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POGOVARJALI SMO SE Z…

Savico, Darkom, Milko in Joškom BUBNIČ.

Vsi so se rodili in živeli na Pregarjah.

Med seboj so v sorodu.



POMAGALI SO SI PRI …

- KMEČKIH 

OPRAVILIH: setev, 

žetev, mlatev, 

pobiranje 

krompirja, košnja, 

pobiranje sadja, 

ruženje koruze, 

vožnja gnoja in 

pripravljanje drv.

- IZPOSOJALI SO SI: 

živino, orodja in 

kmetijske 

pripomočke, tudi 

živila in gospodinjske 

potrebščine.

- GRADNJI HIŠ in 

GOSPODARSKIH 

POSLOPIJ





DELITEV DELA GLEDE NA …

SPOL

Nekatera dela so 

opravljale samo ŽENSKE –

takšno opravilo je bilo 

predvsem ŽETEV.

MOŠKI so bili zadolženi za 

KOŠNJO in težja opravila.

STAROST

Pri delu so sodelovali vsi 

po svojih močeh:

otroci so že pri petih letih 

pasli živino,

ostarele ženske so veliko 

šivale, vezle in pomagale 

pri hišnih opravilih.



OTROCI NA PREGARJAH NEKOČ

- Med poukom so odhajali pomagati pobirati krompir, ker je bila 

na vasi kmečka zadruga. 

- V zameno so šoli priskrbeli hrano, prvo televizijo, zajce in čebele.

- V šoli so vedno imeli 50 l svojega medu.

- Pozimi je zapadlo veliko snega. Čas so si krajšali tako, da so luščili 

češnjeve vejice – to so dodajali kot priboljšek kravam v seno.

- V šolo so iz vseh vasi hodili peš, niso imeli ne primernih obuval, ne 

oblačil.



„STROKOVNJAKI“ NA VASI

- Nekateri so se priučili za poklice, kot so: tesar, zidar, veterinar, 

babica.

- Nudili so pomoč ljudem na vasi brez plačila.



NAŠI SOGOVORNIKI SO SE STRINJALI, DA SO 

NEKOČ …

- ljudje veliko več sodelovali in si med seboj pomagali,

- ker je bilo življenje drugačno, 

- vsi so živeli na vasi in bili odvisni od zemlje in kmečkega dela, s 

katerim so se preživljali,

- vsi dogovori so se sklenili ustno in brez plačila,

- usluge se je vedno vrnilo, ne glede na to, kdo je imel več ali 

manj,

- pomagali so si vsi med seboj.




