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POVZETEK 

V raziskovalni nalogi sem raziskovala razširjenost folklornih povedk v našem okolju. Za 

začetek sem si postavila dve hipotezi, s katerimi sem želela preveriti, v kakšni meri starejši 

prenašajo slovstveno folkloro na mladi rod, v kakšni meri se folklorno blago ohranja med 

mladimi ter kako ga rešiti pred pozabo. Kot primer slovstvene folklore sem vzela devet 

pripovedk iz Bukovega, ki mi jih je pripovedovala stara mama. V strokovnih literaturi sem 

spoznavala značilnosti slovstvene folklore, predvsem povedk. Vsa spoznanja o slovstveni 

folklori in povedkah sem strnila v svojo raziskovalno nalogo. Devet povedk iz okolice Kojce 

sem nato podrobno analizirala, jih umestila v okolje, v katerem so nastale, v čas oz. 

zgodovinsko ozadje ter raziskala tudi njihovo razširjenost med mojimi sovrstniki. Za 

zaključek sem navedla še nekaj možnosti, kako ohraniti slovstvene folklore za bodoče rodove. 

Povedke sem opremila s fotografijami Etnološkega muzeja Slovenije ter lastnimi 

ilustracijami. 

 

 



ZAHVALA 

Pri moji raziskovalni nalogi mi je bila v veliko pomoč mentorica Mojca Lipužič Moravec, 

tako da glavna zahvala gre njej. Zahvaljujem se tudi moji stari mami Ivanki Mavri, ki si je 

vzela čas in mi z vnemo pripovedovala vseh devet povedk, ter ostalim članom moje družine 

za pomoč in podporo skozi celotno delo. 



KAZALO VSEBINE 

1 UVOD ................................................................................................................................................. 1 

1.1 POSTAVITEV HIPOTEZ .......................................................................................................... 2 
1.2 METODE DELA ........................................................................................................................ 2 

2 SLOVSTVENA FOLKLORA V TEORIJI ..................................................................................... 3 

2.1 NEKOČ IN DANES.................................................................................................................... 3 
2.2 KAJ JE SLOVSTVENA FOLKLORA ....................................................................................... 4 
2.3 POMEN SLOVSTVENE FOLKLORE ...................................................................................... 5 
2.4 PRENAŠANJE IN VARIANTE ................................................................................................. 6 
2.5 OHRANJANJE FOLKLORNE POVEDKE V NAŠIH KRAJIH ............................................... 9 
2.6 FOLKLORNA PRIPOVEDKA/POVEDKA ............................................................................ 10 

3 PRIPOVEDKE POD KOJCO........................................................................................................ 12 

3.1 PREDSTAVITEV PRIPOVEDOVALKE ................................................................................ 12 
3.2 PRIPOVEDOVANJE ............................................................................................................... 14 
3.3 PREDSTAVITEV KRAJEV..................................................................................................... 15 
3.4 POVEDKE IN ILUSTRACIJE ................................................................................................. 19 

3.4.1 DIVJA JAGA......................................................................................................................... 20 
3.4.2 ZAKOVKAR IN BELA POSTAVA......................................................................................... 21 
3.4.3 OREHOVŠKA SKALA .......................................................................................................... 22 
3.4.4 HUDAJUŽNA ....................................................................................................................... 23 
3.4.5 KAKO JE JELERIN TKAL.................................................................................................... 24 
3.4.6 KAKO JE NASTALO ŽRELO ............................................................................................... 25 
3.4.7 DOMAČA HČERKA IN DEKLA .......................................................................................... 26 
3.4.8 KOMUNISTIČNI UČITELJ.................................................................................................. 27 
3.4.9 DIVJI MOŽ........................................................................................................................... 28 

3.5 ANALIZA POSAMEZNIH POVEDK ..................................................................................... 29 

4 RAZISKOVALNO DELO V ŠOLI................................................................................................ 32 

4.1 POGOVOR S SOVRSTNIKI.................................................................................................... 32 
4.2 POTEK DELA .......................................................................................................................... 32 
4.3 REZULTATI IN ANALIZA REZULTATOV.......................................................................... 33 

5 PREDLOGI ZA OHRANJANJE SLOVSTVENE FOLKLORE................................................ 34 

5.1 OHRANJANE V KROGU DRUŽINE...................................................................................... 34 
5.2 OHRANJANJE V ŠOLI............................................................................................................ 34 
5.3 OHRANJANJE V DOMAČEM KRAJU.................................................................................. 35 

6 ZAKLJUČEK .................................................................................................................................. 36 

7 LITERATURA IN VIRI ................................................................................................................. 37 

7.1 LITERATURA ......................................................................................................................... 37 
7.2 VIRI .......................................................................................................................................... 37 

8 PRILOGE......................................................................................................................................... 38 

8.1 DNEVNIK ................................................................................................................................ 38 



KAZALO FOTOGRAFIJ  

Fotografija 1: Ivanka Mavri s svojo vnukinjo Alenko Mavri .......................................................14 

Fotografija 2: Kojca in okolica......................................................................................................16 

Fotografija 3: Del vasi Bukovo okrog leta 1950 ...........................................................................16 

Fotografija 4: Kojca z Vrh Križa...................................................................................................17 

Fotografija 5: Kosec v Lipetah, 1954............................................................................................17 

Fotografija 6: Snu nese u bierklah (Seno nese v "bierklah") ........................................................18 

Fotografija 7: "Guolcarji"..............................................................................................................18 

Fotografija 8: Označeni kraji dogajanja povedk ...........................................................................19 

 

KAZALO ILUSTRACIJ 

Ilustracija 1: Divja jaga .................................................................................................................20 

Ilustracija 2: Zakovkar in bela postava .........................................................................................21 

Ilustracija 3: Orehovška skala .......................................................................................................22 

Ilustracija 4: Hudajužna ................................................................................................................23 

Ilustracija 5: Kako je Jelerin tkal...................................................................................................24 

Ilustracija 6: Kako je nastalo Žrelo ...............................................................................................25 

Ilustracija 7: Domača hčerka in dekla ...........................................................................................26 

Ilustracija 8: Komunistični učitelj .................................................................................................27 

Ilustracija 9: Divji mož..................................................................................................................28 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonja Mavri, POVEDKE POD KOJCO 
Raziskovalna naloga, Osnovna šola Cerkno, 2013 

_____________________________________________________________________________________________ 

 1 

1 UVOD 

 

Slovstvena folklora v naših krajih med mladimi ni tako razširjena kot med starejšimi. Le-ta je 

pomemben del kulturne dediščine neke države in bi jo morali prenašati, ohranjati, najbolje pa 

zbirati in zapisovati. Zato je glavna tema moje naloge prenašanje slovstvene folklore na mladi 

rod.  

Kot praktični primer sem vzela povedke iz domačih krajev moje stare mame, in sicer devet 

povedk, ki se dogajajo v okolici Orehka, Bukovega, Zakriža, Zakojce, Baške grape. Sicer razen 

povedk obstajajo še mnoge druge oblike slovstvene folklore, vendar so v naši okolici daleč 

najbolj pogoste povedke. Moja stara mama, Ivanka Mavri, ki živi na Bukovem, mi je poleti 

pripovedovala devet povedk iz okolice njenega kraja. Poskušala sem raziskati, ali se pri nas stare 

zgodbe prenašajo na mlajše rodove in kako. Čeprav sem najprej hotela delati raziskovalno 

nalogo o svojem domačem kraju, v Novakih, sem ugotovila, da bom lažje prišla do zadostne 

količine gradiva, če se osredotočim na zahodno Cerkljansko, saj tam vsak starejši človek pozna 

nekaj povedk. 

V prvem delu raziskovalne naloge bom predstavila splošne podatke o slovstveni folklori in še 

posebej o povedki. Govorila bom o zbiranju slovstvene folklore nekoč in danes, kaj slovstvena 

folkora je, kako nastaja, kako se prenaša in kako se ohranja ter o pomenu slovstvene folklore 

skozi čas. 

V osrednjem delu naloge bom podrobneje predstavila devet povedk iz severozahodne 

Cerkljanske, pripovedovalko in kraje, kjer je živela in živi še danes. Povedke bom opredelila 

glede na čas in kraj dogajanja, na vrsto in na posebne značilnosti. Vse povedke sem nato tudi 

samostojno ilustrirala.  

V zaključku bom predstavila izsledke iz pogovora s sovrstniki, ki sem jih spraševala po tem, ali 

poznajo slovstveno folkloro svojega domačega kraja. Za konec pa sem podala lastne predloge, 

kako ohranjati folklorno izročilo v našem okolju.  

 

 



Sonja Mavri, POVEDKE POD KOJCO 
Raziskovalna naloga, Osnovna šola Cerkno, 2013 

_____________________________________________________________________________________________ 

 2 

1.1 POSTAVITEV HIPOTEZ 

Na začetku raziskovalne naloge sem si postavila dve hipotezi, ki jih bom v nadaljevanju tudi 

preverila. 

• Hipoteza 1: Stari ljudje radi prenašajo slovstveno folkloro na mlajše generacije, ki pa jo 

čez leta pozabijo. 

• Hipoteza 2: Mladi poznajo nekaj slovstvene folklore svojega kraja, a veliko manj kot 

starši in stari starši. 

 

1.2 METODE DELA 

Za osnovo raziskovalne naloge sem si izbrala samo eno vrsto slovstvene folklore, in sicer 

pripovedke/povedke, saj kar nekaj le-teh pozna moja stara mama. Sicer obstajajo še mnoge druge 

vrste (npr. pesmi, pregovori, uganke ...), vendar so v naših krajih manj razširjene in znane.  

Potek dela: 

• Terensko delo (priprava dnevnika, poslušanje in snemanje povedk pri stari mami) 

• Zapisovanje povedk (pretvarjanje iz zvočnega v besedni zapis) 

• Iskanje gradiva po strokovni literaturi (spremne besede k zbirkam folklornih 
pri/povedk) 

• Analiza povedk (določanje vrste povedk in analiza le-teh) 

• Pogovor s sovrstniki o poznavanju slovstvene folklore in analiza pogovora 

(poizvedovanje o poznavanju in razširjenosti pripovedk med mladimi) 

• Opremljanje naloge s fotografijami in ilustracijami (fotografije Etnološkega muzeja 

Slovenije, lastne ilustracije) 

 

 

 

 



Sonja Mavri, POVEDKE POD KOJCO 
Raziskovalna naloga, Osnovna šola Cerkno, 2013 

_____________________________________________________________________________________________ 

 3 

2 SLOVSTVENA FOLKLORA V TEORIJI 

 

2.1 NEKOČ IN DANES 

V prejšnjem stoletju so si ljudje veliko lažje vzeli čas drug za drugega kot danes, ker so skupaj 

preživeli več časa. Večina ljudi je živela od kmetovanja in otroci revnejših družin so v šolo 

hodili le štiri leta, le toliko, da so se naučili pisati in brati. Potem so doma pomagali obdelovati 

družinsko zemljo. Na podeželju so skupaj živele vsaj tri generacije in otroci so veliko časa 

preživeli drug z drugim in s starejšimi ljudmi.  

Poleg zabavnih prigod in potegavščin jim je krajšalo čas pripovedovanje starih zgodb. Zaradi 

malo prostega časa so to počeli ob delu na polju, pozimi pa ob ročnih delih. Starejši ljudje so radi 

prenašali svoje znanje in izkušnje na mlajše. 

Danes večina starih staršev vidi svoje vnuke v najboljšem primeru le čez vikend, ko pridejo na 

obisk. Med tednom so majhni otroci v vrtcu, starejši v šoli. Dolgo se šolajo in so veliko od doma, 

potem pa se preselijo na svoje. V naši okolici je sicer sobivanje treh generacij še razmeroma 

pogosto, v večjih mestih pa mlade družine živijo v majhnih stanovanjih, stari starši pa so v 

domovih za ostarele. Druženje ob ročnem delu nadomesti »druženje« pred televizijo. Ponekod na 

podeželju pa babice in dedki še vedno živijo blizu svojih otrok in varujejo male vnučke 

dopoldan, ko so starši v službi. Takrat najdejo čas za zabavo vnukov s starimi pripovedkami, ki 

so jih slišali v mladih letih. Zagotovo ni težava, da starejši ne bi bili pripravljeni prenašati znanja 

in izkušenj, ko dobijo priložnost, vendar pa se večina teh pripovedk nikoli ne zapiše in čez nekaj 

let verjetno ostanejo za vedno pozabljene. Zapisane zgodbe pa ne bodo utonile v pozabo. Mislim, 

da bi bilo zelo dobro, če bi mlajši povprašali starejše o ustnem izročilu iz njihovega kraja ter ga 

zapisali in ohranili za svoje otroke in vnuke. 

V otroštvu vsak človek doživlja zanimive prigode, in če jih pripovedujemo naprej, lahko čez čas 

iz njih nastanejo folklorne povedke, ki se prenašajo iz roda v rod. Takšna bi lahko bila tudi 

zgodba, ki mi jo je povedala stara mama Ivanka in sem jo pred dvema letoma zapisala za 

literarni natečaj »Pikapolonica«, ki je potekal na naši šoli.1 

 

                                                 
1 Literarni natečaj Pikapolonica je bil na šoli OŠ Cerkno razpisan ob 120. obletnici rojstva Franceta Bevka. 
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Stara mama Ivanka mi je povedala zanimivo prigodo, ki jo je doživela z bratom Cirilom. 

Povedala je, da so bili včasih velik problem na poljih koloradski hrošči, ki so objedli vse 

krompirjeve liste in tako uničili celoten pridelek. Ker niso uporabljali škropiv in pesticidov, so 

jih morali pobirati ročno. To opravilo so naložili otrokom. Ker sta Ivanka in Ciril pridno 

pobirala hrošče, sta nekega pomladnega dne lahko šla jest češnje na drevo, ki je stalo visoko na 

strmem hribu. Spodaj na polju pa je delala njuna mama. Da bi sadeže zaščitili pred vranami in 

drugimi tatinskimi ptiči, so Ivankini in Cirilovi starši v krošnjo namestili slamnato strašilo – 

»slámnat'ga díca«. Otroka sta splezala na drevo, takrat pa sta opazila, da so češnje vseeno 

pojedene. V svojem razočaranju sta sklenila, da je češnje gotovo pojedel slamnati mož in da ga 

bosta za kazen porinila z drevesa in po klancu. Ker pa je bil iz slame, je bil prelahek, da bi se 

lahko lepo kotalil, zato sta mu v hlače nabasala kamenje in poskusila še enkrat. Zdaj pa je šel po 

strmini, da je kar žvižgalo! Njuna mama spodaj na polju je videla kotalečo se postavo in mislila, 

da je Ciril padel z drevesa. Zelo se je prestrašila in začela kričati: »O, Marička pomagaj! Ojoj, 

Bog se usmili!« Ko pa se je strašilo privalilo do nje, so se mu hlače strgale in kamenje se ji je 

razsulo pred noge.  

 

2.2 KAJ JE SLOVSTVENA FOLKLORA 

»Slovstvena folkloristika je veda, ki se ukvarja s slovstveno folkloro (z »ljudskim slovstvom«2)« 

(Stanonik 1999, 46). 

»Slovstvena folklora  je umetnost govorjenega jezika« (Stanonik 1999, 42). 

»Folklorist/ka je strokovnjak/inja, ki se ukvarja s folkloro. […] /V/ našem primeru za slovstveno 

folkloro, bi bilo to – natančno povedano – torej slovstven folklorist, slovstvena folkloristka« 

(Stanonik 1999, 46). 

Slovstvena folklora je nastala takoj, ko je človeško bitje začelo ustvarjati svoja prva besedila 

(zgodbe, pesmi itd.) in jih pripovedovalo potomcem. Skozi vso zgodovino se je prenašala ustno, 

šele od 17. in 18. stoletja naprej so se pojavili prvi zbiralci in zapisovalci folklornega gradiva, 

Žiga Zois, Valentin Vodnik, Stanko Vraz, Karel Štrekelj in mnogi drugi zbiralci sodobnega časa, 

med katere moramo uvrščati vse, ki v okviru zbirke »Glasovi« od leta 1988 sistematično zbirajo 

                                                 
2 V osnovni šoli se še vedno uporablja izraz »ljudsko slovstvo«, v stroki pa že novejši, sodobnejši izraz »slovstvena 
folklora. O uporabi novejšega termina sva se z mentorico pogovarjali tudi z gospo Marijo Stanonik, doktorico 
literarnih ved in magistrico etnologije. 
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slovstveno folkloro. Njeni pobudnici in urednici doktorici literarnih ved in magistrici etnologije, 

Mariji Stanonik, gre velika zasluga, da se bo vse to gradivo ohranilo za vse bodoče rodove. 

Glavne značilnosti, po katerih spoznamo slovstveno folkloro, so: 

• Anonimnost (avtor ni znan) 

• Ustno izročilo (prenašajo se ustno – pripovedovanje) 

• Preprost ljudski jezik, obarvan narečno, bogat s tujkami 

• Preprosta oblika in vsebina (nezapletena oblika in jezik, teme iz vsakdanjega življenja) 

• Posebna in značilna izrazna sredstva (ponavljanja, stalna/ljudska števila, ljubkovalnice, 
pomanjševalnice …)  

• Obstoj številnih različic/variant (vsak pripovedovalec besedilo poljubno prikroji) 

 

2.3 POMEN SLOVSTVENE FOLKLORE  

Slovstvena folklora je folkorna besedna umetnost, ki živi in se (je) prenaša(la) ustno od 

predkrščanskih časov do današnjih dni. Ustvarjali so jo posamezniki, ki pa so ostali neznani. 

Razvoj slovstvene folklore sega stoletja v preteklost. Najzgodnejšega nastanka so slovenske 

folklorne pesmi, ki so se skozi čas tudi manj spreminjale. Pripovedne oblike so znane v številnih 

variantah ali različicah. Slovstvena folklora se je močno okrepila v srednjem veku. Zanimanje 

zanjo pa je poraslo tudi v obdobju romantike. Zvrsti slovstvene folklore so pesništvo, 

pripovedništvo, kratke oblike (pregovori, reki, uganke), zelo malo pa je dramatike. 

Slovstvena folklora je s svojimi motivi in slogom vplivala na umetno slovstvo. Poleg tega pa ima 

tudi zgodovinsko vrednost, saj pripoveduje o življenju v starih časih. Izročilo, ki se ustno prenaša 

iz roda v rod, nam veliko pove o tem, kako so ljudje v preteklosti živeli, kaj so delali in kako so 

si predstavljali svet  

(http://www.najblog.com/media/5991/20080229-8ljudsko%20slovstvo.pdf., 22. 12. 2012) in 

(Dapit [et al.]1999, 5–7). 
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2.4 PRENAŠANJE IN VARIANTE 

Za folklorne povedke je zelo značilno, da obstaja toliko različic ene zgodbe, kot je 

pripovedovalcev. Vsak pripovedovalec jo prikroji, kot mu ustreza. V desetletjih in stoletjih 

razvijanja tako nastane ogromno variant. Tudi med gradivom moje raziskovalne naloge lahko 

najdemo takšen primer. Od vseh devetih povedk, ki mi jih je pripovedovala stara mama, je 

najbolj znana povedka »Orehovška skala« (zapisana na strani 19). Vendar pa se na internetni 

strani Planinskega društva Cerkno (v besedilu, ki opisuje Kojco) najde različico iste povedke, v 

kateri namesto mežnarja nastopa hudobna baba, skala pa se imenuje »Hudičev rob«. To različico 

povedke in druge najdemo tudi v knjižici »Pa ta pesem je preč, pa ne znam je več …«, zato na 

naslednjih straneh podajam nekaj le-teh. 

V Orehovški grapi je živela zelo, zelo hudobna baba. Zanjo je izvedel sam hudič. Nekega dne je 

prišel k njej in ji rekel, da ji bo vzel dušo. Baba mu je odvrnila: »Prav, toda samo, če mi boš prej 

eno leto služil za hlapca in opravljal vsako delo.« Hudič se je s tem pogojem strinjal. Začel je z 

delom, vsako naloženo nalogo je dobro opravil in leto je počasi minevalo. Bolj se je bližal zadnji 

dan njegove službe, bolj je babo skrbelo, da bo res ob svojo dušo. Ostal je samo še zadnji dan. 

Nazadnje se je nečesa domislila. Hudiču je naložila še zadnje delo. Ukazala mu je, naj na vrh 

Kojce nese veliko skalo, ki je ležala blizu njene hiše. Ko se bo vrnil, ji bo lahko vzel dušo, če le 

ne bo zamudil poldneva. Seveda je bila prepričana, da mu ne bo uspelo. Toda hudič je z veseljem 

zgrabil težko skalo in se z njo naglo bližal vrhu. Ko je baba pogledala na orehovški »turn«, je 

videla, da je ura že enajst. A tudi baba ni bila za v staro šaro. Urno je šla na »turn« in začela 

vleči za vrv zvona. Hudič si je takrat ravno obrisal potno čelo, saj je bil že na tričetrt poti. Ko je 

zaslišal zvonjenje, se je silno razjezil, saj je bil prepričan, da je zamudil in da babine duše ne bo 

dobil. Velikansko skalo je togotno treščil na tla, sam pa skočil v brezno, ki se je naredilo pod njo, 

ter se tako ubil. Skala, ki jo je jezni peklenšček odvrgel, še danes leži v pobočju Kojce in v 

spomin na ta dogodek nosi ime Hudičev rob 

(http://www.planinsko-drustvo-cerkno.si/kojca/kojca_opis.pdf., 11. 3. 2013).3 

 

                                                 
3 Najdemo jo tudi v knjižici »Pa ta pesem je preč, pa ne znam je več …« 2001, 47. 
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Vir: Pa ta pesem je preč, pa ne znam je več … 2001, 47–49. 

 

 

Na podlagi teh primerov vidimo, da so spremembe v besedilu, ki jih naredi pripovedovalec oz. 

zapisovalec, lahko precej velike, čeprav gre za isto zgodbo. V takšnem primeru govorimo, da gre 

za »literarjenje«. »Tako imenujemo besedila, ki jih avtorji objavijo v glasilih, na radiu, televiziji. 

Ta besedila še vsebujejo sestavine, ki so značilne za slovstveno folkloro, po drugi strani pa že 

kažejo težnjo avtorjev, da bi se vključili v katero od smeri obstoječe literarne kulture. Avtorji 

želijo biti prepoznavni, zato iščejo in včasih tudi najdejo svoj lastni izraz« (Stanonik [et al.] 

1999, 102). 

 

 

2.5 OHRANJANJE FOLKLORNE POVEDKE V NAŠIH KRAJIH 

Že v letih 1884 in 1885 je jezikoslovec J. Badouin de Courtenay v svojem delu »Der Dialekt von 

Cirkno (Kirchheim)« zapisal nekatera besedila v cerkljanskem narečju. Med njimi so tudi 

povedke, ki jih je slišal od domačinov – Cerkljanov. V svojem delu jih je razvrstil kot »narodne 

pripovedke (prajce)«. Zapisane so v cerkljanščini, saj se je ta ruski jezikoslovec ukvarjal 

predvsem z dialekti.4  

V letu 1988 je pričela nastajati zbirka Glasovi in svoje mesto so v njej našle tudi knjige, v katerih 

najdemo gradivo iz nam bližnjih krajev. Mednje vsekakor lahko štejemo deli Janeza Dolenca 

»Zlati Bogatin« in »Kres na Grebljici« ter delo »Bam knapa vzela, bam zmeraj vesela« avtorice 

Lidije Kleindienst. Vse pričajo o tem, kako bogata je slovstvena folklora tudi v naših krajih. 

                                                 
4 Pa ta presem je preč, pa ne znam je več … 2001, 9. 
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Med domačini najdejo tudi posamezniki, ki skrbijo, da se folklorno gradivo zapisuje in ohranja v 

knjižni obliki. Iz radovednosti sem tako brskala po knjigi Zdravka Valentina Čemažarja »Novaki, 

Novačani in "vaznkaš" skozi čas«. V poglavju »Zanimive pripovedi in vraže« je navedel precej 

zgodb, ki so verjetno vsaj v veliki večini resnične. Resnični so tudi ljudje, ki v njih nastopajo 

(Čemažar 2009, 240–255). 

Vsekakor pa bi med domačini našli še mnoge druge, ki se z zapisovanjem ukvarjajo ljubiteljsko, 

ti zapisi pa ostajajo v družinskem krogu. 

 

2.6 FOLKLORNA PRIPOVEDKA/POVEDKA  

»/…/ pripovedka je krajša pripoved, sorodna pravljici, ker se tudi v nji pojavljajo čudežni 

dogodki in nadnaravne sile, vendar je njena posebnost ta, da je povezana z določenimi kraji, 

časi in zgodovinskimi osebami, pogosto tudi s kakim zgodovinskim izročilom. Poleg tega je njen 

konec lahko nesrečen in mračen /…/« (Kos 1994, 468). 

Povedka je posebna oblika ljudskega izročila. Kakor piše v zgornjem prepisu, so tudi povedke, s 

katerimi sem delala jaz, kratke in natrpane z nenavadnimi in čudežnimi dogodki, povezanimi 

tudi z različnimi zgodovinskimi ozadji. 

Poznamo več vrst povedk, ki se razlikujejo glede na vsebino, namen in zgodovinsko podlago: 

• BAJČNE PRI/POVEDKE  

Nimajo zgodovinske podlage, jasno se vidi, da so izmišljene. Njihov namen je zabavati in 

impresionirati poslušalca. Zajemajo bajna bitja iz predkrščanske dobe, kot so velikani, divji 

možje, vile, škratje, more, divja jaga. V to zvrst povedk spadajo npr. zgodbe o vesoljnem 

potopu, rojenicah in sojenicah, začetku sveta … 

• ZGODOVINSKE PRI/POVEDKE  

Dogodki in osebe spadajo v določeno zgodovinsko obdobje, a ne moremo biti prepričani o 

dejanski resničnosti napisanega. Pogosto je zelo očitno, da je pripovedovalec resničnost 

nekoliko spremenil. Želijo poučiti poslušalca o starih časih. Tudi osebe, ki nastopajo, včasih 

ustrezajo znanim zgodovinskim osebnostim.  
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• RAZLAGALNE PRI/POVEDKE  

Skušajo razložiti nenavaden pojav v naravi ali zgodovinsko dejstvo. Nekatere razlagalne 

povedke so zgodovinsko utemeljene, druge ne. Skoraj vsak kraj ima svoje razlagalne 

povedke, ki pripovedujejo o tem, kako je kaj nastalo.  

• ŠALJIVE ZGODBE ALI SMEŠNICE  

So kratke in zabavne. Nimajo zgodovinske podlage, možno pa je, da je bil vzrok za nastanek 

katere izmed njih resničen zabaven dogodek. Njihov namen je izključno zabavati poslušalca.  

• LEGENDNE PRI/POVEDKE 

Zajemajo vse motive v zvezi s krščanstvom. Legendne povedke so torej tiste, v katerih  

poleg navadnih ljudi nastopajo še svetopisemske oseb, tako pozitivne (Jezus, Bog, Marija, 

svetniki, angeli ...), kot tudi negativne, ponavadi hudič. 

• STRAŠLJIVE PRI/POVEDKE 

Strašljive povedke so zelo razširjene. O tem je v svojih spominih pisal med drugim tudi 

France Bevk. Zapisal je, da kot otrok ni slišal doma nobenih pravljic, ampak samo strahotne 

zgodbe, ponavadi o mrličih, ki se vračajo, duhovih, prikaznih. 

• ŽIVALSKE IN RASTLINSKE PRI/POVEDKE 

Lahko so v zvezi s človekom ali pa se dogajajo med samimi živalmi, ki se obnašajo kot 

ljudje. Ti motivi pri nas niso najbolj pogosti, veliko pogosteje se pojavljajo npr. v zamejski 

Reziji. 

• DRUGE PRI/POVEDKE 

ROPARSKE, COPRNIŠKE … (Dolenc 1992, 5–10). 

Za raziskovalno delo sta najbolj pomembni razlagalna in zgodovinska povedka. Ponavadi v 

povedkah najdemo elemente več osnovnih vrst povedk. Tako večina povedk, ki mi jih je 

pripovedovala stara mama, hkrati vsebuje značilnosti različnih vrst pripoved, od razlagalne in 

zgodovinske do legendne in strašljive povedke, nekaj je tudi bajčnih, ena ali dve pa tudi šaljivi. 
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3 POVEDKE POD KOJCO 

 

Na koncu prejšnjega šolskega leta, ko sem se odločila za izdelavo raziskovalne naloge, sem 

najprej zasnovala dnevnik – obrazec, v katerega sem nameravala zapisovati podatke o povedkah 

in pripovedovalki (glej prilogo). Med počitnicami sem se s staro mamo dogovorila za obisk, in 

sicer da 13. julija dopoldne dan preživim pri njej. Odložila je vse svoje opravke in pričela s 

pripovedovanjem. Da bi njeno pripovedovanje teklo nemoteno, sem namesto, da bi povedke 

sproti zapisovala, raje snemala in jih kasneje zapisala. 

 

3.1 PREDSTAVITEV PRIPOVEDOVALKE 

• Datum obiska: 13. 7. 2012 

• Ime in priimek pripovedovalke: Ivanka Mavri 

• Vzdevek, domače ime: Hramarska Ivanka 

• Rojstni podatki: 17. 5. 1938, Orehek (Pr' Pencetu) 

• Poklic: gospodinja, nekaj časa čistilka v hotelu 

• Naslov, hišno ime: Bukovo 60, Pr' Hramarju 

Moja stara mama Ivanka se je rodila 17. maja 1938. Bila je edina hčerka Franca Abrama in 

Jožefe, rojene Obid, ki sta poleg nje imela še štiri sinove, Marka, Cirila, Vinka in Rafaela. Ciril 

je bil le nekaj let starejši od Ivanke in skupaj sta ušpičila marsikatero vragolijo. Po 

pripovedovanju mojega očeta je bil njen oče Franc sicer nezaupljiv do novih stvari, toda delaven, 

redoljuben in zelo natančen. Mati Jožefa je bila doma z velike kmetije Pr' Obidu visoko izpod 

Porezna (vas Porezen, ki danes dejansko sploh ne obstaja več, danes so tam le še razvaline). Oče 

pravi, da je imela drugačen značaj kot njen mož, bila je dominantna, aktivna, napredna, 

dojemljiva za tehnične novosti. Do otrok pa je bila stroga in nepopustljiva. Živeli so na kmetiji 

Pr' Pencetu v Orehku. V primerjavi z mojim je bilo njeno otroštvo precej napornejše. 

Zgodbe iz domačih krajev je Ivanki pripovedovala njena mama, pa tudi teta Albinca, ki je bila 

zgovorna in mehkega značaja. Živela je na revni domačiji Na Brd' (zato so jo poznali pod 

imenom Nabrška Albinca). Bila je več kot petnajst let starejša od mlade Ivanke in ko je ta 
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odraščala, je bila teta že poročena in je gospodinjila na svoji mali kmetiji. Kljub razliki v letih in 

dejstvu, da je bila Ivanka hči bogatih in mogočnih kmetov, Albinca pa bajtarica, sta se dobro 

razumeli in sta bili pravi zaupnici. Pred vojno bi bile te razlike v stanu nepremostljive ovire 

zanju, stiska in zmeda v povojnem času pa sta ljudi primorali k tesnejšemu povezovanju. Ivanka 

je v prostem času rada zahajala k njej, da sta sproščeno poklepetali. Teta in nečakinja sta bili 

sorodni duši, obe z veliko domišljije, nekoliko vraževerni in dojemljivi za »nadnaravno«. Tako 

so tetine zgodbe pri moji stari mami naletele na plodna tla in Ivanka je zgodbe kasneje vestno 

prenašala otrokom in vnukom.  

Imela je spoštljiv odnos do zgodovine, preteklosti, pa tudi do starejših ljudi in zato se ji je 

prenašanje izročila zdelo zelo pomembno. Poučne zgodbe z moralnim naukom so ji bile v pomoč 

tudi pri vzgoji številnih otrok. Nekatere zgodbe pa je slišala iz prve roke, od udeležencev (npr. 

zgodba »o komunističnem učitelju« ali zgodba »o hčerki in dekli«). 

V šoli v Orehku se je šolala štiri leta. Bila je odlična učenka, ki je rada hodila v šolo. Rada bi 

tudi nadaljevala šolanje, vendar je bilo v tistih časih za dekle s kmetije to nedosegljivo. Oče bi 

Ivanko kot edino hčer sicer pustil v višje šole, vendar se mati ni strinjala. Zato se je precej mlada 

poročila z bajtarjem Henrikom Mavrijem iz Bukovega in z njim imela osem otrok: Marjana, 

Henrika (Hineta), Zorko, Silvestra (Silvota), Jerico, Ivana (Jankota), Magdo in Danijela 

(Danilota). 

S pridnim delom so obnovili v vojni požgano domačijo in dogradili hlev. Kljub preobilici dela na 

kmetiji je našla čas za pripovedovanje zgodb svojim otrokom. To je počela predvsem ob delu. 

Moj oče, njen sin Ivan, pa se z naklonjenostjo spominja lepega običaja, ki se je pri njih doma 

odvijal ob zimskih večerih. Otroci so se stisnili na peč, oče je sedel v »zdič«, mati pa je prinesla 

pehar jabolk in jih lupila. Otroci so na peči jedli jabolčne krhlje ter napeto poslušali njeno 

pripovedovanje. Ta navada je spremljala odraščanje vseh njenih otrok. Nekateri so zgodbe slišali 

večkrat. Da se starejši otroci ne bi dolgočasili, je Ivanka neredko sama spreminjala zaplete in 

potek zgodb. Zato so si njeni otroci zgodbe zapomnili v različnih izvedbah in jih take 

posredovali naprej. 

Ko so otroci odrasli in odšli od doma, se je Ivanka, ki je vedno rada delala, zaposlila najprej v 

hotelu Cerkno kot snažilka, nato pa v tovarni Eta. Njen mož je umrl leta 2003. Zdaj živi na 

Bukovem – Pr' Hramarju. Vsi njeni otroci so poročeni in imajo družine. Ivanka ima kar 24 

vnukov in vnukinj, ki jo redno obiskujejo. Redkokdaj se zgodi, da ob nedeljah popoldne pri njej 

ne bi sproščeno klepetala vsaj ena družina njenih otrok. 
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Fotografija 1: Ivanka Mavri s svojo vnukinjo Alenko Mavri 

 
Vir: Arhiv družine Mavri, datum posnetka: 7.  12.  2003. 

 

3.2 PRIPOVEDOVANJE 

Kot sem že povedala v uvodu, sem 13. julija 2012 dopoldne preživela pri stari mami in vestno 

snemala njene pripovedi. Od časa do časa sem ji zastavila kakšno vprašanje, sicer pa sem uživala 

v poslušanju. Ivanka je pripovedovala sproščeno, doživeto, z zanosom in nekaj ur je minilo kot 

blisk. Nekaterih povedk sem se medlo spominjala iz pripovedovanja mojega očeta Ivana, 

Ivankinega petega sina, večina pa jih je bila zame čisto novih. Doma sem nato vse zgodbe čim 

bolj natančno pretipkala (nisem mogla dobesedno, ker je Ivanka pripovedovala v narečju), na 

zemljevidu pa sem določila tudi kraje dogajanja povedk.  
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3.3 PREDSTAVITEV KRAJEV 

Kraji dogajanja pripovedk ležijo v okolici hriba Kojca. Kojca (1303 metrov nadmorske višine) je 

na zahodu omejena z Baško grapo, na severu se dotika pobočja Porezna. Na vzhodu jo od 

Cerknega loči preval Vrh Križa. Na njenem južnem, prisojnem pobočju ležijo vasi Bukovo, 

Kojca in Nemci s skupaj okrog dvesto prebivalci. Ob njenem vznožju proti vzhodu leži vas 

Orehek, nekoliko severneje pa Jesenica. Od Jesenice čez preval Vrh Ravni vodi pot do vasi 

Zakojca, ki leži na položnejšem delu pobočja s pogledom proti Poreznu. Nekoliko 

severozahodneje in globoko v Baški grapi pa leži vas Hudajužna. 

Po Baški grapi skozi naselji Hudajužna in Grahovo poteka železniška proga. Tako imenovana 

Bohinjska proga je del železniške povezave Praga–Jesenice–Gorica–Trst, ki so jo gradili med 

letoma 1900 in 1906. Na tej progi leži tudi slavni Solkanski most. Bližina železnice je bila v 

preteklosti zelo pomembna za razvoj krajev v okolici Kojce, saj je domačinom predstavljala 

dodaten vir zaslužka. Svoje pridelke in izdelke so lahko hodili prodajat v Gorico ali na Jesenice z 

vlakom, sicer bi morali za to hoditi peš v Idrijo. (Iz Orehka v Idrijo se hodi okrog 5 ur.) Poleg 

tega so zaradi bližine železniške povezave tamkajšnji kraji ostali poseljeni kljub strmim 

pobočjem in revni, nerodovitni zemlji.  

Po prisojni in osojni strani Kojce sta potekali dve poti, ki sta predstavljali povezavo Cerknega z 

železnico. Pogosteje uporabljana je bila pot iz Cerknega skozi Zakriž, čez Vrh Križa, skozi 

Orehek, Nemce, vas Kojco, Bukovo in na postajo na Grahovem. Prebivalci vasi na vzhodnem in 

severnem pobočju Kojce pa so se raje odločali za krajšo pot, ki je tekla od Cerknega čez Gorje, 

Jesenico, preval Vrh Ravni, Zakojco in v Hudajužno. 

Na Fotografiji 2 na naslednji strani lahko vidimo vse te kraje iz ptičje perspektive. Druge 

fotografije Slovenskega etnografskega muzeja pa prikazujejo okolico Kojce in življenje 

tamkajšnjih ljudi okrog sredine 20. stoletja, v času mladosti moje babice. Fotografije 4, 5 in 6 

prikazujejo ljudi pri vsakdanjih opravilih. Pri opravljanju takšnih del so nastajale in se prenašale 

folklorne povedke. 
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Fotografija 2: Kojca in okolica 

 
Vir: Google Earth, datum predelave: 6.  december  2012. 

Fotografija 3: Del vasi Bukovo okrog leta 1950 

 
Vir: Slovenski etnografski muzej (http://www.etno-muzej.si/sl/spletne-zbirke/lokacije/zakojca, 16. 2. 2013) 
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Fotografija 4: Kojca z Vrh Križa 

 
Vir: Slovenski etnografski muzej (http://www.etno-muzej.si/sl/spletne-zbirke/lokacije/zakojca, 16. 2. 2013) 

Fotografija 5: Kosec v Lipetah, 1954 

 
Vir: Slovenski etnografski muzej (http://www.etno-muzej.si/sl/spletne-zbirke/lokacije/zakojca, 16. 2. 2013) 
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Fotografija 6: Snu nese u bierklah (Seno nese v "bierklah") 

 
Vir: Slovenski etnografski muzej (http://www.etno-muzej.si/sl/spletne-zbirke/lokacije/zakojca, 16. 2. 2013) 

Fotografija 7: "Guolcarji" 

 
Vir: Slovenski etnografski muzej (http://www.etno-muzej.si/sl/spletne-zbirke/lokacije/zakojca, 16. 2. 2013) 
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3.4 POVEDKE IN ILUSTRACIJE  

Vsaka od povedk je napisana čim bolj dobesedno, kot jo je povedala pripovedovalka. Ker sama 

nisem vešča zapisovanja v narečju, sem se odločila, da bom povedke zapisala v knjižni 

slovenščini. Tako se mi zdijo namreč bolj razumljive. Pod zapisom so ilustracije, ki sem jih 

narisala sama. Fotografija 7 prikazuje Kojco in okolico s ptičje perspektive, na njej pa so 

označeni kraji, kjer naj bi se dogajale povedke. 

Fotografija 8: Označeni kraji dogajanja povedk 

 
Vir: Google Earth, datum predelave: 9.  september  2012 
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3.4.1 DIVJA JAGA 

Znana je pripoved o divji jagi. Nek mož je šel iz Cerkna domov v Jesenico. Na vrh Križa se je 

ustavil v gostilni Pr' Frencinu in se ga tudi malo napil, nato pa je že po temi šel proti domu. 

Zaslišal je nenavaden šum, vpitje, glasove in pasje lajanje. Zvok se je približeval in hrupu so se 

pridružila še konjska kopita. Ves prestrašen je skočil v grmovje pod pot in čakal, da je šlo mimo. 

Ko je bilo ropotanje najglasnejše, pa ga je nenadoma močno zabolelo v kolku. Trajalo je kar 

nekaj časa, preden je hrup ponehal in si je upal šepaje nadaljevati pot. Mož je bil tako 

prestrašen, da je v Jesenico prišel že streznjen. Doma je svojo nogo pokazal zdravilcem, a mu 

niso mogli olajšati bolečine. Nek prijatelj mu je predlagal, naj se vrne na kraj, kjer je slišal divjo 

jago, na isti dan točno čez eno leto, če se mu kolk ne bo pozdravil. Čez eno leto se je vrnil tja in 

se skril v grmovje pod potjo. Ko je padel mrak, se je spet zaslišal isti hrup: topotanje kopit in 

pasji lajež. Ko se mu je divja jaga približala, se je čisto blizu njega oglasil grob glas: "O, sekira, 

ki sem jo lani tu pozabil, je še prav tukaj!" Možaka je noga takoj nehala boleti. Od takrat je 

pripovedoval, kako je divja jaga nekoč pozabila v njegovi nogi sekiro in jo čez eno leto spet 

vzela. 

  
 

Ilustracija 1: Divja jaga 
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3.4.2 ZAKOVKAR IN BELA POSTAVA 

Še en nadnaraven dogodek naj bi se zgodil nekemu drugemu možu, »ta star'mu Zakovkarju«. 

Tudi on se je ponoči vračal domov čez Križ, skozi Púle (Polje), ko je naenkrat opazil, da gre 

poleg njega neka bela postava. Bil je tiho in čakal, če ga bo ogovorila, nato jo je začel 

ogovarjati on in tudi ni nič odgovorila. Postajalo mu je neprijetno in pospešil je korak. Kmalu je 

že tekel, postava pa tik ob njem. Izgubila se je malo preden je Zakovkar prišel domov. Čeprav je 

bil ponavadi pogumen, je bil tokrat ves pretresen in prestrašen.  

 

 

Ilustracija 2: Zakovkar in bela postava 
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3.4.3 OREHOVŠKA SKALA 

V Orehku je bila sredi vasi velika skala, ki se je verjetno ob kakšnem potresu privalila po 

pobočju Kojce. Vaščani je niso mogli odstraniti in tako je ostala prav tam, kamor se je zapičila. 

Nekoč je v vas prišel fin, gosposki tujec, ki pa je bil v resnici preoblečen hudič, in spraševal 

Orehovce, zakaj imajo to skalo in čemu je ne odstranijo. Odgovorili so, da je skala pretežka, 

sicer bi jo že zdavnaj spravili ven. Tujec je rekel, da bi jo on lahko odnesel in da jo bo, če mu 

orehovški mežnar zapiše svojo dušo. Mežnar si je mislil: »Ha, le kako boš ti nesel to skalo« in je 

privolil, da tujcu zapiše dušo, če bo skala do opoldne na vrhu Kojce. Hudič se je nekako spravil 

pod skalo, jo dvignil in pričel pot navkreber. Mimo Kurena, čez Pencétove Ravne, v Gradež in 

kmalu so ga videli, kako je tovoril skalo navzgor po senožeti. Mežnarja je začelo skrbeti, češ to 

ni mogoče, to ne more biti človek, če nese tako skalo. Pogledal je na uro in videl, da do poldneva 

manjka še več kot ena ura. Nato se je spomnil, tekel je v zvonik in začel že ob enajstih zvoniti 

poldne. Hudič je mislil, da je čas že potekel, treščil je skalo v pobočje in izginil čez Kojco, da se 

je le pokadilo. Pravili so tudi, da je za njim posmrdelo po žveplu. Skala pa je v senožeti ostala 

vse do danes. Še vedno se imenuje »Poudán« (Poldan), ker je na njej nek previs, čez katerega 

pade senca točno opoldne. To uro naj bi kazala zato, ker je hudič, ki je nesel skalo, mislil, da je 

ura že poldne, v resnici pa je bila šele enajst.  

Opomba zapisovalke: Skala "Poudán" je bolj znana pod imenom Hudičev rob.  

 

 

Ilustracija 3: Orehovška skala  
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3.4.4 HUDAJUŽNA 

V Baški grapi je vas, ki se imenuje Hadajužna. Izročilo pravi, da je tako ime dobila že pred več 

sto leti, ko so po teh krajih še pustošili Turki. Bil je nek praznik in prebivalci so bili ravno pri 

slavnostnem kosilu (»južni«), ko so opazili, da se bliža turška vojska. Takoj so pustili kosilo in 

zbežali v hribe. Turki so našli na mizi praznično kosilo in so bili tako hvaležni, da v zameno niso 

požgali vasi. Od takrat so ljudje vasi pravili Hudajužna, ker so Turki prišli ravno med kosilom.  

 

 

 

 

Ilustracija 4: Hudajužna  
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3.4.5 KAKO JE JELERIN TKAL 

Bilo pa je v časih, ko je v vasi Nemci med Bukovim in Orehkom še stala cerkev. Kraj se še vedno 

imenuje "Ta stara cjerku" (Ta stara cerkev). To cerkev so naredili nemški delavci, ki so tam 

imeli rudnik bakra. Posvečena je bila nemškemu svetniku sv. Ubaldu, zavetniku rudarjev. Ko je 

rudnik propadel, so cerkev preselili v Orehek, ostala pa je posvečena istemu svetniku. Tam stoji 

še danes. Jelerin je bil delaven, pošten in iznajdljiv človek, kot najbližji sosed stare cerkve pa je 

bil tudi mežnar. Za svoje preživetje je doma tkal laneno platno zase in za druge ljudi. Dolgi 

jesenski in zimski večeri so bili več kot primerni za to delo, toda v temi ni mogel delati, petrolej 

za razsvetljavo pa je bil drag. Zdelo se mu je škoda, da v cerkvi zastonj kurijo petrolej za večno 

luč pred oltarjem. Odločil se je, da petrolej iz cerkve prinese v svojo hišo. Vendar ga je pekla 

vest, da krade in tako je z oltarja pobasal pod pazduho še kip svetega Ubalda. V svoji izbi ga je 

postavil v "zdeč" (leseno sedalo ob peči). "No," je rekel, "zdaj sva si bot, ti se pri moji peči 

greješ, jaz pa bom pri tvoji luči tkal." In je mirne vesti delal naprej. Zjutraj pa je vse lepo 

nastavil nazaj na svoje mesto.  

 

 

 
Ilustracija 5: Kako je Jelerin tkal 
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3.4.6 KAKO JE NASTALO ŽRELO 

Ko so Turki prišli na Grahovo, se jih je en oddelek obrnil tudi na Bukovo. Bukovci so to dovolj 

zgodaj opazili in so šli zvonit v domačo cerkev svetega Lenarta. S tem so opozarjali ljudi, naj še 

pravočasno zbežijo v Kojco. To je turškega poveljnika tako razjezilo, da je zagrozil proti 

zvoniku: "Le klenkaj, sveti Lenart! Preden bo poldne, bo moj konj s tvojega oltarja oves zobal, 

moj vojak pa iz tvojega keliha vino pil!" Turki so bili ravno na nekem prelazu, kjer je bila 

podlaga ilovnata in močvirnata. Konjem se je začelo udirati, tako zelo, da so imeli noge povsem 

v blatu in niso mogli ne naprej ne nazaj. Kazalo je, da bo ves oddelek obtičal v blatu. Poveljnik 

se je ustrašil in se na ves glas zaobljubil, da ne bo nikoli več prišel v tisto vas, če pridejo živi iz 

tega. Konjem se je takoj nehalo udirati in so se lahko z naporom skobacali iz blata. Od takrat 

Turkov ni bilo več na Bukovo, kraj pa nosi ime Žríla (Žrelo). Pravijo tudi, da so v skalah na tleh 

še vedno vidni odtisi konjskih kopit.  

 

 
Ilustracija 6: Kako je nastalo Žrelo 
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3.4.7 DOMAČA HČERKA IN DEKLA 

Ta zgodba je popolnoma resnična in vse se je zares zgodilo. V Zakojci Pr' Hribarju sta dekla in 

gospodarjeva hčerka spali v isti kamrici. Nekoč je dekla na smrt zbolela in umrla. Po tistem pa 

je domača hčerka začela praviti, da v sobi vsako noč nekaj ropota. Na začetku ji niso verjeli, 

mislili so, da sanja, ona pa je še vedno vsako jutro prestrašena trdila isto. Hrup je bil vedno 

hujši in morali so nekaj narediti. Šli so do župnika, da bi plačali mašo za deklo, ki je umrla, 

župnik pa je menil, da je to vraževerje in jih je nagnal domov z besedami: "Hčerko zvežite, pa ne 

bo nič več ropotalo." Mislil je, da v spanju sama kaj počne. Ampak to ni pomagalo, ropotalo je 

še huje. Potem pa so se fantje iz Jesenice: en Padgrivc, en Matuorč in še nekaj drugih fantov v 

najbolj norih letih, ki se ne bojijo ne hudiča ne biriča, odločili, da bodo oni šli tja in stražili 

hčerko. Prvo noč so čakali zunaj in res slišali glasen ropot. Drugi večer so se odločili, da bodo 

šli v kamrico in vso noč je bilo ropotanje in pokanje tako hudo, da so ven prišli vsi zeleni. Potem 

pa so hišni gospodarji in starši mrtvega dekleta šli na Brezje in tam plačali nekaj maš za 

pokojnico, in po tistem se je hrup v sobi umiril.  

 

 

 

Ilustracija 7: Domača hčerka in dekla 
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3.4.8 KOMUNISTIČNI UČITELJ 

Tudi ta zgodba je resnična. Ko so v Orehku zidali šolo, je ves les za ostrešje – "rošt" stesal 

Kurensk Tone, ki je kasneje zbolel za tumorjem na možganih. (Poznala ga je tudi 

pripovedovalka.) Šolo so uspešno postavili in je dobro služila svojemu namenu. Spodaj sta bila 

dva razreda, zgoraj pa je imela svoje prostore hišnica Angela, učitelj pa stanovanje. Učitelj pa 

je bil »do dna komunist«. Nekega večera je zaslišal zvoke, kot da nekdo hodi po dvorišču. Zavpil 

je skozi okno: "Angela! Kaj delaš dol? Angela, sem ti že jaz pripravil trske za v peč, pojdi 

noter!" Koraki so potihnili. Naslednji večer pa je slišal na dvorišču zvok "plajnkače" (posebna 

sekira za tesanje tramov), kot da bi nekdo tesal les. Jasno se je slišalo, kako je odsekal, kako so 

letele trske po tleh. Pa je spet učitelj klical: "Angela, pa kaj počneš?" Spet ni dočakal odgovora. 

Zjutraj je o tem povprašal Angelo, ki pa je rekla, da je spala in ni slišala ničesar. Postalo ga je 

strah. V tistem času pa je bil tesar Tone že v bolnici na onkološkem oddelku. Tu pa so slišali 

zvoke njegovega sekanja in tesanja. In ko so Toneta pripeljali domov, da je doma umrl, je učitelj, 

čeprav »trd komunist«, peljal cel razred otrok k maši, na pogreb. To je moral biti zanj res velik 

šok, da se je »trd komunist« toliko vdal, da je peljal cel razred k maši za Toneta. Zaradi tega se 

je moral iti tudi zagovarjat na partijski komite, vendar pa je povedal iskreno in po resnici, da ni 

vedel, kaj naj naredi in ni bil niti kaznovan.  

 

 

 

Ilustracija 8: Komunistični učitelj 
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3.4.9 DIVJI MOŽ 

Nek samotar je z ženo živel na kraju pod Kojco, ki mu še danes pravijo Divji rob. Kmetje so ga 

klicali divji mož, nekateri pa pravijo, da je bil celo jamski človek. Bil pa je dobrega srca in je 

kmete učil, kako naj kmetujejo, da bo boljša letina. Imel pa je divji mož hčerko, ki jo je zasnubil 

neki kmet iz doline. Hotela se je preseliti k njemu. Vendar pa vaščani niso lepo delali z njo, niso 

je spoštovali, češ da je "ta deuje", in oče ji je branil, da se to ne bo obneslo. Dekle se je vseeno 

preselilo v dolino in se poročilo s kmetom. Ko pa je divji mož videl, kako delajo z njo, jo je šel 

iskat, jo pripeljal nazaj in vsa družina se je odselila proč. Od takrat jih niso več videli, kmetje pa 

so pogosto pogrešali njegovo pomoč in nasvete pri letini.  

 

 

 

Ilustracija 9: Divji mož  
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3.5 ANALIZA POSAMEZNIH POVEDK 

Zapisane povedke bom opredelila glede na njihovo vrsto, glede na kraj dogajanja, osebe in 

namen. V večini drži, da čas dogajanja ni točno določen, kar je za povedke tudi značilno, prav v 

vseh povedkah pa lahko določimo njihov kraj dogajanja (Fotografija 8). Nekatere osebe v 

povedkah je moja stara mama Ivanka osebno poznala. Poznala je recimo ljudi iz pripovedi 

»Domača hčerka in dekla« ter Kurenskega Toneta iz zgodbe o nadnaravni izkušnji 

komunističnega učitelja. To dokazuje, da povedke lahko temeljijo tudi na resničnih dogodkih, ki 

pa jih vsak pripovedovalec po svoje prikroji. 

1. Divja jaga  

Zgodba se dogaja na poti s prelaza Vrh Križa proti Jesenici. Glavna oseba je nek mož iz 

Jesenice, ki se ponoči pijan vrača domov. Pripovedka skoraj gotovo ni resnična, dejstvo, da je bil 

mož pred tem dolgo v gostilni, pa to potrdi, najverjetneje je bil močno vinjen. Ta povedka ima 

nekaj lastnosti bajčne povedke, saj v njej nastopajo nadnaravne sile. Vsebuje tudi močne 

elemente strašljive povedke (divja jaga, sekira), ki naj bi v poslušalcu vzbudila občutek tesnobe 

in strahu. 

2. Zakovkar in bela postava  

Kakor pri »Divji jagi« se tudi tu oseba ponoči vrača domov. V tej zgodbi je glavni junak znan (ta 

star Zakovkar). Tudi ta pripoved ima elemente bajčne povedke, vendar pa so strašljivi elementi 

še bolj poudarjeni: srhljive bele postave, zasledovanje in beg želijo vzbuditi občutek strahu. 

Spretna in poudarjena interpretacija lahko za nekaj časa naredi močan vtis na poslušalca oziroma 

poslušalce. 

3. Orehovška skala  

Kraj dogajanja je vas Orehek z okolico. Čas ni točno znan, verjetno pa je zelo stara. Glavni osebi 

sta preoblečen hudič in orehovški mežnar. To je razlagalna povedka, ki pojasnjuje, zakaj je v 

pobočje Kojce še danes zapičena velika skala. Ker nastopa hudič, ki je lik iz krščanskega 

izročila, bi lahko povedko uvrstili tudi med legende. Vendar pa je njen glavni namen, da bi se 

poslušalci navduševali nad iznajdljivostjo, s katero je mežnar iz Orehka rešil svojo dušo. 
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4. Hudajužna  

Dogaja se v Baški grapi, v vasi, ki se od takrat imenuje Hudajužna. Torej poskuša razložiti 

nastanek imena vasi. Ker pa govori tudi o vdoru turške vojske, je to razlagalno-zgodovinska 

povedka. Nima točno določenih oseb, verjetno pa je tudi le delno resnična. Njen namen je 

poučiti poslušalca o izvoru imena vasi. 

5. Kako je Jelerin tkal  

Povedka, ki mi je zelo všeč zaradi humornosti in mi jo je oče pripovedoval še preden sem 

dopolnila štiri leta (pa se je še vedno spominjam), govori o iznajdljivi domislici mežnarja 

Jelerina, da je tkal pri svetlobi cerkvene večne luči in se na zabaven način izognil slabi vesti ob 

tem. Dogaja se v vasi Nemci, ki leži med Orehkom in Bukovim, kjer je nekoč stala cerkev, 

posvečena nemškemu svetniku sv. Ubaldu. To je šaljiva povedka z namenom zabavati 

poslušalca. Nima veliko značilnosti drugih vrst povedk, vsekakor pa lahko v njej najdemo tudi 

nekaj elementov zgodovinske in razlagalne povedke, kajti na tistem kraju je več stoletij nazaj 

resnično stala cerkev, tako se kraj še danes imenuje "Ta stara cjerku". Ker je bila posvečena 

nemškemu svetniku, sv. Ubaldu, se vas v bližini imenuje Nemci. 

6. Kako je nastalo Žrelo  

Dogaja se na prelazu Žrelo, ki vodi iz Grahovega na Bukovo. Nastopajoče osebe so Turki in 

vaščani Bukovega. Tudi ta povedka je razlagalno-zgodovinska, ima pa še lastnosti legende, saj 

naj bi se bili Turki prisiljeni obrniti, ker so se posmehovali sv. Lenartu. Razlaga nastanek imena 

Žrelo (narečno Žríla) v času turških vpadov. 

7. Domača hčerka in dekla  

Določen je natančen kraj dogajanja: Zakojca, domačija Pri Hribarju (Pr' Hribarji). Glavna oseba 

je gospodarjeva hči, ki jo straši duh pokojne dekle. To je strašljiva povedka, ki ima mogoče 

resnično podlago. Kot nadnaravna sila nastopa duh umrle dekle, ki dela hrup v svoji nekdanji 

sobi. Povedka ni zelo stara, saj je osebe iz povedke poznala tudi pripovedovalka. Zgodba na 

poslušalca naredi močan vtis, v njem vzbuditi čustva, kot so strah, vznemirjenost … 
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8. Komunistični učitelj  

Dogaja se v Orehku v času zidanja nove šole. Nastopa učitelj (komunist), Kurensk Tone (tesar, 

ki umre za rakom) in hišnica Angela. Je strašljiva povedka, saj v njej nastopa duh umrlega 

tesarja. Lahko bi jo delno uvrstili med zgodovinske povedke. Pokaže namreč, da je bilo v času 

druge svetovne vojne članom komunistične partije prepovedano hoditi v cerkev in je učitelj iz 

Orehka zaradi tega moral pred sodišče. Pripovedovalka trdi, da je povedka popolnoma resnična, 

zato lahko trdimo, da ne gre za tipično povedko, saj je poleg kraja mogoče določiti tudi zelo 

natančen čas dogajanja (nova šola v Orehku). 

9. Divji mož  

Dogaja se na kraju pod Kojco, ki se še danes imenuje Divji rob. Nastopa družina divjih ljudi in 

vaščani (najverjetneje Orehka). Edina od vseh ima nesrečen konec. Je bajčno-razlagalna 

povedka. Nastopajo nadnaravna bitja – družina divjih ljudi, razlaga pa nastanek imena kraja 

Divji rob.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Najdemo jo tudi v knjižici »Pa ta pesem je preč, pa ne znam je več …« 2001, 46. 
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4 RAZISKOVALNO DELO V ŠOLI 

 

Ugotovila sem, da so v okolici Kojce povedke precej razširjene med starejšimi prebivalci. 

Vendar pa so mlajši tisti, od katerih je prav toliko ali še bolj odvisno, ali bo ta vrsta folklornega 

izročila še naprej živela med ljudmi. Zato sem izmed mojih vrstnikov, ki živijo v krajih pod 

Kojco, naključno izbrala pet učencev in učenk, s katerimi sem se pogovarjala o slovstveni 

folklori. Zanimalo me je, ali katere od povedk poznajo že od prej ter kdo in ob kakšni priložnosti 

jim jo je pripovedoval. Pogovorila sem se le z majhnim številom učencev, saj sem izmed tistih, 

ki prihajajo iz krajev v okolici Kojce, izločila učence nižjih razredov. To sem storila zato, da bi 

lahko potrdila ali ovrgla mojo prvo hipotezo, v kateri sem trdila, da starejši ljudje pripovedujejo 

predvsem majhnim otrokom in da sčasoma le-ti zgodbe pozabijo, kljub temu da so jih 

pripovedovalci ustno prenesli naprej. Tako vseh pet učencev, ki sem jih spraševala o poznavanju 

povedk obiskuje 7., 8. ali 9. razred. Eden od njih je tudi moj bratranec (Ivanka je tudi njegova 

stara mama), tako da je zaradi iste pripovedovalke poznal občutno več povedk kot ostali. Iz tega 

bi lahko sklepali, da v naši družini tradicija prenašanja slovstvene folklore še vedno živi. 

 

4.1 POGOVOR S SOVRSTNIKI 

Ko sem se lotila zbiranja teh podatkov, nisem bila prepričana, ali učenci sploh poznajo 

katerokoli od teh povedk. Zato nisem sestavila strogega in suhoparnega anketnega vprašalnika. 

Namesto tega smo se raje v manjši skupini sproščeno pogovarjali, jaz pa sem si sproti 

zapisovala.  

 

4.2 POTEK DELA 

Vrstnike sem najprej vprašala, ali že poznajo kakšno povedko iz lastnega kraja. Nato sem na 

kratko obnovila po eno povedko in jo ponudila tudi v branje. Potem je stekel pogovor o tem, 

katere povedke poznajo, katerih se mogoče le bežno spominjajo. V kolikor so se katere spomnili, 

me je zanimalo, če katero poznajo še v kakšni drugi obliki (različici). Če so povedke poznali oz. 

se jih bežno spomnili, sem jih za konec vprašala, kdo jim je te zgodbe pripovedoval in ob katerih 

priložnostih. 
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4.3 REZULTATI IN ANALIZA REZULTATOV 

Ker moje delo ni potekalo v obliki ankete (za anketo je namreč ključen anketni vprašalnik, ki pa 

pri meni zaradi raznolikosti odgovorov ni prišel v poštev), rezultatov ne morem predstaviti v 

obliki kakršnega koli grafa ali tabele. Namesto tega bom ugotovitve podala v besedni obliki. 

Izvedela sem, da je najbolj znana povedka o »Orehovški skali« oziroma »Hudičevem robu«. 

Učenci jo poznajo v drugačni obliki kot moja stara mama, poznajo jo v različici, ki govori o stari 

babi in peklenščku, ki ji je eno leto služil v zameno za njeno dušo. Ta varianta, ki je v moji 

nalogi navedena na 21. strani, je napisana na tabli na razpotju Lipje pod Kojco, najdemo pa jo 

tudi v knjižici »Pa ta pesem je preč, pa ne znam je več …«6, kot eno izmed variant sem jo 

navedla na strani 5 in 6. Sklepam, da je zato, ker je zapisana na tabli na razpotju poti, veliko bolj 

poznana.  

Vsi poznajo tudi povedko »Hudajužna«, ker je zelo znana tudi med ljudmi srednjih let, ne le med 

starejšo generacijo. Slišali so jo od starih staršev, ena učenka pa tudi od svojega očeta, ki ji jo je 

povedal ob neki priložnosti, ko so se peljali mimo kraja Hudajužna. Dva učenca iz Jesenice in 

Zakojce sta poznala tudi zgodbo »Kako je nastalo Žrelo«. Eden od njiju je to zgodbo uporabil 

tudi za projektno nalogo, in sicer pri pouku slovenščine v 7. razredu, saj učenci na naši šoli pri 

zbiranju slovstvene folklore sodelujejo že vrsto let. Oba sta jo slišala od starih staršev. Povedka 

»Divji mož« je nekaterim le bežno znana, ostali je ne poznajo. Poznajo pa kraj Divji rob, v 

zgodbi je to domovanje »divjega moža«. Tudi ta povedka je zapisana v knjižici »Pa ta pesem je 

preč, pa ne znam je več …, a je vseeno manj poznana kot povedka »Orehovški skali« oziroma 

»Hudičevem robu«. 

Od ostalih petih povedk je samo še ena nekoliko znana pri le enem od mojih sovrstnikov. To je 

povedka, ki sem jo naslovila »Domača hčerka in dekla«. Učenec, ki jo pozna, je moj bratranec, 

vendar povedke ni slišal od najine skupne stare mame, temveč mu jo je pripovedovala teta 

njegove mame, in sicer v precej drugačni različici.7  

Ostale povedke (»Divja jaga«, »Zakovkar in bela postava«, »Kako je Jelerin tkal« ter 

»Komunistični učitelj«) so mojim sovrstnikom povsem neznane, poznajo pa kraje, kjer se 

dogajajo, saj živijo v njihovi neposredni bližini. 

                                                 
6 Pa ta pesem je preč, pa ne znam je več … 2001, 47–49. 

7 Zaprosila sem ga, da bi različico povedke zapisal, a je žal nisem še prejela. 
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5 PREDLOGI ZA OHRANJANJE SLOVSTVENE FOLKLORE  

 

Skozi proces izdelave raziskovalne naloge sem ugotovila, da je folklorno izročilo zelo 

pomembno in se ga splača ohraniti za prihodnje rodove. Zato bom za konec navedla nekaj 

lastnih predlogov, kako bi to lahko storili. Za ohranjanje je veliko priložnosti že v krogu družine, 

v šoli in v domačem kraju. Ob vseh teh idejah sem imela v mislih tudi njihovo uresničljivost. Če 

bi se ti predlogi v prihodnosti uresničili, bi lahko "Pot po povedkah okrog Kojce" postala prava 

turistična atrakcija. Kdo ve, morda bom pri tem sodelovala tudi jaz. 

 

5.1 OHRANJANE V KROGU DRUŽINE 

Folklorne pripovedi so pomemben del slovstvene folklore nekega naroda in prav bi bilo, da se jih 

čim več zbere in ohrani v takšni ali drugačni obliki. Ko starejši ljudje umirajo, sleherni od njih za 

vedno odnese s sabo bogato zbirko pripovedi, dogodkov, doživljajev. Če bi to nekdo zapisal ali 

posnel, bi lahko čez desetletja postala zanimiva in dragocena informacija o življenju v 

preteklosti. Veliko se lahko naredi že v družini, kjer stari starši, očetje in mame pripovedujejo 

svojim otrokom domače povedke, kakor so jih slišali od svojih staršev. Na misel pa mi prihajajo 

še številni drugi načini, kako bi ohranili modrost starejših ljudi in se pri tem tudi zabavali. 

 

5.2 OHRANJANJE V ŠOLI 

Na naši šoli že vrsto let teče projekt zbiranja slovstvene folklore med učenci 5. in 6. razreda 

nekdanje osemletke, danes v 7. razredu devetletke. Precej gradiva slovstvene folklore naših 

krajev je bilo objavljenega tudi v našem šolskem glasilu »Mlada rast«, in sicer pod mentorstvom 

mnogih, tudi že upokojenih, učiteljev naše šole. V šolskem letu 2001 je tako pod mentorstvom 

učiteljice Anice Svetik in s pomočjo mnogih drugih učiteljev naše šole izšla knjižica »Pa ta 

pesem je preč, pa ne znam je več …, v kateri lahko najdemo tudi povedke, ki sem jih v tej nalogi 

zapisala tudi jaz. Med njimi se najde tudi zapis moje sestrične Karmen Mavri8, takrat učenke 5. 

razreda, ki je v šol. letu 2000/2001 prav tako zapisala povedko »Žrelo na Bukovem«, in sicer po 

pripovedovanju najine skupne stare mame Ivanke Mavri. V knjižici pa sem našla tudi anekdoto, 

                                                 
8 Pa ta pesem je preč, pa ne znam je več … 2001,  53. 



Sonja Mavri, POVEDKE POD KOJCO 
Raziskovalna naloga, Osnovna šola Cerkno, 2013 

_____________________________________________________________________________________________ 

 35 

ki jo je v šol. letu 1985/86 za šolsko glasilo »Mlada rast« po pripovedovanju Frančiške Mavri 

zapisal moj stric Daniel Mavri9.  

 

Na naši šoli se tako ni bati, da bi zbiranje slovstvene folklore zamrlo, v kolikor bodo učitelji in 

učenci še našli voljo za zapisovanje folklornega gradiva. Mogoče pa se bo kdo nekoč tudi 

opogumil in to gradivo gledališko uprizoril ali morda posnel kakšen film. Možnosti je veliko, 

kajti tudi mlajši, npr. v vrtcu, nižjih razredih, bi zagotovo prisluhnili pripovedovanju starejših 

občanov, ki te povedke še poznajo. Tako bi se tudi v šolskem oz. vrtčevskem okolju lahko na 

zanimiv način medgeneracijsko povezali. 

 

5.3 OHRANJANJE V DOMAČEM KRAJU 

V vaseh bi lahko organizirali literarne večere, kjer bi starejši ljudje pripovedovali zgodbe, pa tudi 

svoje zanimive doživljaje. Prihajali bi jih poslušat tudi drugi vaščani, njihove zgodbe bi si 

zapomnili, jih sicer nedvomno nekoliko preoblikovali, a bi se ohranile in nastale iz njih tudi 

povedke. 

Rešitev za ohranjanje slovstvene folklore bi bila tudi literarna učna pohodniška pot okrog Kojce, 

kjer bi na določenih krajih postavili table in nanje zapisali povedke, ki naj bi se tam dogajale. Za 

zahtevnejše poslušalce pa bi mogoče lahko lokalna turistična društva našla tudi domačine 

pripovedovalce, tako bi bila pot še toliko bolj zanimiva.  

Če bi pot okrog Kojce urejala jaz, bi se začela v Zakrižu oziroma na prelazu Vrh Križa, kjer bi si 

na tabli lahko prebrali povedko o »Divji jagi«, nato bi se nadaljevala po stezi čez Púle/Polje z 

zgodbo o »Beli postavi« in prišla v vas Orehek. Tu bi si lahko prebrali povedko o 

»Komunističnem učitelju«, ki ga je strašil duh umrlega tesarja. Po cesti bi nato odšli po južni 

strani Kojce do vasi Nemci, kjer je na hribu nekoč stala cerkev (kraj še vedno nosi ime Ta stara 

cjerku/Ta stara cerkev) in tu naj bi mežnar Jelerin tkal pri luči svetega Ubalda. Nato bi se pot 

nadaljevala skozi vasi Kojca in Bukovo do prelaza Žrila/Žrelo, tabla pa bi pripovedovala, kako 

so se tukaj morali obrniti Turki, ki so prodirali proti Bukovemu. Da bi prišli do vasi Hudajužne, 

kjer bi pojasnili, kako je nastalo to ime, bi se morali spustiti v Baško grapo in nato slabe tri 

kilometre po grapi navzgor. Potem bi se povzpeli do Zakojce, kjer naj bi se dogajala povedka o 

                                                 
9 Pa ta pesem je preč, pa ne znam je več … 2001,  58. 
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»Domači hčerki in dekli«, kilometer ali dva naprej na sedlu Vrh Ravni pa bi se odcepila stezica 

navzgor po pobočju Kojce do Divjega roba (pripovedka o Divjem možu) in Hudičeve skale. 

Nato bi se spustili v Orehek, kjer bi se pot zaključila. Edina slabost te poti bi bila, da je precej 

dolga in bi se po njej hodilo verjetno ves dan. 

 

6 ZAKLJUČEK 

 

Na začetku naloge sem si postavila dve hipotezi, ki so se skozi moje delo večinoma izkazale za 

pravilne. 

• Hipoteza 1: Stari ljudje radi prenašajo slovstveno folkloro na mlajše generacije, ki pa jo 

čez leta pozabijo. 

 

Hipoteza 1 je pravilna, saj sem s spraševanjem sovrstnikov ugotovila, da se le redkih povedk 

spomnijo v celoti, večinoma pa le delno. Slišali so jo namreč še kot predšolski otroci od staršev 

ali starih staršev. Že čez nekaj let so jih skoraj popolnoma pozabili. 

• Hipoteza 2: Mladi poznajo nekaj slovstvene folklore svojega kraja, a veliko manj kot 

starši in stari starši. 

 

Hipoteza 2 je delno pravilna. Mladi poznajo manj folklornega izročila kot starejši, a vseeno več, 

kot sem pričakovala, saj vsi poznajo povedko o »Hudičevem robu«, le tri so med vsemi 

popolnoma neznane. 

 

Med delom s povedkami iz domačega kraja moje babice sem se naučila veliko novega in 

zanimivega. Med drugim sem pridobila veliko znanja s področja slovstvene folklore, ki ga bom 

lahko v življenju koristno uporabila. Najbolj pomembno pa se mi zdi, da sem dojela pomen in 

pomembnost prenašanja slovstveno folkornega gradiva naprej. Prav tako pomembno je tudi 

ohranjanje z zapisovanjem, čeprav s tem besedilo osiromašimo za nadaljnji razvoj preko 

različnih pripovedovalcev in s tem za nastanek variant/različic. Povedkam iz okolice Kojce pa ne 

bom dovolila, da svojo pot zaključijo pri meni, temveč jih bom prenašala naprej. Morda pa jih bo 

tudi ta moja naloga nekoč čez leta, ko bodo pozabljene, zbudila iz pozabe in jih poslala naprej po 

poti pripovedovanja. 



Sonja Mavri, POVEDKE POD KOJCO 
Raziskovalna naloga, Osnovna šola Cerkno, 2013 

_____________________________________________________________________________________________ 

 37 

7 LITERATURA IN VIRI 

 

7.1 LITERATURA 

• ČEMAŽAR, VALENTIN ZDRAVKO, 2009: Novaki, Novačani in "vaznkaš" skozi čas. 

Valentin – Zdravko Čemažar. 

• DOLENC, JANEZ, 2000: Kres na grebljici. Povedke z Loškega pogorja. Ljubljana: Kmečki 

glas. 

• DOLENC, JANEZ, 1992: Zlati Bogatin. Ljubljana: Kmečki glas. 

• KOS, JOŽE, 1994: Književnost, učbenik literarne zgodovine in teorije. Maribor: Obzorja. 

• MAHOR MIHA, KOŠIR MANCA, STANONIK MARIJA, 1999: Naš čas-opis. Ljubljana: 

Založba Rokus. 

• STANONIK MARIJA, 1999: Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: Državna založba 

Slovenije. 

• ROBERTO, DAPIT, KROPEJ, MONIKA, ŠMITEK, ZMAGO (ur.), 1999: Visoko v gorah, 

globoko v vodah. Radovljica: Didakta. 

• SVETIK, ANICA (ur.), 2001: Pa ta pesem je preč, pa ne znam je več … Cerkno: Osnovna 

šola Cerkno. 

 

 

7.2 VIRI 

• Ljudsko slovstvo – slovensko ljudsko slovstvo. 

http://www.najblog.com/media/5991/20080229-8ljudsko%20slovstvo.pdf. ( 22. 12. 2012) 

• Planinsko društvo Cerkno.  

http://www.planinsko-drustvo-cerkno.si/kojca/kojca_opis.pdf. (11. 3. 2013) 

• Slovenski etnografski muzej  

http://www.etno-muzej.si/sl/spletne-zbirke/lokacije/zakojca (16. 2. 2013) 

 

 

 

 



Sonja Mavri, POVEDKE POD KOJCO 
Raziskovalna naloga, Osnovna šola Cerkno, 2013 

_____________________________________________________________________________________________ 

 38 

8 PRILOGE 

8.1 Dnevnik (dokument Excel) 

 


