsakdanjem življenju povezujejo z držo telesa. Pravijo, da znajo bolje delati v 

skupini tudi zunaj plesnih dvoran, prav tako pa omenijo komunikacijo. Zdi se jim, da 

znajo sprejemati mnenja drugih, kar so se naučlile v plesni skupini. Vpliv plesa 

povezujejo z zunanjimi odnosi, ki so »podrejeni« plesnim treningom. 

So odnosi izven skupine drugačni kot odnosi, ki jih imate s soplesalkami? 

D 3.1. »Ker smo toliko časa skupaj, 11, 13 let, toliko časa ti že poznaš enega človeka 

in ga ne moreš primerjati z nekom s faksa ali pa soplesalko. Poznaš ga ne vem 

koliko, tudi če 4 leta, so še zmeraj 4 leta proti 11 let.« 

D 3.3: »Družba zunaj ima drugačne interese kot ti. Vidim, ne razumejo vedno, da ne 

greš žurat, ker imaš trening. Ko imaš možnost iti, greš, ampak ne moreš iti, če imaš 

zjutraj trening. Interesi nas povezujejo.«  

D 3.3: »Tudi težko je imet take prijatelje, ki tega ne razumejo.«  

D 3.5: »Včasih, je kakšna debata izpred desetih let, pa se vsi smejijo. Ne vem, to 

samo me lahko razumemo. Tega ne more razumeti nekdo, ki je z nekom kake 3 leta, 

s sošolcem. To so ene stare, stalne fore.«  

D 3.2: »Jaz pa mislim, da bi moral to izkusiti čisto vsak otrok. Zato, da bi znal ceniti 

stvari, ki se dogajajo v življenju. To te ful dobro pripravi na življenje. Vidiš, kaj pomeni 

trenirati.« 

Odnose izven plesne skupine ocenjujejo kot drugačne, lahko bi rekla manj 

pomembne, saj po večletnem skupnem plesanju se med seboj poznajo tako dobro, 

da jih težko enačijo. S soplesalkami jih močno povezujejo isti interesi, kar se razlikuje 

z odnosi zunaj skupine. Težko imajo dobre odnose z ljudmi, ki ne spodbujajo njihovih 

interesov. Skupne zgodbe soplesalke močno povezujejo. Skupinski ples je izkušnja, 

ki bi jo priporočile vsakomur. 

Ali vidite kakšno povezavo med samopodobo in plesom? 

D 3.5: »Se mi zdi, da je dobro v družbi, ne samo v skupini. Jaz mogoče v skupini 

nisem bila tako samozavestna kot zunaj v družbi, ravno zaradi tega, ker sem bila jaz 

plesalka, ostali pa ne. Pa ne da sem nekaj več, ampak bolj sem se počutila dobro v 

svoji koži.« 

D 3.1. »Ples gotovo vpliva na samozavest.« 
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D 3.3: »Ker tukaj moraš res narediti tisto na polno, in delaš na sebi, si tudi zunaj bolj 

prepričan vase. Pa si izboljšuješ oziroma oblikuješ samopodobo, tako dobro.« 

D 3.4: »Če imaš interes oziroma si tako močen, v bistvu lahko v polno gradiš svojo 

samozavest. Veš, da si sposoben za marsikaj.« 

D 3.2: »Meni je tudi boljše delati v skupini, ampak se mi je bilo pa težko spreminjati, 

ker sem veliko časa peljala vzporedno oboje.« 

Udeleženke tretje skupine se strinjajo, da ples pozitivno vpliva na samopodobo, saj 

se gibajo, imajo stike s soplesalkami, so sproščene in zadovoljne. Dekle D 3.2, ki je 

veliko časa treniralo individualni šport, pravi da je s plesom v skupini veliko več 

pridobila na svoji samopodobi, kljub temu da ji je bilo težko trenirati oboje hkrati. 

Menite, da izkušnja s plesom vpliva na kakovost vašega življenja? 

D 3.4: »Je fajn, da se vse med sabo povezujemo. Ko pride do razcepljanja skupine, 

je ful slabo. Zdi se mi, da res lepo sodelujemo. Vpliva tako na potek treningov, kot na 

življenje izven, ker si na enem področju ful uspešen in zadovoljen.« 

D 3.5: »Že na tekmovanjih, si soodvisen. Eden ti pomaga make-up naredit, pa frizuro 

popravit, pa tam nekaj zapet. Nimamo frizerja in pomočnikov s sabo in tudi če še 10 

minut preden greš na oder, nisi namazan, so soplesalke tiste, ki te bodo namazale. In 

tako postanejo punce in treningi pomemben del tvojega življenja.« 

D 3.3: »Tudi če je kakšen dan, ko mogoče ne bi šel na trening, ne moreš teh 

odnosov kar prekinit, ker so ti pomembni.« 

D 3.1: »Meni so govorili: »Kako se tebi da vse odrekat, pa študentka si, zabavaj se.« 

Čez nekaj časa pa, da občudujejo, da se odrečem drugim stvarem. In dejansko, če ti 

nekaj rad delaš, ti ni problem odreči se tisočim stvarem, ker veš, da to, kar počneš, 

počneš zase in uživaš v tem. Je to glavno in vidijo vsi.« 

Sogovornice so navdušeno razlagale, da je kakovost njihovega življenja na visoki 

ravni, saj so plesni treningi tisti, kjer je prijetna družba, telo je bolj sproščeno, je to 

dejavnost, ki je za njih prava, v skupini pa se počutijo sprejete. Plesno-mažoretna 

dejavnost je postala pomemben del in način njihovega življenja. 
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3.8 Primerjalna analiza in odgovori na raziskovalna vprašanja 

                                                                                                                                                           

V nadaljevanju podajam odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja, na osnovi 

primerjave in analize vseh treh skupin. 

 

Odgovor na RV 1: Kako članice društva mažoret opredeljujejo ples v odnosu 

do sebe? 

Članice društva mažoret opredeljujejo ples v odnosu do sebe kot način sprostitve, 

zabave, izražanja čustev in občutkov. Ples jim je pomemben tudi z vidika 

druženja. Preko plesa so se naučile zavedati potreb svojega telesa, plesna vadba 

zanje pomeni odmik od vsakdanjih težav.  

V tretji skupini udeleženkam, ki trenirajo najdlje časa, ples pomeni način življenja. D 

3.4: »Meni je ples zdaj, ko že toliko časa treniram, način življenja. Ker treniramo 

skupaj s puncami, ki smo soodraščale skupaj in šle čez tiste faze najstniških težav, 

ko se v bistvu ena drugo bodriš takrat, ko ne gre in vse preko plesa, ima to še bolj 

iskren način izražanja.« V prvi skupini so osnovnošolska dekleta in vadbe plesa 

povezujejo z boljšo organizacijo ter uspešnostjo pri šolskih obveznostih.  

V drugi in tretji skupini je večja pomembnost dobrega počutja in ozaveščanja 

telesa, k čemur pripomorejo plesni treningi. Kot sem napisala že v teoretičnem delu, 

ozaveščanje telesa pomeni zavedanje telesnih občutkov, ki imajo notranji in 

zunajtelesni izvor (Rothschild, 2000). Slabo zavedanje telesa pomeni slabo 

zavedanje občutkov, ki so osnova za  njegovo delovanje. Če ne prepoznavamo 

svojih potreb, ne vemo, kako ravnati, se v svojem telesu ne počutimo dobro, kar je 

vidno tudi pri telesnem gibanju.  

Vsem udeleženkam so zgoraj omenjena področja zelo pomembna, sogovornice prve 

skupine – torej najmlajše -  omenjajo kot pomemben vpliv razvoj večje telesne 

zmogljivosti. D 1.2: »Bolj vemo, česa smo sposobne naredit, pa še razvijaš se, 

telesno se preoblikuješ.« O čustvih in plesu udeleženke prve skupine ne govorijo, le 

o počutju, medtem ko dekleta druge in tretje skupine govorijo o izražanju čustev in 

telesu kot inštrumentu izražanja. D 2.2: »Določeno temo, ki jo plešeš, bo vsaka 

plesalka drugače odplesala. Tako kot ona v sebi čuti in bo čustva pokazala. Če se 

res zavzame, da bo odplesala tako, kot si zamisli, bo pokazala najglobja čustva za 

določen gib, temo oziroma del plesa, koreografije.«; D 3.4: »… Pol pa dejansko vidiš, 

kako ti kot punca rasteš, dojemaš svoje telo kot en inštrument, s katerim se izražaš. 

Z njim izvajaš gibe, pa ni pomembno, a imaš take lepe nogice kot imajo druge, 

ampak je pomembno to, kako si ti z njim zadovoljna in kako to ti izražaš navzven.«  

Ples je za udeleženke zelo sproščujoč, saj poudarjajo sproščenost med plesom in 

po njem, prenesejo pa jo tudi v njihovo vsakdanje življenje. Ples jim da energijo, ki 

jo potrebujejo. Udeleženke druge in tretje skupine, ki plešejo enajst let in več, menijo, 
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da znajo poslušati svoje telo, se zavedajo svojih občutkov in čustev, svoje telo 

sprejemajo takšno, kot je. Udeleženke prve skupine, ki v povprečju plešejo manj 

kot devet let, so omenjale boljše počutje po treningu. H. Payne (1990) piše, da ples 

omogoča integracijo dražljajev, ki imajo izvor v zunanjosti in notranjosti telesa. Prav 

tako ples pripomore k izboljšavi zavedanja sebe, saj je odnos med gibanji in čustvi 

viden v načinu izražanja posameznika. Ustvarjanje z gibanjem mu omogoča izbiro 

lastnega vedenja, povezava telesnega in čustvenega pa mu omogoča večjo 

odzivnost na okolje. Za udeleženke prve in druge skupine je ples način gibanja, saj 

preko plesa izboljšujejo svojo fizično pripravljenost, gibalne sposobnosti in 

razgibanost, medtem ko udeleženke tretje skupine tega izrecno ne omenjajo.  

Študije (Belardinelli idr., 2008; Hackney in Earhart, 2009) pišejo o tem, da katerakoli 

plesna oblika pozitivno pripomore k širjenju gibalnih sposobnosti, vzdržljivosti, 

ravnotežju in dobremu počutju na splošno za vse vrste populacij. Sklepam, da je ples 

za vse udeleženke društva mažoret pomembna oblika sprostitve in zadovoljstva. 

Predvsem pri dekletih, ki plešejo več kot enajst let, se kaže kot oblika ozaveščanja 

telesa in izražanja čustev, nekje v sebi jih ples osrečuje. Pri mlajših in hkrati tistih, ki 

plešejo približno devet let, vidijo pomembnost plesa predvsem v zapolnitvi prostega 

časa, druženju in dobrem počutju. Razlog, da vpliva plesa ne dojemajo na svoje 

ozaveščanje telesa in izražanje čustev, v prvi vrsti vidim njihovo starost, saj je 

zavedanje telesa še nekoliko slabše. Drugi razlog vidim v tem, da so dekleta bolj na 

začetku svoje tekmovalne poti, zato so bolj pod pritiskom, da bo njihov gib izveden 

pravilno in navzven lepo viden. P. Zaletel (1998, v Tušak, Tušak, Zagorc in Zaletel, 

2004) piše o pomembnosti čustvene sprostitve oziroma čustvene zadovoljitve plesalk 

preko ustvarjanja s plesom. Zanje je pomembno ohranjanje in utrjevanje dobrih 

medosebnih odnosov, socialno odobravanje, samozavedanje in dejstvo, da preko 

plesa razvijajo svoj način življenja. Želijo dajati vtis samozavestne osebnosti in 

pritegniti pozornost okolice.   

Glede pomembnosti plesa v njihovem življenju bi lahko rekla, da ima le-ta za njih zelo 

pomembno in močno vlogo. Pri rangiranju petih pomembnih dejavnikov, ki trenutno 

vplivajo na njihovo življenje, kjer 1. mesto pomeni najpomembnejše in 5. najmanj, pa 

so rezultati sledeči. V povprečju vseh treh skupin je ples na tretjem mestu 

pomembnih dejavnikov. Prva skupina deklet plesa ni nikoli uvrstila na prvo mesto, 

eno dekle pa ga je na 5. Če izračunam povprečje, ples na njihovi razpredelnici 

zaseda mesto med 3. in 4. pomembnim dejavnikom. V drugi skupini je eno dekle ples 

uvrstilo na prvo mesto, nobena izmed sodelujočih pa mu ni namenila zadnjega 

mesta. V povprečju ples pri dekletih druge skupine zaseda mesto med 2. in 3. 

pomembnim dejavnikom, ki se nagiba precej bližje 3. mestu. Dekleta tretje skupine 

ples v povprečju uvrščajo skoraj točno med 2. in 3. pomembni dejavnik svojega 

življenja. V tej skupini sta dve sodelujoči ples postavili na prvo mesto, ena pa na 

zadnje.  

Udeleženke pozitivno povezujejo ples in samopodobo. Pozitivna samopodoba 

vpliva na oceno lastne vrednosti in krepi samospoštovanje (Safont, 1992, v Kobal, 
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2000). Pri tem udeleženke prve skupine vidijo pomembno vlogo nastopanja in 

tekmovanj, saj s tem pridobivajo samozavest, hkrati pa menjijo, da je potrebno že 

predhodno imeti o sebi pozitivno mnenje. D 1.1: »Že to moraš biti ponosen nase, da 

greš sploh na oder.« Pozitivni odzivi publike na nastopih dvigujejo samozavest vsem 

udeleženkam. Mnenja drugih so tista, ki pomembno vplivajo na oblikovanje lastne 

vrednosti in samopodobe (prav tam).  

Zato, ker plešejo, bolj uživajo v svojem telesu, verjamejo vase in napredke doživljajo 

kot velik osebni uspeh. Udeleženke druge in tretje skupine, ki plešejo od enajst do 

petnajst let, ples povezujejo z držo telesa, saj jim je všeč, ko jih ljudje, že glede na 

njihovo gibanje, povezujejo s plesom. S tem omenijo rast samopodobe, saj se 

počutijo elegantne, samozavestne, sproščene in zadovoljne s svojim telesom. Svoje 

sposobnosti povezujejo z mažoretnim plesom in  njegovo težavnostjo, s tem pa se 

izboljšuje doživljanje sebe. Verjamejo vase in svoje zmožnosti. D 2.1: »Če 

primerjamo mažorete z ostalimi plesi, moraš paziti na palico, na mimiko in igro in 

moraš biti veliko sposoben: prvine palice, gimnastiko, balet, čustveno odplesat. Je 

težja zvrst plesa, kjer ti samozavest raste.« Samopodoba se kaže zunaj plesnih 

podijev. D 3.5: »Se mi zdi, da tudi v družbi, ne samo v skupini. Jaz mogoče v skupini 

nisem bila tako samozavestna kot zunaj v družbi, zaradi tega, ker sem bila jaz 

plesalka, ostali pa ne. Ne da sem nekaj več, ampak bolj sem se počutila dobro v svoji 

koži.«  

Sklepam lahko, da so udeleženke s seboj zadovoljne in so si všeč. Ustvarjalno 

gibanje v skupini pripomore k spoznavanju sebe, dvigu samozavedanja in 

samozavesti, ki se oblikuje prek spontanega vzdušja in zadovoljstva ter urjenja 

gibalnih spretnosti (Kroflič, 1992). M. Juriševič (1999) piše o samovrednotenju na 

podlagi nam pomembnih izkušenj, saj nas vodi k razmišljanju o tem, kakšni smo, 

česa smo sposobni in kako smo pri tem uspešni. O'Neill, Pate in Hooker (2011) 

menijo, da je ples kot zabavna aerobna aktivnost izjemno koristna in izboljša odnos 

do ostalih športnih aktivnosti. Ugotovili so, da se mladostnice, ki se ukvarjajo s 

plesom, veliko več gibajo, imajo zdravo telo in s tem manjše tveganje za bolezni srca 

in ožilja. Plesalke so bolj zadovoljne s seboj, saj se skozi treninge naučijo zaupati 

same sebi in sprejemanjti same sebe. Vsa ta dejstva dokazujejo, da ples pozitivno 

vpliva na posameznikovo samopodobo, kar s svojimi izjavami potrjujejo tudi 

sodelujoče.  

Del samopodobe je tudi telesna samopodoba, ki predstavlja pogled na lastno telo, 

kakšni se zdimo sami sebi, kako se počutimo v svoji koži in pomen, ki ga ima za 

posameznika telo (Tomori, 1990). Za udeleženke druge in tretje skupine je 

pomembno, da se dobro počutijo v svojem telesu, saj z gibanjem sprostijo telo in so 

tudi v odnosih z drugimi bolj sproščene in prijetnejša družba. Pogled na telesno 

samopodobo vpliva na vedenje in samovrednotenje posameznika ter na odnose z 

drugimi (prav tam). Ker udeleženke ocenjujejo, da se zaradi plesne aktivnosti počutijo 
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boljše in so zadovoljne, lahko sklepam, da ples pozitivno vpliva na telesno 

samopodobo članic društva mažoret.   

 

Odgovor na RV2: Kakšen je njihov pogled na odnose v skupini? 

Za odnose v skupini sogovornice pravijo, da se z leti izboljšujejo in jih danes 

ocenjujejo kot dobre. Udeleženke prve skupine, ki plešejo približno devet let, menijo, 

da so med seboj močno povezane, saj med njimi vlada prijateljski, iskren ter 

zaupanja vreden odnos. D 1.4: »Zdaj smo starejše in so ti odnosi bolj iskreni.« Med 

odraščanjem, so se (tretja skupina) in se še (prva in druga skupina) med seboj 

oblikujejo in spoznavajo, s tem pa oblikujejo identiteto. D 3.2: »…ena drugo 

oblikujemo. Toliko časa si skupaj, brusiš ena drugo. Se mi zdi, da kar nastaja lep 

odnos.« Medosebni odnosi so temeljnega pomena za razvoj osebnosti v 

emocionalnem, socialnem in intelektualnem smislu, saj si tako ustvarimo svojo 

identiteto. Odziv drugih nam pomaga ustvariti čimbolj jasno in točno predstavo o sebi. 

V odnosih z drugimi se naučimo prevzemati socialne vloge, ki jih vključimo v 

predstave o sebi  (Lamovec, 1991, v Tušak idr., 2004).  

Udeleženke druge skupine, ki plešejo okoli enajst let in udeleženke tretje skupine, ki 

plešejo okoli trinajst let, odnose v skupini primerjajo s tistimi v družini. Plesno 

skupino poimenujejo »druga družina«. D 2.1: »Ker smo kot ena družina in res si 

lahko vse povemo, pridemo take kot smo, rečemo kar hočemo, ni da paziš.« Življenje 

na plesnih podijih soplesalce močno povezuje, saj se med seboj povezujejo kot 

skupina in jih lahko primerjamo z družino. Sodelovanje s soplesalci pomaga 

posamezniku oblikovati in najti celoto, ne glede na vrsto skupine. V plesnih skupinah 

se sprejemajo odločitve v dobro skupine, vendar pa je skupno prizadevanje v 

nekakšni sintezi z individualnimi potrebami (Hoy, 2004). Odnosi v skupinah so vedno 

bolj zapleteni, saj vzorci komuniciranja počasi izginjajo. Ustvarjanje zadovoljujočih 

medsebojnih odnosov, ki temeljijo na enakopravnosti, zahteva precej spretnosti, ki 

vključujejo različna področja. Avtorji (Tušak idr., 2004) govorijo o področju 

samorazkrivanja, ustvarjanja zaupanja, učinkovitega pošiljanja in sprejemanja 

sporočil ter odzivanja nanje, pa tudi o konstruktivnem reševanju medosebnih 

konfliktov.   

Za udeleženke druge in tretje skupine so odnosi v plesni skupini edinstveni, k 

čemur pripomore dobro medsebojno poznavanje in to, da nimajo skrivnosti. Dekleta v 

skupini in odnosih v njej uživajo. Počutijo se varno in sproščeno. D 2.4: »Nimamo 

skrivnosti med sabo, ni ti nič bedno reči, ne vem, noge ti smrdijo. Veliko smo skupaj, 

ena posebna vez je med nami. Taka sproščenost.« D 2.4 poda konkretne primere: 

»Se mi zdi, da se vse poznamo, da vemo vse ena o drugi. Pogovarjamo se o 

kakanju, lulanju, seksanju …« Pri zaupanju je pomembno, da se dve osebi spoznata 

tako dobro, da sta si pripravljeni razkriti pomembne vidike svojega doživljanja, 

predvsem tiste, ki so pomembne za medsebojne odnose (prav tam). Udeleženke 

druge in tretje skupine razlog za dobre odnose vidijo v času, ki so ga preživele skupaj 
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na treningih in večdnevnih tekmovanjih ter potovanjih. D 3.3: »Čas je tudi tisti. Toliko 

časa smo skupaj, da smo ugotovile, da je brez veze biti ena drugi fouš, ampak da se 

povežemo in smo skupaj močnejše.« Dekleta iz tretje skupine, ki imajo za seboj 

največ izkušenj, so mnenja, da je med njimi lep odnos, ki so si ga z leti in s skupnimi 

močmi oblikovale.  

Ena na drugo močno vplivajo in se izoblikujejo. Dekleta iz druge skupine pravijo, 

da so tudi medsebojni konflikti v skupini odraz odnosov. Na ta način si po njihovem 

mnenju dajo vedeti, koliko si pomenijo. Strinjajo se dekleta tretje skupine, ki pravijo, 

da jih trenja oblikujejo in povezujejo. D 2.5: »Če bi ti bilo vseeno, se ne bi kregal.« 

Prav tako pa pravijo, da imajo dobre odnose zaradi iskrenih prijateljstev s 

soplesalkami. D 2.5: »Tako je pri prijateljih, da se ne vidiš vsak dan, ampak ko pa 

se, je pa, kot da bi se včeraj. Zato smo tudi me take prijatljice. Rečeš lahko, da smo 

prave prijateljice.« Pri medosebnih odnosih je pomembno, da znamo sprejeti sebe in 

drugega, če pa nam pri drugem kaj ni všeč, mu to povemo na način, ki ga ne odrine 

od nas (prav tam). V raziskavah je pri plesalkah močno izražena socialnost 

(motivacija, osebnost in samopodoba, vrednote in medosebne spretnosti), ki potrjuje 

pomembnost odnosov znotraj plesne skupine (Zaletel Černoš, 2002, v Tušak idr., 

2004). 

 

Odgovor na RV3: Kaj je po oceni sogovornic za »dober« odnos v skupini 

pomembno in odločilno? 

Po oceni vseh sogovornic so za »dober« odnos v skupini pomembni skupni interesi 

in zgodbe, da si lahko tak, kot si, vloga trenerke in medsebojno sodelovanje ter 

sprejemanje. V prvi skupini, kjer so dekleta, ki jim ples pomeni veliko in so se v 

skupini ustalile, so največji razlog videle v tem, da v skupini ni več plesalk, ki si po 

njihovem mnenju ni želelo sodelovati v skupini. Za dober odnos jim je pomembno, da 

si med seboj zaupajo, niso zahrbtne in nevoščljive. D 1.5: »Si zaupamo.« Če hočemo 

imeti zadovoljujoče odnose s posamezniki v skupini, moramo poznati določene 

spretnosti s področja medosebnega spoznavanja in zaupanja, komuniciranja, 

medsebojnega sprejemanja in potrjevanja ter konstruktivnega reševanja konfliktov v 

zvezi z odnosom (Lamovec, 1991, v Tušak idr., 2004). Dobri odnosi se po mnenju 

članic društva mažoret izražajo v nastopih in tekmovanjih, v nasprotnem primeru ne 

bi bile pripravljene trenirati v mažoretni skupini. D 1.2: »Ne bi mogle trenirati, če se 

ne bi dobro razumele.« Posamezniki morajo za ustvarjanje medosebnega odnosa 

upoštevati iste norme in vrednote, usklajenost pa ni nikoli popolna. Mora biti taka, da 

se uspe določiti vedenja v odnosih, ki ustrezajo vsem vključenim (prav tam). Socialne 

spretnosti so za plesalce zelo pomembne z vidika uspešnosti na treningih, nastopih 

in tekmovanjih. K njihovi uspešnosti pripomorejo komuniciranje, medsebojno 

sprejemanje in konstruktivno reševanje konfliktov (prav tam).  

V drugi skupini vidijo razlog za dobre odnose še v medsebojnem prilagajanju in 

druženju izven plesnih dvoran, tako med plesalkami kot s trenerko. D 2.2 opiše 
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konkreten primer: »Ko smo šle na bowling, team building, to je nujno. Te stvari, da se 

dobiš izven treninga, so ful pomembne za odnos v skupini, ker na treningu si vse, kar 

mora biti na treningu, ko greš pa ven, je pa spet druga plat.« V tretji skupini pa so 

mnenja, da so si dobre odnose oblikovale skozi čas in dogodivščine, ki jih 

povezujejo, ter v tem, da v sebi ne zadržujejo stvari, ki jih motijo. D 3.1: »Povsod smo 

bile, vsako evropsko in je en kup for, se začneš smejat, ker se je toliko stvari zgodilo. 

S tem smo samo še bolj povezane, veliko skupnih stvari je, skupnih for, pa tudi vsak 

trening, se že nekaj najde, da se smejiš. Samo še bolj se povezujemo.«  

Ljudje kot socialna bitja svojo samopodobo gradimo na osnovi možnosti 

vzpostavljanja stikov z drugimi in ohranjanju le-teh. Skupini se pridružimo zaradi 

potreb, ki jih lahko zadovoljimo v odnosu z drugimi člani skupine. Zadovoljevanje 

potreb dologoročno pripelje do varnosti in stabilnosti posameznika. Občutek skupne 

preteklosti in prihodnosti nudi občutek pripadnosti. Raziskave so pokazale, da v 

primeru izoliranosti čutimo strah, nespečnost, depresivnost, utrujenost in zmedenost. 

Ko nas skupina sprejme kot člana, smo zadovoljni, srečni, veseli. V nasprotnem 

primeru pa osamljeni, razočarani in nesrečni (Kobolt, 2009).  

Delovanje plesne skupine zahteva, da vsaka oseba, ki ima večjo potrebo po 

individualnosti, le-to prilagodi na način, da se vedno premika z dinamiko v razvoju 

skupine. Plesalci imajo sposobnosti, ki se ujemajo z izzivom individualnega in 

skupinskega delovanja. Preko plesne tehnike posamezniki dosežejo svoje cilje, 

skupina pa mu nudi oporo in ga neguje. Sodelovanje preko večletnih plesnih 

aktivnosti skupini prinaša izjemne rezultate (Hoy, 2004). Za dekleta tretje skupine je 

neizražanje slabo. Poznajo se tako dobro, da med seboj nimajo skrivnosti. D 3.1: 

»Če imaš kaj, da te mori, to takoj opazijo in ne moreš skrit, lahko si poveš, kaj je.« Za 

dobre odnose vidijo pomembno vlogo trenerke. V prvi skupini udeleženk omenjajo 

le-to pri reševanju konfliktov, medtem ko je v drugi in tretji skupini vloga trenerke 

pomembna pri vsakem treningu in skupnem druženju. D 3.4: »S tem, kako trenerka 

funkcionira, deluje v skupini, kakšen odnos ima do punc, to odseva v skupini, kako se 

punce med sabo obnašajo.«  

Plesalci si morajo s trenerjem postaviti realne cilje, kar bo ob uspešnem tekmovanju 

pripomoglo k večjemu skupinskemu ponosu in samozavesti, hkrati pa se vsak 

posameznik v skupini počuti vrednega in pomembnega (Tušak idr., 2004). Pri 

procesu treninga je vloga trenerja zelo pomembna, saj je tisti, ki rešuje posamezne 

probleme, vodi, organizira in načrtuje proces treninga ter izobražuje športnika. Ni 

samo del procesa, ampak je odločilen še v vzgojno-izobraževalnem procesu 

plesalca. Je zgled, ima veliko znanja in sposobnosti, ki so vzor. S tem privzgaja 

delovne navade, športni duh, sposobnost za premagovanje zmage in poraza, etične 

odlike, fair odnose. Ima veliko odgovornost do plesalcev, staršev, kluba, zveze, 

države in ne nazadnje celo sveta (Zagorc in Jarc-Šifrar, 2003). 

Dekleta prve skupine pravijo, da nimajo veliko konfliktov, ko pa nastanejo jih, ne 

rešujejo, temveč je po njihovem mnenju najboljši rešitelj čas. Po treningu ali dveh, so 
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odnosi ponovno enaki. D 1.3: »Ne rešujemo, se itak pozabi sčasoma, drug trening je 

že normalno.« Pomembnost konfliktov za dobre odnose so omenjala dekleta 

druge in tretje skupine. Ravno nasprotno kot v prvi skupini so dekleta druge skupine 

poudarile pogovor glede konfliktov in njihovo reševanje, saj so menja, da 

drugače sodelovanje naprej ni mogoče. D 2.1: »Če bi se me skregale naslednje 

treninge delale, kot da ni bilo nič, bi se delale da ni bilo nič. Zdaj pa ti konflikt rešiš in 

pozabiš nanj. Če veš, da si neko stvar rešil, jo boš spremenil, rešil. Zakaj bi se trmil, 

če smo to itak že rešili in je brez veze še zdaj se kar nekaj trmiti.« Udeleženke tretje 

skupine vidijo največjo težavo v priznavanju konfliktov, povejo tudi, da imajo največ 

težav pri reševanju le-teh z medsebojnih poslušanjem in s tem da vsaka pri svojem 

mneju malo popusti, kar povezujejo s prepričanostjo vase. D 3.4: »Najslabše je to, če 

držiš v sebi in se ti nabira in si samo slabe volje. Čez leta gradiš svojo samozavest in 

postajaš bolj trden. Pri konfliktih je lahko pa to tudi minus točka.«  

Vloga trenerke pri reševanju konfliktov se zdi vsem udeleženkam pomembna. 

»Iskanje konstruktivnih rešitev je v veliki meri odvisno od sposobnosti trenerja oz. 

nevtralne osebe v medosebnem odnosu in od stopnje usklajevanja posameznikovih 

(plesalkinih in plesalčevih) norm, stališč, vrednot« (Tušak idr., 2004, str. 88). 

Konfliktom pripisujejo pozitivno noto udeleženke druge in tretje skupine, medtem ko 

se jim prva izogiba. Razlog bi pripisala predvsem starosti deklet, saj v nesoglasjih 

vidijo strah do razpada prijateljstev in skupine. Dekleta prve skupine imajo manj 

izkušenj s konstruktivnim reševanjem težav. Reševanje konfliktov na sprejemljiv 

način omogočajo ohranjanje in razvijanje odnosov. »Konflikti v medosebnih odnosih 

so neizbežni in nudijo možnost za nadaljnji razvoj. Pomembno je, da se zavedamo 

svojih običajnih strategij za reševanje konfliktov, se seznanimo še z drugimi 

strategijami in se naučimo izbirati tisto, ki lahko privede do konstruktivne rešitve« 

(prav tam, str. 78).    

 

Odgovor na RV4: Kako sogovornice ocenjujejo sodelovanje v plesni skupini in 

kateri dejavniki po njihovi oceni na to sodelovanje vplivajo? 

Človek ima ves čas potrebe po vključevanju v več skupin, saj so nuja za človekov 

obstoj. »Šport je del splošne kulture, področje človekove gibalne in duhovne 

ustvarjalnosti z mnogimi vzgojnimi in kulturnimi elementi« (Petrović in Doupona, 

1996, str. 169). Udeleženke vseh treh skupin medsebojno sodelovanje vidijo kot 

pomembno za dobre odnose ter kot prijetno. Timsko delo opazujejo tako na 

treningih kot v času tekmovanj. D 1.5: »Na tekmovanjih si med sabo pomagamo 

urediti frizuro, make-up ...« D 1.1 dodaja: »Na treningih te kdo popravi, recimo: 

»stegni nogo, špičke« in ti tudi tako pomaga, da se izboljšaš.« Sogovornice so 

mnenja, da je skupinski ples tisti, ki pomembno vpliva na njihovo identiteto. V 

primerjavi z individualnimi športi, po izkušnjah sogovornic iz tretje skupine, skupinski 

ples bolj pozitivno vpliva nanje. Po eni strani se morajo plesalci osredotočiti na razvoj 

posameznih gibalnih vzorcev, hkrati pa se morajo naučiti tudi oblike in strukture 
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delovanja znotraj skupine. Plesalci imajo razkošje, da lahko gledajo stvari iz 

edinstvene perspektive, saj vsi umetniki, ki razumejo sodelovalne vidike skupine 

vedo, da pogosto dosežejo veliko več skupaj, kot bi dosegel posamezni član skupine 

sam (Hoy, 2004).  

Dekleta druge skupine timsko delo vidijo kot pozitivno, saj se tako med seboj 

oblikujejo in spoznavajo sebe ter druge, hkrati pa  vsakič vzpostavljajo drugačne 

odnose. Dobro timsko delo povezujejo s komunikacijo, ki mora biti odkrita. D 2.4: 

»Če si živčen, slabe volje, pa ne boš cel dan mogel lepo vreči palice, rečeš sorry, 

danes sem pa utrujena, ne bom ti lepo vrgla, ne morem.« Komunikacija ni vedno 

najbolj učinkovita, saj imamo preveč dela s svojimi mislimi, ne poslušamo, si napačno 

interpretiramo sporočila itd. Odzivanje na posameznika v skupinah, ki potrebuje 

pomoč, je za timsko delo zelo pomembno. Učinkovita komunikacija omogoča 

pomembne medsebojne interakcije med samim treniranjem in tekmovanjem (Tušak 

idr., 2004).  

Udeleženke druge in tretje skupine pravijo, da tudi ko je težko in ima posameznica 

slabe dni, je pomembno timsko delo zaradi obstoja skupine. Da na trenutke 

sodelovanje ni najboljše, sogovornice tretje skupine vidijo tudi v vlogi spola, saj 

skupino sestavljajo same plesalke. Timsko delo in sodelovanje oblikuje skupino. 

D 3.4: »V končni fazi smo same punce tukaj in ne bi bilo normalno, da bi vse teklo kot 

po maslu. Po eni strani je prav, da pride do teh trenj, ker to dejansko pripelje in 

oblikuje skupino. Pogovoriti se je treba, razčistiti stvar, še bolj se povežeš in 

razumeš, zakaj je nekdo slabe volje. V skupini je dovolj, da pride samo eden 

našpičen.«  

Skupini, kjer udeleženke plešejo več kot enajst let, omenjata timsko delo in 

medsebojno povezanost tudi izven plesnih podijev, medtem ko udeleženke prve 

skupine o tem ne govorijo. Pomembno se jim zdi, da se lahko vedno zanesejo ena 

na drugo, s čimer se krepi zaupanje v skupino. V vseh treh skupinah si znajo 

priskočiti na pomoč, ne glede na starost in izkušnje s plesanjem v skupini. Težav v 

tem ne vidijo, saj še niso naletele na negativen odziv pri prošnji pomoči. Plesalci so 

znani po tem, da si med seboj pomagajo pri plesu in na drugih pomembnih 

življenjskih področjih (prav tam).  

Težje sodelovanje vse sodelujoče vidijo v primeru, ko niso najboljše volje in v 

primeru tekmovanj, ko je že tako vsaka posameznica malo bolj napeta in je 

sodelovanje pod pritiskom. Težave vidijo v plesnih elementih, ko je vloga vsake 

posameznice pomembna (skupne podaje palic). Izkušnje s sodelovanjem v skupini 

pozitivno vrednotijo iz vidika vsakdanjega življenja vse sodelujoče. Pravila za 

ravnanje posameznika v skupini se nam zdijo preprosta, a pravzaprav niso, saj se po 

eni strani od skupinskega člana pričakuje njegova avtonomna drža in izhajanje iz 

sebe, po drugi strani pa, da se bo znal približati in razumeti druge člane, se nenehno 

odločati o svojem vedenju, zavzemati svoja stališča in se postavljati v perspektivo 

drugih ter za dosego skupinskega cilja prispevati svoje vire (Kobolt, 2009).  
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Sogovornice prve skupine vidijo prednost izkušnje s timskim delom pri nudenju 

pomoči. D 1.2: »Tukaj smo se naučile pomagati, ker smo za make-up in frizuro 

odgovorne same. Se mi zdi, da nam tudi drugje ni težko pomagati.« Dekleta iz druge 

skupine omenjajo timsko delo v šoli, nimajo težav z navezovanjem stikov in pri 

komunikaciji z drugimi, medtem ko se udeleženkam tretje skupine zdi, da znajo dobro 

sprejemati mnenja drugih. Izkušnja s timskim delom se jim zdi zelo pomembna za 

posameznikov razvoj. D 3.2: »Imeti možnost, da sodeluješ v skupini, je ključnga 

pomena, ko se spoznavaš in vidiš, kako delaš.« Dekleta, ki najdlje časa plešejo, 

vidijo prednost izkušnje delovanja v skupini tudi v podpori soplesalk, ko različni 

odnosi izven skupine niso najboljši, tu pa je vedno nekdo, ki ponudi ramo. H. Payne 

(1990) je mnenja, da je sodelovanje v skupini pomemben element uspešnega 

delovanja skupine, saj je ples dejavnost, kjer veliko poteka preko neverbalne 

komunikacije. Navaja nekaj primerov, na katere vpliva skupinski ples in gibalno-

plesna terapija: sodelovanje v skupinah, čakanje na vrsto, empatija, dajanje povratne 

informacije, vodenje, sledenje. Dekleta v sodelovanju v skupini vidijo pozitivno stran 

plesa. Sklepam, da je udeleženkam sodelovanje v skupini varno in prijetno. 

 

Odgovor na RV5: Kakšna je samoocena sogovornic o njihovih socialnih 

odnosih izven plesne skupine? 

Sogovornice socialne odnose izven skupine ocenjujejo kot drugačne, razlikujejo 

se le v mnenju glede pomembnosti. Za prvo skupino udeleženk, ki imajo najmanj 

izkušenj s plesom v skupini, so ravno tako pomembni kot znotraj skupine. 

Udeleženke druge in tretje skupine pa so menja, da so znotraj skupine taki odnosi, ki 

so jim bolj pomembni kar se nanaša na dobro počutje. Za razlog prve skupine bi 

lahko navedla starost, ko se socialni odnosi še oblikujejo in so jim vrstniki pomembni, 

saj so edine, ki so omenile, da so prijatelji zaradi treningov velikokrat na stranskem 

tiru.  

Udeleženke druge skupine pomembnost odnosov omenjajo v zvezi s konflikti, ko je 

zanje v plesni skupini pomembno, da se jih reši, in tako lahko naprej sodelujejo z 

vsako posameznico, medtem ko zunaj skupine njihovo reševanje ni tako pomembno. 

So mnenja, da bodo ostale v odnosih z ljudmi, ki so jim pomembni. D 2.5: 

»Ampak ko delaš v skupini, veš, da mora biti rešeno, drugače tudi uspehov ne bo.«  

Najstarejše sogovornice in hkrati tiste, ki najdlje časa plešejo, vidijo razlog, da so 

zunanji odnosi manj pomembni, v tem, da so s soplesakami v odnosu že več let, 

medtem ko so s prijatelji iz študentskih in srednješolskih let manj časa. Kljub temu pa 

vidijo veliko potrebo po navezovanju stikov z drugimi ljudmi. D 3.1: »Ko smo toliko 

časa skupaj, 11, 13 let, toliko časa že poznaš enega človeka in ga ne moreš 

primerjati z nekom s faksa ali soplesalko.«  

Raziskave (Gurley, Neuringer in Masse, 1984; Puretz, 1978; Zaletel, 1998, v Tušak 

idr., 2004) so pokazale usmerjenost plesalcev različnih plesnih zvrsti navzven, 
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potrebo po navezovanju stikov s širšo in ožjo okolico, izboljšanje samozaupanja in 

samopodobe. P. Zaletel (1998, v Tušak idr., 2004) piše, da je v plesu posebno 

pomembno doživljanje veselja v gibanju in želja po komuniciranju z občinstvom in 

socialno okolico nasploh. Avtorica B. Kroflič (1992) je mnenja, da medsebojno 

sodelovanje, ki je nujno v plesnih dejavnostih, spodbuja razvoj pozitivnih 

medčloveških odnosov. S skupinskimi plesi in vajami je moč doseči dejavnost, ki se 

pokaže kot učinkovito sredstvo socializacije.  

Udeleženke druge in tretje skupine imajo težko dobre odnose s posamezniki, ki 

nimajo enakih interesov, saj so mnenja, da ti težko razumejo njihove obveznosti in 

odgovornosti do plesne skupine in treningov. D 3.3: »Družba zunaj ima drugačne 

interese kot ti. Ne razumejo vedno, da ne greš žurat, ker imaš trening.« Ker odnose v 

skupini primerjajo z družinskimi vezmi, so po njihovem mnenju te veliko bolj trdne kot 

zunanje. Omenjajo komunikacijo, ki ni enaka s prijatelji izven skupine.  D 2.4: »Tukaj 

nas povezuje neka skupna stvar, neke teme, interne fore, in zunaj ne boš česa rekel, 

ker ne bodo štekal.« P. Zaletel (1998, v Tušak idr., 2004) pravi, da se plesalci v 

doživljanju razlikujejo od drugih športnikov in nešportnikov, saj je le-to polnejše, 

notranji svet bogatejši in širši, potlačevanj ter izmikanj pred drugimi in samim sabo je 

manj.  

Ker se dobro počutijo v skupini, je njihov vsakdanjik bolj sproščen in kakovost 

življenja na višji ravni. Vse sogovornice menijo, da je njihova kakovost življenja 

visoka, saj se na treningih dobro počutijo, se sprostijo, napredujejo in si 

zapolnijo prosti čas. Najmlajše in šoloobvezne sogovornice kakovost življenja 

povežejo s šolskim uspehom in organizacijo obveznosti. Sogovornice druge skupine 

pravijo, da je ples pomemben del njihovega življenja, saj se lažje soočajo s težavami 

izven skupine. D 2.5: »Tudi probleme zunaj lažje premaguješ in obvladuješ.« Ples je 

že dolgo časa del življenja vseh sogovornic, kar se pozna v vsakdanjem življenju. 

Dogajanja v skupini vplivajo na kakovost življenja, saj se jim zdi pomembno, da se v 

skupini počutijo sprejete.  

Pozitivni odnosi v skupini in plesna aktivnost po njihovem mnenju vpliva na dobro 

fizično in čustveno počutje ter socialne odnose. D 2.4: »Vsakič znova 

spoznavamo same sebe, ker ne veš česa si sposobna, ko nekaj narediš, pa si 

zadovoljna: »to je pa ful dobro, jaz to znam«, in tudi rasteš s tem.« Braüninger (2012, 

v Jevšenak, 2014) piše o študiji gibalno-plesne terapije in vplivu plesa na telesno 

stanje, duševno stanje, socialne odnose, vpliv okolja na kakovost življenja in vero 

oziroma prepričanje. Sogovornice so o dobre telesnem stanju govorile že pri temi 

ozaveščanje telesa. Strinjajo se, da se po plesnih treningih boljše počutijo, so prijetna 

družba, saj jim plesni treningi dvigujejo kakovost življenja. Ples vpliva na zgoraj 

omenjena področja plesalk, čeprav vseh niso omenjale v povezavi s kakovostjo 

življenja. Sklepam, da je zaradi plesnih aktivnosti kakovost življenja sogovornic 

visoka.  
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Odgovor na RV6: Kako članice društva mažoret doživljajo javno nastopanje in 

kaj jim nastopi pomenijo? 

Nastope na javnih prireditvah članice društva mažoret doživljajo kot sproščujoče, 

kot predpriprava na tekmovanja in vstop v zunanji svet. Za najmlajša in 

najstarejša dekleta je pomembno, da je publika na nastopih odzivna ter ceni njihov 

trud. V primeru, ko občinstvo samo spremlja nastop, ni pa njihovega odziva, jim je 

nastopanje mučno. D 1.2: »Publika je tudi fajn, da je navdušena, da niso kakšne 

mumije in samo gledajo.« P. Zaletel (1998, v Tušak idr., 2004) piše, da morajo 

plesalke ugajati gledalcem in predvsem sodnikom, kar pomeni tudi prilagajanje 

družbenim normam. Obnašanje, kot ga ceni občinstvo, določa sprejemanje plesalk 

kot socialno in osebnostno pozitivne osebe.  

Za dekleta, ki plešejo okoli enajst let, je mnenje glede nastopanja dvostransko, saj je 

nekaterim užitek, drugim v breme. Strinjajo pa se, da z nastopi dobijo potrditev s 

strani domačih in drugih nepoznavalcev mažoretnega plesa. Za uspešen in dober 

plesni nastop morajo plesalci imeti dobro razvito samozaznavanje, prepoznavanje 

zrcaljenih sporočil, saj tako posledično zrelo sodelujejo v komunikaciji z občinstvom 

in plesnim partnerjem (prav tam). Vsem udeleženkam nastopanje dviguje 

samozavest in uspešnost na tekmovanjih, saj je pomembna stopnička priprav na 

tekmovalni podij. D 3.1: »Znaš s tremo. Če bi šel samo enkrat na leto na tekmovanje, 

je težje. Tako pa stopnjuješ, se znaš kontrolirati, znaš delati v stresnih situacijah.«  

Dekleta tretje skupine pravijo, da je za njih nastopanje tako pomembno, da ga 

primerjajo celo z odvisnostjo. Na odru doživljajo občutke in čustva, ki jih ni 

mogoče opisati. Dekleta prve skupine pravijo, da s svojim izražanjem na nastopih in 

plesom, živjo svoje sanje. Športni ples sodi med zahtevnejše športne panoge, saj je 

dejavnost, ki ne more težiti k popolnosti, če plesalci ne posvečajo širjenju svojega 

znanja že več let (10, 15) za doseganje vrhunskih rezultatov. Znanja in sposobnost, 

da v nekem trenutku narediš gib, ki ga nisi nikoli prej in ga ne boš nikoli pozneje, daje 

plesu razsežnosti, ki niso primerljive s storilnostnimi športi. Je ena tistih športnih 

dejavnosti, ki zahteva telesne, psihične in socialne sposobnosti, lastnosti in 

značilnosti plesalcev v trenutku nastopa. Nastop vedno znova predstavlja izziv za 

športnika, tekmovalca, trenerja ali druge. Zahteva popolno zbranost plesalcev zaradi 

prepletanja potrebne fizične pripravljenosti in telesnih sposobnosti ter umetniške 

ekspresije (Zagorc in Jarc-Šifrar, 2003).  

Vsa dekleta nastopanje hitro povežejo s tekmovanji, za katere bi lahko rekla, da 

so jim celo ljubši. Tekmovanj jim pomenijo cilj, motivacijo in potrditev uspešnega 

dela. Pritisk in trema na tekmovanjih je zanje dobrodošla, saj po njihovem mnenju 

pripomore k uspehu in rasti skupine. Za najmlajša dekleta, ki najmanj časa 

plešejo v društvu mažoret in imajo s tekmovanji najmanj izkušenj, so jim tekmovanja 

bolj všeč v primerjavi z nastopanji na prireditvah, ker so pogoji za uspešno 

koreografijo taki, kot jih potrebujejo. Tekmovanja vidijo pomembna tudi z vidika 
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odnosov v skupini. D 1.1: »Se bolj povežemo, ko probamo nekaj zvaditi in smo veliko 

skupaj.«  

Dekleta druge skupine, ki plešejo okoli enajst let, govorijo predvsem o skupinskih 

ciljih in povezanosti skupine po tekmovanjih. Ker imajo za seboj nekaj več 

tekmovanj in uspehov, so omenile tudi, da se na tekmovanju pokaže rezultat 

njihovega dela. Zavedajo se, da kljub velikim uspehom niso nepremagljive in je za 

dobra mesta potrebno veliko truda. Po manjšem porazu je pomembno ponovno 

pobrati se in dokazati, kar je še večja motivacija. D 2.4: »Se mi zdi, da je ful dobro, 

da nas je spravilo malo na realna tla, nam je dalo misliti. Tudi ,če smo on top, 

moramo še vedno delati za to. Se mi zdi ful dobro, da nismo zmagale, smo se res 

nekaj naučile. Zdaj smo spet šle malo dol, zdaj bomo spet delale, da bomo spet 

dosegle uspehe.«  

Dekleta, ki plešejo največ časa in imajo tako za seboj tudi največ tekmovanj ter 

uspehov, v predstavljanju na tekmovanjih vidijo predvsem spodbudo za nadaljnje 

delo. Po končanem tekmovanju so polne novih idej, znanj in trikov s palico, ki se jih 

želijo naučiti do potankosti. Pri tekmovalnem delu omenijo pomembno vlogo staršev, 

ki jim predstavljajo oporo in spodbudo. Zavedajo, da brez njihove pomoči uspehi ne 

bi bili dosegljivi in ne tako »sladki«. D 3.4: »Vedno, ko gremo na tekmovanje, so z 

nami. Jokajo od veselja ali pa od žalosti. Kadarkoli priskočijo na pomoč. To, da 

imamo plesalke občutek, da je za nami še nekdo poleg trenerja, je to res ena ful 

velika danost.« 

Pri plesu je pomemben odnos med dvema soplesalcema, njuna naravnanost, 

odzivnost in odgovornost za skupno delo. Potrebna je pravilna razporeditev fizične in 

psihične moči, ki pripelje do uspešnega rezultata. Trening in tekma sta do neke mere 

sredstvo lastnega izražanja in potrjevanja. Ne gre za trenutno stanje, temveč način 

življenja in dela, mišljenja, odrekanja in hotenja, saj plesalec ves čas stopnjuje in 

napreduje v gibalnih in psihičnih sposobnostih. Na tak način se posameznik oblikuje 

v vrhunskega tekmovalca in umetnika (prav tam). 

 

 

3.8.1 Tabelarni prikaz sklepnih ugotovitev po posameznih skupinah 

 

V nadaljevanju je prikazana tabela sklepnih ugotovitev vseh treh fokusnih skupin.  
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Shema 9: Tabelarni prikaz sklepnih ugotovitev po posameznih skupinah 

 

 
JAZ IN PLES (ozaveščanje telesa) 

 

PLES IN MOJE ŽIVLJENJE (vpliv plesa 

na kakovost življenja) 
JAZ IN TEKMOVANJA (izkušnje s 

tekmovanji in nastopanjem) 
JAZ IN SKUPINA (odnosi v skupini) 

Članice društva mažoret ples 
doživljajo kot način sprostitve, 
izražanja čustev in občutkov, odmik 
od vsakdanjih težav ter ples kot 
ozaveščanje telesa. Svoje telo 
sprejemajo. Udeleženke pozitivno 
povezujejo ples in samopodobo, saj 
so mnenja, da so bolj samozavestne, 
zaupajo vase in sprejemajo mnenja 
drugih. 

Ples je pomemben dejavnik njihovega 
dobrega počutja in ozaveščanja telesa. 
Telo vidijo kot inštrument izražanja 
čustev in občutkov. Dobro počutje v 
telesu divguje njihovo samopodobo, saj 
so bolj sproščene, družabne, ponosne 
da so plesalke društva mažoret. D 3.4: 
»Meni je ples način življenja. Telo je 

inštrument.« 

Ples vpliva na njihovo dobro počutje in 
ozaveščanje telesa, večje gibalne 
sposobnosti. Mažoretni ples povezujejo 
z boljšo telesno držo, jim dviguje 
samopodobo, so bolj samozavestne, 
sproščene in zadovoljne s svojim 
telesom. D 2.4: »Odklop med 
napornimi šolskimi obveznostmi, 
sprostitev, zabava, druženje, daš ven 
stvari.« 

Članice društva mažoret odnose v 
skupini ocenjujejo kot pomembne, 
saj so skozi leta oblikovale pravi 
timski duh. Za dobre odnose so 
pomembni skupni interesi, vloga 
trenerke, sodelovanje, reševanje 
konfliktov, skupne zgodbe. 
Skupinski ples vrednotijo bolj 
pozitivno kot individualni. Konflikte 
večinoma rešujejo s pogovorom.  

Članicam društva mažoret nastopi in 
tekmovanja predstavljajo vstop v 
zunanji svet, cilje, motivacijo in 
potrditev dela. Med seboj se še bolj 
povežejo in spoznavajo, spoznavajo 
pa tudi sebe. Izkušnje iz tekmovanj 
so edinstvene, njihove vezi pa s tem 

postajajo le še bolj močne. 

Članice društva mažoret pravijo, da 
ples nanje vpliva na fizični in 
čustveni ravni ter na socialne 
odnose. Kakovost življenja 
ocenjujejo kot visoko, saj se na 
treningih počutijo dobro, se 
sprostijo, zapolnijo prosti čas. Všeč 
jim je, da so plesalke in da 
nastopajo.  

Življenja brez plesa si ne znajo 
predstavljati, saj pomembno vpliva na 
njihov vsakdan. Vpliva na držo telesa, 
gibalne sposobnosti, samozavest in 
sproščenost. Počutijo se sprejete, 
sprejemajo mnenja drugih, priporočajo 
vsakomur. D 3.2: »Jaz mislim, da bi 
moral to izkusiti prav vsak otrok. Zato, 
da bi znal ceniti stvari, ki se dogajajo v 
življenju.«   

Nastopi so predtekmovanja, ljudje jih 
prepoznavajo, bolj sproščene narave z 
veliko dogodivščinami, vplivajo na dvig 
samozavesti. Tekmovanja potrditev 
dosedanjega in spodbuda za nadaljnje 
delo, večdnevno druženje  vpliva na 
odnose v skupini. D 3.4: »…prelomna 
točka, gremo čez sebe, se zavedamo, 
da je to trenutek, ko se pokažemo kot 
skupina.« 

Odnose v skupini primerjajo s tistimi v 
družini. Vezi med njimi so zelo močne, 
saj skupaj preživijo veliko časa. Med 
seboj nimajo skrivnosti, prijateljstva 
zunaj skupine so jim manj pomembna. 
Priznanje konflikta in težav vidijo kot 
pomembno na poti rešitve le-tega. D 
3.3: »…da začutiš skupino in se 
povežeš s puncami, je ključnega 
pomena.« 

Odnosi v skupini so zanje taki kot tisti v 
družini. V skupini se počutijo varno in 
sproščeno. Soplesalke vidijo kot prave 
prijateljice. Pomembnost reševanja 
konfliktov je večja v skupini kot izven 
nje. Konflikte rešujejo s pogovorom. D 
2.1: »Ker smo kot ena družina in res si 
lahko vse povemo, pridemo take kot 
smo, rečemo, kar hočemo…« 

Nastopi jim pomenijo vstop v zunanji 
svet, z njimi raste samozavest. Odziv 
občinstva vidijo kot potrditev dela. 
Tekmovanja predstavljajo doseganje 
skupinskih ciljev, motivacijo ter 
medsebojno povezanost. Raje 
tekmujejo, kot nastopajo. D 2.4: »Veš, 
da delaš za nekaj, ko to dosežeš, je 
najboljši filing.« 

Zaradi plesne izkušnje pravijo, da se 
lažje soočajo s težavami izven skupine 
in lažje vzpostavljajo stike. Aktivnost 
plesnih treningov v njih zbuja 
zadovoljstvo, ki ga prenašajo na 
vsakdanjik. Ples jih sprosti, po njem se 
bolje počutijo in so bolj gibčne. D 2.2: 
»Sam sebe spoznaš, kako reagiraš v 
določeni situaciji, si dober drugje.« 

Plesna izkušnja v društvu mažoret jim 

pomeni boljšo organiziranost pri šolskih 

obveznostih, zapolnitev prostega časa. 

Dobro počutje v skupini povezujejo s 

sproščenim vzdušjem izven nje. So 

samozavestnejše ker nastopajo. D 1.4: 

»Organiziranost s treningi in šolo, si 

bolj uspešen.«  

Nastopi so sproščeni, pomembna jim je 

odzivnost publike, z nastopi jih 

prepoznavajo. Tekmovanja so jim všeč 

zaradi pogojev okolja, kjer lahko 

izvedejo koreografijo tako kot 

pričakujejo od sebe. Enako rade 

nastopajo in tekmujejo. D 1.3: »Dvakrat 

na leto je dobro plesati pod pritiskom.« 

Če v skupini ne bi bilo dobrih odnosov, 

ne bi mogle trenirati. Pomembno, da so 

med seboj iskrene, zaupanja vredne in 

niso zahrbtne. Prjateljstva zunaj 

skupine ravno tako pomembna kot 

znotraj. Konfliktov ne rešujejo vedno. D 

1.3: »Isto nas zanima in se 

razumemo.« 

 

1. 

fokusna 

skupina 

 

 

2. 

fokusna 

skupina 

 

 

3. 

fokusna 

skupina 

 

 

Sklepne 

Ugotovi-

tve 

 

Plesni treningi jim pomenijo večjo 

telesno zmogljivost in boljše počutje. 

Plesni nastopi dvigujejo njihovo 

samozavest in samopodobo. D 1.2: 

»Ko imamo take gibe v plesih, imaš več 

občutka, kako narediti, pa katero mišico 

uporabiti.«; 
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4 ZAKLJUČEK 
 

Ples je učinkovita metoda pri uravnavanju stresa in dvigovanju kakovosti življenja.  

Udeleženke na plesnih treningih se osredotočajo nase, na spoznavanje svojega 

telesa, občutkov in gradijo na pozitivni samopodobi. Skupinsko delo jih povezuje in 

utrjuje. Navedeno sem raziskala v okolju skupinskega delovanja, kjer izključno osebe 

ženskega spola različne starosti plešejo v društvu mažoret, ki je že po načinu plesa v 

Sloveniji bolj kot ne le ženska praksa. 

  

Metoda fokusne skupine z udeleženkami z različno starostjo (od 12 do 15, od 16 do 

18 in od 18 do 24 let) ter z različno dobo vključenosti v društvo mažoret (približno 9, 

11 in 13 let) je omogočila izčrpne in aktivne pogovore o raziskovalni tematiki. Članice 

društva mažoret navajajo, da jim ples in nastopi oziroma tekmovanja dvigujejo 

samozavest, pomagajo pri socialnih odnosih in kakovosti življenja, pridobivajo na 

čustveni ravni ter telesni pripravljenosti.  

Ples v odnosu do sebe udeleženkam pomeni način: 

- sprostitve, 

- izražanje čustev in občutkov, 

- ozaveščanje telesa in 

- odmik od vsakdanjih težav.  

Udeleženke pozitivno povezujejo ples in samopodobo, saj se v svojem telesu 

počutijo dobro, samozavestno, zaupajo vase in sprejemajo mnenja drugih. »Govorica 

telesa pripoveduje o človekovi osebnosti, o njegovih značajskih potezah, 

razpoloženju, odnosu do samega sebe« (Tomori, 1990, str. 113). Razlikuje se med 

tistim, ki je negotov, nezadovoljen sam s seboj, ali pa tisti, ki se zaveda svojih 

občutkov, telesa. Najmlajša dekleta in hkrati tista, ki so članice društva mažoret okoli 

9 let, v plesu vidjio predvsem to, da pripomore k večji telesni zmogljivosti in dobremu 

počutju. Dekleta, stara 16 in 17 let, ki plešejo v društvu mažoret okoli 11 let, ples v 

odnosu do sebe opredeljujejo kot pomemben v ozaveščanju telesa, dobrem počutju 

in druženju, ki vpliva na njihov vsakdanjik. Udeleženke, ki so v društvu mažoret 

najdlje časa, pa ples vidijo kot način življenja.  

Udeleženke odnose v skupini ocenjujejo kot pozitivne, zanje pa je potrebna: 

- iskrenost, 

- medsebojno zaupanje in sodelovanje, 

- spoštovanje,  

- vloga trenerke,  

- konstruktivno reševanje konfliktov, 

- skupne zgodbe in interesi. 
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Najmlajše sodelujoče so mnenja, da njihova skupina deluje bolj povezano po odhodu 

soplesalk, ki niso imele enakih interesov in ciljev. Pravijo, da treniranje v skupini, kjer 

se ne bi počutile dobro, sprejeto in sproščeno, ne bi bilo možno. Konfliktom in 

njihovim reševanjem ne pripisujejo tako močne teže kot dekleta iz drugih dveh 

skupin. Dekleta, ki obiskujejo srednjo šolo in plešejo okoli 11 let, pravijo, da se v 

skupini počutijo varno in sproščeno, med seboj so prave prijateljice, za njihove 

pozitivne odnose pa je pomembno druženje izven plesnih dvoran. Najstarejša 

dekleta in hkrati tista, ki imajo največ izkušenj s plesom v skupini, odnose povezujejo 

z družinskimi vezmi, ki so močne, iskrene in edinstvene. Sodelovanje v plesni skupini 

omogoča pomembne izkušnje z odnosi, ki so prenosljivi tudi na vsakdanje življenje, s 

tem pa se počutijo bolj samozavestne (Hoy, 2004). 

Članicam društva mažoret izkušnje z nastopanjem na javnih prireditvah in 

tekmovanjem predstavljajo: 

- vstop v zunanji svet, 

- cilje, 

- motivacijo, 

- močno povezanost 

- in potrditev uspešnega dela. 

Udeleženke, ki plešejo okoli 9 let, vidijo pozitivno stran nastopov v tem, da so 

sproščene in jih ljudje prepoznavajo. Tekmovanja so jim bolj všeč, saj so tekmovalne 

koreografije prilagojene zahtevam pravil, ki jih ni vedno možno izvesti v taki perfekciji 

na nastopih, kjer so pogoji drugačni. Za dekleta, ki plešejo okoli 11 let, so nastopi 

pomembni z vidika vstopa v zunanji svet, saj si  z nastopanje dvigujejo samozavest, 

uspešnost na tekmovanjih, pomemben pa jim je odziv občinstva. Tekmovanja so 

pomembna motivacijska točka, med seboj se še bolj povežejo, si zaupajo in se 

podpirajo. Sogovornice, ki so stare od 18 do 24 let, vidijo v nastopanju pomembno 

pripravo za tekmovanja, kjer spoznavajo sebe in druge, hkrati pa so jim sprostitveni, 

saj na odru uživajo v svojem izražanju. Športniki v tekmovanju vidijo možnost 

navezovanja tesnih medsebojnih stikov, saj je zanje pomembno biti sprejet ter 

pomemben člen skupine. Imajo bolj razvito spretnost navezovanja stikov z okolico in 

kvalitetnih medosebnih odnosov, kar je za delo v plesnih skupinah zelo pomembno. 

Preko nastopanj in tekmovanj plesalci stopnjujejo občutek pomembnosti in vrednosti 

v skupini (Tušak idr., 2004). 

Dneve brez plesa si članice društva mažoret ne znajo predstavljati, saj vidijo telo kot 

inštrument izražanja, kar pripomore k boljšemu počutju, boljši telesni drži, rasti 

samozavesti in ozaveščanju telesa. Odgovori udeleženk so pokazali, da izkušnja s 

plesom pozitivno vpliva na: 

- držo telesa (imajo bolj pravilno in elegantno držo) »Ples izboljšuje razvoj 

telesne drže, ki je zdrava, estetska in telo osvobaja« (Kenk, 1981, str. 18), 

- gibalne sposobnosti (imajo boljšo telesno gibljivost kot vrstnice, gibanje je 

raznovrstnejše in bolj ženstveno), 
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- kakovost življenja (njihovo telesno in duševno stanje in socialne odnose 

ocenjujejo kot pozitivne, v odnosih so bolj sproščene, verjamejo vase, saj so 

dobile občutek, da plesno napredujejo, se zabavajo, so zadovoljne in imajo 

veliko energije),  

- zavedanje telesa (telo dojemajo kot celoto in prepoznavajo njegove potrebe), 

- zavedanje občutkov in čustev (med plesom izražajo svoja čustva in v njem 

uživajo).  

»Plesni izraz ustvarjamo tudi z odnosi v gibanju, ki so sestavina posameznikovega 

plesa in plesa skupine. To so odnosi med gibanjem posameznih delov telesa, v 

gibanju posameznika v odnosu do sebe, odnosi posameznika do skupine, odnosi 

skupine do posameznika, odnosi med gibanjem skupin, odnos posameznega 

plesalca ali skupine do gledalca, …« (Delak, 2008, str. 53). Dekleta, ki plešejo 

najmanj časa, poleg omenjenega vidijo pozitiven vpliv plesa predvsem v organizaciji 

šolskih obveznosti, dekleta z enajstletnimi izkušnjami se lažje soočajo s težavami 

vsakdanjega življenja, krepijo zaupanje vase in jim izkušnja s plesom predstavlja 

neprecenljivo vrednost. Najstarejša dekleta, ki se srečujejo s plesom v društvu 

mažoret vsaj zadnjih 13 let, pa vidijo ples kot način življenja. Ne predstavljajo si 

dneva brez njega in brez soplesalk, ki jim med večletnim treniranjem pomenijo veliko. 

Medosebni odnosi so jih oblikovali v osebnosti, kakršne so danes. Dvig kakovosti 

življenja na fizični in psihični ravni ter pri socialnih odnosih je posledica pozitivnega 

telesnega stanja udeleženk, ki plešejo v društvu mažoret. Udeleženke so z izkušnjo 

plesa v skupini pridobile pozitivnejšo samopodobo, ki vpliva na oceno lastne 

vrednosti ter krepi samospoštovanje in samozavest. Ugotovitve so skladne z avtorji 

(Belardinelli idr., 2008; Kroflič, 1992; Hackney in Earhart, 2009; Payne, 1990; Safont, 

1992, v Kobal, 2000), ki pravijo, da različna gibalna stanja pozitivno vplivajo na 

duševno in telesno stanje posameznika, kar vpliva na pozitiven pogled nase in 

oblikovanje identitete.    
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6 PRILOGE 

Soglasje staršev 
 

Spoštovani! 

Sem Živa Rigler, absolventka študija Socialne pedagogike na Pedagoški 

fakulteti v Ljubljani, prav tako pa tudi članica društva mažoret. V okviru magistrske 

naloge z naslovom IZKUŠNJE IN OCENE ČLANIC O VPLIVU AKTIVNOSTI V 

MAŽORETNI SKUPINI NA IDENTITETO, me bo zanimalo kaj za njih pravzaprav 

pomeni ples, kako le-to vpliva na vsakdanje življenje, sodelovanje v skupini, na javnih 

nastopih, tekmovanjih itd.  

Prosim vas za soglasje pri sodelovanju vašega otoka v omenjeni anonimni 

raziskavi. Podatki bodo uporabljeni zgolj in le v namen magistrske naloge. 

 (ime in priimek 

plesalke), lahko sodeluje v anonimni raziskavi. 

                                                                               Podpis staršev oz. skrbnika: 

 

 


