
TRNIČ
„Sonja Koprivšek s sirarske kmetije Pr’ Gabršk: »Svež Trnič ima nežen 
okus, z zorenjem, ko se posuši, postane zelo trd, zato se uporablja kot 
parmezan, riba in posipa se predvsem na rižote, testenine, juhe, solate, 
celo na sladice. 
Pastirji so Trniče jeseni, ob koncu paše, kot dokaz ljubezni in zvestobe 
podarjali svojim izbrankam, ženam in dekletom. Trnič so vedno izdelovali 
v paru. Pastirji so enega obdržali, drugega pa podarili izvoljenkam, ki so sir 
hranile tudi več let. Če je obdarovanka sir sprejela, je bil to znak, da ji 
lahko dvori. Trnič ima obliko ženske dojke, ker so pastirji med njegovim 
oblikovanjem mislili na svoje izvoljenke.« 
Znanje o izdelovanju Trničev se je deloma ohranilo na Veliki planini nad 

Kamnikom.“  Vir: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. Pastir slikovno gradivo, 
knjiga iz leta 1845; Vir

GORSKI PASTIRJI SO V ZNAK OBOŽEVANJA POROJEVANJA 
ŽIVLJENJA IZDELOVALI SIR V OBLIKI ŽENSKIH DOJK 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Trni%C4%8D
https://www.si21.com/Svet/TRNIC-zvezda_praznika_sira_v_Ljubljani/
http://www.rtvslo.si/tureavanture/kulinarika/trnic-nekoc-plansarski-izraz-ljubezni-danes-promocijski-artikel/333339
http://www.culturalcapitalcounts.eu/index.php/sl/nesnovna-kulturna-dediscina?area=5&category=0&country=0&search_string=&sent=1&detail=64
http://odmev.zrc-sazu.si/planina/SiriTrnici.htm
http://www.gorenjskiglas.si/article/20180805/C/180809912/1029/sir--ki-ima-obliko-dojke-
https://old.slovenskenovice.si/lifestyle/okusi/trnic-na-vsako-mizo
http://domzalec.si/dan-trnica-simbola-ljubezni-na-veliki-planini/
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/4910900


TRNIČ TEBI V DAR

Ti si SONCE, roža mojega srca,
ki k tebi hrepeni
in zibke si želi,
v kateri boš zibala otroka
dojenega s prsmi svojimi.

In zato ti dajem ta svoj dar
iz mleka najboljšega kar ga imam, 
v spomin, 
v izpoved ljubezni svoje. 

Avtor idej © Vladislav Stres



GLEJ MOJ TRNIČ

Glej, vse resnično obstaja,
če si kot drevo
skale prebije, 
iz globeli se dvigne.

Zato bodi moje dekle,
podoji najinega otroka, 
da tudi on postane to drevo.  

Avtor idej © Vladislav Stres



V MENI TRN JE

V meni trn je mati moja
trn v mojem srcu. 
Mi TRNIČ je poklonil lepi fant
Oči žarečih, oči ljubečih, 
tam gori s Planin. 

Sedaj pa mislim nanj,
ljubkujem sir, ki mi ga je dal.
Je vse in nič moj TRNIČ.

Želim, da mi še drugega da,
pa pojdem z njim v Planine. 

Avtor idej © Vladislav Stres



TRNIČ
Z ENOJNO PISAVO, BERE SE 

OD ZGORAJ NAVZDOL.

PRIMERI TRNIČEV Z DVOJNO PISAVO, 
SPODNJA SE LAHKO TUDI OBRNE, OZ. SE LAHKO BERE OD SPODAJ NAVZGOR



Avtor idej © Vladislav Stres



NA PLANINCAH LUŠTNO BITI   Vir

NA PLANINCAH SONČECE SIJE

Na planin'cah sončece sije,
na planin'cah luštno je.

Gor pojejo drobne ptičke,
.

Moje dekle jih pa trga,
da mi pušeljc naredi.

"Za klobuk ti ga bom pripela
z eno zlato knofeljco.„   Vir

Vir slik: 1., 2. 

GORSKI PASTIRJI SO 
PREKO SVOJE KULTURE 

ODTISNILI PEČAT V SLOVENSKO 
LJUDSKO IZROČILO 

ZAKRIVLJENO PALICO V ROKI

Z zakrivljeno palico v roki,

za trakom pa 

ko kralj po planini visoki

pohajam za tropom ovčic.

Saj tukaj na sončni višavi

le sam sem, le sam gospodar,

živejem po pameti ,

za muhe mi ljudske ni mar.

Nikomur tu nisem na poti,

na poti ni meni nikdo;

kdo mi moti,

kdo moti življenje mirno?

Nikdar ne zmrači se mi čelo,

nikdar ne stemne se oči,

in in ukam veselo,

da z gore v goro se glasi.¸

Naj drugi okoli po sveti

si iščejo slave, blaga,

jaz hočem na gori živeti,

Za čredico krotko popeval

bom pesemce svoje sladke,

dolincem glasno ,

kar polni mi srečno srce.

Ne, svoje ovčarske

za žezlo kraljevo ne dam,

in rajši ko krone cesarske

na glavi imam!       Vir

https://www.narodne-pesmi.si/index.php?option=audio&audio_id=237&audio_section_id=10
https://youtu.be/xIMU3PZtyeE
https://siol.net/trendi/kulinarika/ali-veste-kaj-je-trnic-310341
http://www.gorenjskiglas.si/article/20180805/C/180809912/1029/sir--ki-ima-obliko-dojke-
https://www.narodne-pesmi.si/index.php?option=audio&audio_id=28&audio_section_id=1


Pesem je po spominu napisala pastirica Kati Turk; 
Trnič, diplomsko delo Sabine Pančur, stran 32; Vir

TRNIČ

Že mnogo reči 
je šlo v pozabo
kakor da ni
za nobeno več rabo.

Med njimi je tudi 
slani trnič
ki znav narediti 
ga je vsaki fantič.

Ga svojmu dekletu 
je dav za spomin
ga teško čakala 
je dol v dolin. 

Saj celo poletje
je bil pri živin

v dežju in soncu
gor pri živin.

V dovgih večerih
je misliv na njo
na lice nje zalo
in lepo telo. 

Iz sira narediv
je kepici dve
saj take ima prsi
moja dekle.

Kati Turk

„Če enkrat daš, dvakrat daš.„
(Če daš ljubljeni osebi, daš tudi sebi.)„Jeséni z bètom, pozími s psòm.”

(jeseni bogat, pozimi reven kot cucek; danes sistematizirano pod frazem)

Slovenska ljudska pregovora: 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/1274/1/Sabina_Pan%C4%8Dur_-_diplomsko_delo.pdf
https://fran.si/192/janez-keber-frazeoloski-slovar-slovenskega-jezika/4215462/T4MVC_System_Web_Mvc_ActionResult


ŠEGE IN NAVADE OB GNANJU ŽIVINE NA PAŠO; 

„Pastir si je za klobuk in na palico navezal šopek cvetja... Pastirji so živino gnali z blagoslovljenimi 
cvetnonedeljskimi šibami… Ob lepem vremenu so nabirali zdravilne rože. Ob nedeljah in praznikih so se 
zbirali po bajtah in vso noč plesali polko, valček in lisičji rep. Godli so si na citre, harmoniko in pero. Tla 
so se močno tresla zaradi topotanja cokel. Zelo radi so se igrali dve pastirski igri:  »svinko bit« in 
»nebeškanje«… Med pastirji živi izročilo, ki govori o resničnih dogodkih. Njihove povedke nas hitro 
pritegnejo. Veliko so govorili o divjih možeh, ki so živeli nasproti Velike planine, že blizu Gojške, v divji 
skali ali Dovji griči. Divji možje so bili po pripovedih kosmati, veliki in močni in nikoli niso hodili v dolino, 
ker so se bali ljudi. Govorili so jezik, ki ga nihče ni razumel. Od ljudi niso nikoli vzeli hrane, če jim jo je kdo 
želel dati, so vedno zbežali. Pastirji so hoteli ujeti divje može, da bi se od njih kaj naučili, vendar jim to 
nikoli ni uspelo. Na planini pa naj bi živele tudi bele deklice, ki so se skrivale po skritih krajih. Deklice so 
bile oblečene v belo in so pastirja rade prosile za mleko. Kdor ga ni dal, je pozneje večkrat ostal brez 
njega. Ob sončnem zahodu so prepevale, pastirji pa jih večkrat poslušali…“;  VELIKA PLANINA; Vir, 

Velika planina: http://odmev.zrc-sazu.si/planina/index.htm

Vir: 1., 2. 

„Dve naključni najdbi bronastih sekir, plavutaste 

in tulaste, ki so jih našli v Vlačici na 

Veliki planini in v Gradiškem griču, sta doslej 

edini arheološko dokazovali, da se je človek 

zadrževal na Veliki planini že v 13.-12.stoletju 

pred novim štetjem.“; Vir: 1., 2.

http://www.velikaplanina.si/resources/files/doc/Po_planinskih_poteh_SLO.pdf
http://odmev.zrc-sazu.si/planina/index.htm
https://siol.net/trendi/kulinarika/ali-veste-kaj-je-trnic-310341
http://www.gorenjskiglas.si/article/20180805/C/180809912/1029/sir--ki-ima-obliko-dojke-
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-OR84F10C/8969d550-8033-4000-8374-e0a0047c301c/PDF
https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-OR84F10C/8969d550-8033-4000-8374-e0a0047c301c/PDF
http://www.velikaplanina.si/resources/files/doc/Po_planinskih_poteh_SLO.pdf


Pastirsko opremo so opisali tudi o na Akademiji 
znanosti (ZRC SAZU RS), a pozabili na bistveno: 

ZAKRIVLJENO PALICO V ROKI

Zakrivljeno palico v roki,
za trakom pa šopek cvetic,
ko kralj po planini visoki
pohajam za tropom ovčic. Več

Vir

http://www.narodne-pesmi.si/index.php?option=audio&audio_id=28&audio_section_id=1
http://odmev.zrc-sazu.si/planina/OpremaPastirja.htm


PALICA, JE SIMBOL KAČE
KAČA, PA JE SIMBOL ČLOVEKOVEGA ŽIVČNEGA STEBRA S T.IM 
PONSOM, kot zadebelitvijo kjer je center volje.  Kača je torej 

simbol živčevja v hrbtenjači, obenem pa je kača tudi simbol narave. 

SIMBOL ZAKRIVLJENE PALICE

ČLOVEK KAČA, 

Papirus Ani, Imhotep,  

cca 1.250 p.n.št., 

Britanski muzej 

v Londonu; 

sredina Tutankamon, 

Muzej Kairo, Egipt 

Serapis, Velika kača -

Biscione , hiša  

Viskonti, Milano, Italija

Kukulcan,  Maji, 

Yaxche, Narodni 

muzej  Mehika, Vir

CENTRALNI ŽIVČNI 

SISTEM ČLOVEKA

RAHLA ZAKRIVLJENA PALICA 
SIMBOLIZIRA ZAHTEVO PO 

SKROMNOSTI. Ker je palica višja od pastirja, 

mora biti član črede skromen šele na višjem 
nivoju. Ta palica je lahko tudi simbol kljuke, ko 
pastir potegne energijo od zgoraj navzdol kot 

višjo voljo, ki ji morajo člani črede slediti. 
Avtor idej © Vladislav Stres

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=sl&a=http://www.crystalinks.com/quetzalcoatl.html


V cerkvi sv. Antona Puščavnika v 
Podvolovjeku pri Lučah je še pred 
časom bila vidna freska iz 1.770 desno. 
Zaradi sporočil, ki razkrivajo dejansko 
preteklost jo je RKC IZGUBILA. 
Napis E I V OTO se verjetno bere kot 
simboli posameznih črkj. I e tudi X saj 
je presežen del človeka, ki pa je lahko 
tudi umrljiv. Morda ima to kaj opraviti 
z nekdanjim (EX) Vojvodo OTO VII. ?

Zgoraj vidimo črnega psa (ovca ni nikoli 
tako „fokusirana“, ki gleda v levo (v 
preteklost) in Antona Puščavnika, ki 
ima zakrivljeno palico obrnjeno proti 
sebi, spodaj pa pastirja  BIKOV / 
VOLOV, ki drži kot kaže konico 
zakrivljene palice v molilnem položaju 
rok, palica, kot tudi pes, ki čredo 
varuje, pa sta obrnjena naprej, torej v 
prihodnost.  

PALICA JE RAHLO ZAKRIVLJENA kar 
govori: „Bodi ponižen in skromen do te 
mere da vidiš bistvo, a ne pretiravaj ne  
v samoljubju, ne v ponižnosti.“

PASTIRJI IN NJIHOVI SVETNIKI

Avtor idej © Vladislav Stres



Spodaj levo, Stela Isis, Ramesses VI.; Imhotep, Memphis 1.919 - 1.885 p.n.št., m. Metropolitan; Tutankamon, 
muzej Kairo; Buenosaireski kardinal, danes „papež“ Frančišek med škofovsko umestitvijo Vinka Bokalica

PALICA PASTIRJA FARAONA TUTANKAMONA JE MOČNEJE ZAKRIVLJENA, 
saj zahteva poslušnost, roko drži na nivoju lomljenja vratu, RKC škofov je podobno oz. še bolj 

ukrivljena, zadebelitev pa govori, dfa se „vrat“ zvija in lomi preko iniciacij in bivanjskih razmer…

ZAHTEVA PO 
skromnosti

upoštevanju 
in soočenju

pokornosti
In 

občudovanju

Pripadnosti, 
pokornosti 

in fanatizmu



JEZUS KOT DOBRI 
PASE KOZLIČKA IN OVCO.  

Nad palico je ptica navdiha. 
Vinska trta okrog je simbol RAJA. 

, 
še kasneje izginejo podobe narave…

Mozaik Oglejskega patriarhata v Stolni cerkvi v OGLEJU 

„Dobri pastir“ Jezus, kot si ga je izmislila RKC, 425 
n.št., Galla Placidia v Ravenna, Italija; 

zahteva po 
samokritiki
z zgledom 

Namesto učenja 
in zahtev, sestop 

v nevednost 
ter upanje.

Komur je to 
premalo 

(glej skale v 

ozadju)
KRIŽ MUČENJA

kot zapoved 
dobe 

Ptica je kot sv. 
Duh navdiha, 
kozliček lahko 
povzroči, da 

duhovnik pade…

Vir

https://www.historians.org/teaching-and-learning/teaching-resources-for-historians/teaching-and-learning-in-the-digital-age/images-of-power-art-as-an-historiographic-tool/christ-as-the-good-shepherd


Sprehajalna palica Tutankamona, krivljenje hrbta –
PODREDITEV NUBIJCEV, ŽIDOV; desno sprehajalna 

palica svečenika Anubisa - PODREDITEV ŽIVALI,  
Muzej Kairo Egipt

1. sprehajalna palica Napoleona (?), 85.5cm, 18.st.; 2. s. palica, ki 
poudarja PODREDITEV PONSA (volje človeka) 89 cm, 1,844, 

3. palica absolutistov - BULE, EDINE PRAVE VOLJE IN ŽRTVOVANJA, 
Finch; Vir: 1., 2., 3., 4.,  5.

http://poulwebb.blogspot.com/2016/11/american-folk-art-part-5.html
https://2.bp.blogspot.com/-xbmY9L9TEWc/V_-FKuHKvgI/AAAAAAABoE8/7VJQOAgworI8LDFMIjWm-17rihORukysgCLcB/s1600/1800s+Walking+Stick.+American+Sailor%27s+Scrimshaw.+Walrus+Tusk+Head+Mounted+on+a+Narwhal+Tusk+85.5+cm+long+2.jpg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.finch-and-co.co.uk/archive/antiquities/d/whalers-scrimshaw-walking-stick/49038&xid=17259,15700002,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhjEHlKH--2r7GQLCKbeRToevHdTdA
http://canequest.com/narwhal-cane-walking-stick/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sl&prev=search&rurl=translate.google.si&sl=en&sp=nmt4&u=http://www.finch-and-co.co.uk/archive/antiquities/d/a-fine-south-african-rhinoceros-horn-and-plaited-silver-wire-prestige-cane-/38629&xid=17259,15700002,15700019,15700124,15700149,15700186,15700191,15700201,15700214&usg=ALkJrhh8XAY_uh6WZwEIuKex6QVy0eICQQ




Noge Pastirja govorijo: 
Obrnil se bom proč od vas 

k „ovcam“ na desni.

Jezus Pastir z „Mano“ hrani levo ovco…, 425 n.št., Galla Placidia v Ravenna, Italija 

Zamisel zidanja ponovne 
civilizacijske veličine s pomočjo 

znanj preteklosti.

Zaveza novega rojstva Človeka 
po zamisli Boga, ki je odložena v 

prihodnost.
Sestop v duhovno bedo, 

s čimer so se ovce na 
desni strani sprijaznile.Avtor idej © Vladislav Stres



Ming, pri nas poznan kot BES, Divji človek…, dinastija Bai, Budistični tempelj Xingjiao, provinca Yunnan, Kitajska; Vir: 1., 2.

ZAKRIVLJENA PALICA BESNEGA BOGA IMENOVANEGA TUDI
VLADARSKA PALICA SE ZAKLJUČUJE Z NAVZNOTER ZVIJAJOČO SE KAČO

BES

VODENJE KAČE 
V LABIRINT 

in v soočenje 
z lastno 

omejenostjo

BULA
kot simbol 

zahtevanega, 
UREJENEGA 

PONSA

https://en.wikipedia.org/wiki/Ming_dynasty
https://catbirdinchina.wordpress.com/2015/02/09/a-morning-stroll-around-shaxi/
https://en.wikipedia.org/wiki/Shaxi,_Yunnan


V RAJU SI BIL, 
SI O RAJU UČIL 
IN ZATO KRIŽAN BIL. 

Desno Benedikt XVI. ,  papež, ki si je edini omislil odstop in delovanje iz ozadja kot upokojenec.



Henrik Tuma: „Alpski pastirji so v iskanju nepopasenih in boljših pašnikov prestavljali koče od kraja do kraja –
kar imenujemo tamáriti. Tamar je stara beseda za pastirsko kočo, za planšarsko sirarnico v katerih so delali 
tudi Trnič pa mandria.  Frate so gorska področja kjer ne rastejo drevesa, ampak protje, t. j. šibe in veje so 
nekdaj dajale drobnici glavno pičo za zimo…  če nimaš sena, daj volu hrastovega ali bršljanovega listja. 
Beseda »lepoče» prihaja od lopotati, živina pri pitju lopota z jezikom, oblika besede je tudi »lopoč«.
Dokler ni bilo zidanih sirarnic in je pri planšarstvu prevladalo ovčarstvo in kozarstvo, molzla se je mlečna 
drobnica navadno na zahodih t. j.kamor je živina zahajala počivat. Drobnica pa sili v poletnih gorkih mesecih 
čez noč na hladne vrhove. Tako so morali pastirji na molžo za čredami na vrhove. Za to imamo v Julijskih 
Alpah vse polno vrhov Muzec. Italijani imenujejo visoki greben na jugu Rezije Monte Musi (iz molzec). 
Ker že davno več ne molzejo živali stalno po vrhovih, je tudi slovensko ljudstvo pričelo pozabljati na pomen, 
pa spreminja tudi imena v Móžec, Možíc. 

V planinah pomeni »Polica« travnat, navadno viseč svet pod pečmi, geologično brez izjeme »morež« 
(Schuttkcgel), a nikdar ne v navadnem pomenu police v pohištvu. »Police« so dobri pašniki, navadno visoke 
lege. Najbolj znane turistom so Hude Police, seveda po Nemcih, ki so jih prekrstili v Balitzen (v Montaški
skupini). Slovenske »Police« kot planinsko oborno ime v pomenu travnat viseč pašnik pod strmino, je v 
furlanščini točno »Pala«.

Zanimivo je zasledovati najbolj razširjeno plemensko ime v Italiji za kraje in vrhove: sclav, 

schiavo. Filologi so precej edini, da je sclavus iz slavus. Stara latinščina ne pozna te besede. 
Šele za časa cesarjev, ko je trgovina s sužnji postajala živahnejša in so se posebno Sloveni 
prodajali kot vojni plen se je ustvarila beseda sclavus. Tik slovenske jezikovne meje na Raccolano
znači Col Sclav 2.157 m, da so zadnja stoletja do tam še pasli slovenski pastirji.
Popis planšarjenja v Acta Murensis je bil narejen tudi v 12. stoletju. 

dr. Henrik Tuma: KRAJEVNO IMENOSLOVJE, str. 138 - 147/ e knjiga 160-166; Vir: 1., 2. 

KRAJEVNO IMENOSLOVJE IN PASTIRJI

http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-K3NH9DQY/45333b0f-3689-4962-9e92-b4f7e780f5c4/PDF
http://www.dlib.si/results/?query='srel%3dJadranski+almanah'&pageSize=25


NOVO ROJSTVO

Novo rojstvo čudovitosti

iz Sonca mogočnega cvetov

porojeva se.

A telo, ki je temelj, teže in vztrajanje, je smrtno. 

Avtor idej © Vladislav Stres

VELIKA PLANINA je del vznožja KAMNIŠKIH PLANIN z najvišjim vrhom -
Grintavec 2.558 m; Vir: 1., 2.

Izročilo Trničev se je deloma 
ohranilo na VELIKI PLANINI 

pri Kamniku

http://www.velikaplanina.si/resources/files/doc/Velika-planina-LETNA3.pdf
https://sl.wikipedia.org/wiki/Seznam_slovenskih_dvatiso%C4%8Dakov


Iz kratke razprave je razvidno, da so se PASTIRJI ukvarjali tudi s ČEBELARSTVOM, VINARSTVOM... 
Gorski med je bil izjemno cenjen, pa tudi sporočila pastirjev v pesmih, tudi zborovskih, pregovorih,  s katerimi 
so širili vesoljno brezskrbnost, veselje, spoštovanje  narave in življenja samega. Bili so navdih živečim v dolini 
kamor so se med zimo „Dobrini“ zatekali. Z dolinskimi prebivalci so izmenjavali svoje blago, od sira, do pip, 

piskal, torb, kož, mesnin, igrač, pletenih cokel, ročnih sončnih ur, zelišč, pa do venčkov gorskih rož … 
Bili so tudi dobri drvarji, saj so morali zagotoviti tudi drva za ogrevanje. Bòt oz. bàt je veliko leseno kladivo, ki 
so ga nekdaj uporabljali pri cepljenju drv. Bot je znan tudi med  Lavfarji, ki so preganjali zimo, a tudi sami so 
bili preganjani in to  od uradnih RKC oblasti, pa so zato „laufali” (bežali) in pred meči IZGINJALI V NEZNANO. 

Čebelji panj pastirja v obliki pletenega koša; 
pastirske pletene cokle in spodaj ročna sončna ura 

IME VRSTE SIRA TRNIČ STROKOVNJAKI, NOVINARJI… PIŠEJO Z MALO ZAČETNICO.
S TEM KAJ SO HOTELI PASTIRJI S SIMBOLI IN SLIKOVNO PISAVO SPOROČITI SE NE UKVARJAJO.



ALI SO TUDI OBREDJA KOT SO ZELENI JURIJI, KURENTI, LAUFARJI  
PRIPRAVLJALI GORSKI PASTIRJI?

Pastirjem je zima onemogočala bivanje v gorah, ki so jih imeli za svoj 
dom, pa so jo simbolično PREGANJALI. 

GORSKI PASTIRJI SO BILI PRIPOVEDOVALCI ZGODB IN PRIPOVEDK, 

kot so: O Zlatem kozorogu ali košuti, Jaga babi, Divjih možeh…
Kot zeliščarji odporni na bolezni, polni miru in samega sebe pa so veljali za zdravilce. 
Desno glej Švišč – Encian je  gorska zdravilna rastlina, o katerem poje več ponarodelih pesmi. 

Po  zapisu Cerkniškega idrijskega muzeja so laufarji (ta terjasti) v predpustnem času koledovanja 
po vaseh nabirali sukanec za šivanje karnevalskih oblačil. Temu so rekli, da so šli »cvíern brát«. 
Menim, da zato ker svojega kot pastirji niso imeli, pa so ga TERJALI - zahtevali. Laufarji so nekdaj
imeli svojo posest in hišo, kjer so hranili opremo in se pripravljali na obred preganjanje zime; 
Vir: 1., 2. Avtor idej © Vladislav Stres

http://www.muzej-idrija-cerkno.si/files/obred.php
https://radioprvi.rtvslo.si/2015/02/dobro-jutro-otroci-16/


Pust pod Krnom leta 2012 in Ravenski pust desno, Vir: 1., 2., 3. 

NEKATERI GORSKI PASTIRJI SO PASLI KOZLE, KOZE, DRUGI OVCE, BIKE, KRAVE… 
Bikove rogove so porabili za obredje npr. Kurenta, kozlovske za Laufarje, ovčjo kožo za 

oblačila, kravje zvonce so si nekateri navesili okrog bokov. 
NAŠI ETNOLOGI PA ZAPISUJEJO, DA „NE VEDO“ OD KOD JE PUSTOVANJE PRIŠLO.

PUSTOVANJE SO PRED ČASI ODLOČEVALCI PREGANJALI, DANES PA TA RITUAL PELJEJO V NERESNOST
„Ravenski pust za grehe v preteklem letu ni sojen. Najdejo ga kar ubitega za enim od hišnih vogalov. Na večer 
pustnega torka pripravijo zadušno slovesnost, zelo podobno cerkvenemu pogrebnemu obredju. V pridigi je 
tudi čas za komentar minulega leta, za samorefleksijo in smeh. Pusta zvečer zažgejo na grmadi in ob ognju 
zaplešejo in zapojejo.“ Menim, da ima PUST… podobno vlogo kot jo je nekdaj imel dvorni norček, ki je skozi 

pretiravanja bil vir fantazije in trkal na vest prisotnih. 

Avtor idej © Vladislav Stres

https://www.dnevnik.si/1042510244
https://www.dnevnik.si/1042800418
http://www.rtvslo.si/zabava/druzabna-kronika/ta-lepi-in-ta-grdi-so-ravenski-pustovi/330446


Na Veliko planino 

Na Malo planino 

Bajtarji 

Bajtarska 

Dol s planine 

Planšarska 

Lepo je v planini 

Planšarska bajta 

Kavrska

Veselo v Kamnik 

Bistriška 

Velikoplaninska 

Tam, kjer gamse zalezujem 

Kadar pa jest u pvaninco grem 

Grintovški uh-uh 

Tam pod Štruco je ena luknja 

Ko pa pride smrt 

Ravbšicarska

Štamfovska

So hribovci zbrani 

Skalaška 

Smučarska 

Sredi stene dva plezalca 

Pesem vodnikov lavinskih psov 

Bohinjska himna 

Zajzera

Severna stena Triglava 

Ep o Slovenskem stolpu 

Midva sva pa dva člana 

Men' se zdi 

Jaz pa ti pod uro se dobiva 

Ko v jutranjem soncu 

Planinska koča 

Sonce šlo za goro je počivat 

Storžič 

Kriška gora 

Dobrča 

Divji lovec 

Zelenica 

Kjer visoke so planine 

S triglavskega veter gorovja 

Tri planike 

Siva gora 

Sredi stene je stezica 

Visoka je gora 

Tamar 

Drežniška 

Oj, gora ta Kaninova

Peričnik 

Oj, Triglav, moj dom 

Visoko vrh planin stojim 

Planike 

Logarska dolina 

Sem na planincah krave pasel 

Veseli pastir 

Na gori je moj dom 

Ne maram Gorjanca 

Bom šel na planine 

Moj očka so mi rekli 

Jagrska s Pece 

Urška 

Na oknu deva je slonela 

Tam za turškim gričem 

Po jezeru 

Kaj mi nuca planinca 

Nad vasjo je čredo pasla 

Pastir 

Zabučale gore 

Petelinček je na goro šel 

Pod Triglavom 

Tam, kjer murke cveto 

Beli cvet 

V steni 

V strme gore 

Klic z gora 

Pod rožnato planino 

Golica 

Kdor hoče žaba bit' 

Gobe

Še n'kol' se nismo tol'k' smejal'

BESEDILA PLANŠARSKIH, NPR. SPODNJIH PESMI ZELO TEŽKO ALI NE MORETE NAJTI.



PALICA PASTIRJA JE LAHKO ZAKRIVLJENA, PA TUDI KAČASTA

Pastir z Velike Planine

NAMIGUJE, 
DA NOSILEC TAKEGA 

SIMBOLA, 
(v tem primeru planšar) 

PREDSTAVLJA  
POGANSKO KULTURO 

ČAŠČENJA KAČE (NARAVE), 

TO JE SPOROČILO VODILNIM 
V MASONSKIH IPD LOŽAH, 
DA SE MORA TOVRSTNO 

KULTURO ZATIRATI
(KAČI JE TREBA ZVIJATI VRAT)

PASTIRSKA PALICA V OBLIKI 

KAČASTE KORENINE
(glej desno) 

Vir: 1., 2.Avtor idej © Vladislav Stres

https://youtu.be/fzX_-85Lbvc
http://sloveniaecoresort.com/sanjska-sluzba2018/pastir/


Damjan Ovsec;  Vir: 1.

„Etnolog, kulturni in umetnostni 
zgodovinar, publicist Damjan 
Ovsec preučuje slovensko iden-
titeto in kulturo, praznovanja 
in praznike ter s tem povezane 
šege in navade, raziskuje vero-
vanja, vraže in praznoverje, mite 
in simbole ter popularizira etno-
loško in kulturno dediščino Slovencev. 

Napisal je 10 knjig ter okrog 1.000 
poljudnih, strokovnih in znan-

stvenih člankov. Od sedem-
desetih let je sodeloval z 

mnogimi domačimi in tujimi 
radijskimi ter televizijskimi 
postajami. Tokrat nam bo 

pripovedoval o nastanku vraž, 
njihovem razvoju in pomenu.“

https://www.napovednik.com/dogodek433279_damjan_ovsec


Vladislav Stres

Levo risba TRNIČA; Sredina vrč, Mehrgarh 7.000 p.n.št., Narodni  Muzej Karači, Pakistan

Ženski dojka je bila 
inspiracija GORSKIM 

PASTIRJEM in dekletom, 
če so jim ga podarili. 

TRNIČ  pa je bil navdih tudi meni, 
da sem naredil to kratko raziskavo, 

javnosti povsem neznanega 
pomena pastirjev v naših krajih. 

Ker se tematiko lahko obravnava še bolj poglobljeno več na 
morebitnem predavanju.



Avtor idej: Vladislav Stres

Kamniški grad, roi, Vlado

Več 2.Več 1.

PRSI so organ, ki so pri ženskah polno razvite. 
Takšne so eterične in zato tudi simbol energije, 

ki dela naš - SKUPNI DOM ŽIVEGA. 
PRSI ŽENSKE,  1. del raziskave dobite TU.

Slikano na Kamniškem (Andeškem) gradu

http://stres.a.gape.org/vs/vizualizacija_um/virtualni_m_slovenstva/vrc_vace_vaska_situla.html
http://stres.a.gape.org/vs/ustvarjanje/o_vizualizaciji_umetnin.htm
http://stres.a.gape.org/vs/vizualizacija_um/prsi_zenske.pdf

