
VEDRA 

Opis ljudskega običaja 

 

Vedra je ljudski običaj, ki je značilen za našo občino.  

V predpustnem in pustnem času so marsikje po Sloveniji takšne in drugačne bolj ali 

manj tradicionalne prireditve. Ena takih, ki sicer ni klasično pustna, ima pa zabaven  

pridih in več kot 100 letno tradicijo, je vedra. Namenjena je izključno domačinom vasi, 

ki jo prireja. Danes jo še najdemo v vaseh občine Sveti Jurij ob Ščavnici. 

Ime vedra izhaja iz običaja, da mora vsak, ki je prevzel domačijo ali se priženil v vas, 

dati za vidrico vina. S tem si je pridobil pravico vaščana in ugled gospodarja. Ker so bili 

kmetje v Biserjanah premožnejši, so ti morali dati kar za štrjok  ali sod vina. Tam se 

zato zabava tako tudi imenuje. Poleg Biserjan so med prvimi že leta 1800 takšno 

pustovanje prirejale vasi Jamna, Čakova in Žihlava. Vedre se vsako leto prirejajo v 

gasilskih domovih. Pripravljali odbor izbere dve domačiji, ki pripravita zabavo. Najprej 

gospodarja domačij v predpustnem času vabita ljudi na vedro od hiše do hiše. 

Prineseta šaljiva vabila. Pri hiši kjer vabita, gospodinja pripravi domače dobrote, 

gospodar pa prinese vino. Ko so vsi povabljeni je čas, da gre pripravljali odbor 

poskusit in izbrat vino, ki ga bodo ponudili na vedri. Teden dni pred vedro, se začnejo 

intenzivne priprave. Prireditelji okrašujejo dvorano, pripravljajo pustno pojedino, 

pecivo, krofe in zakurijo peč, da gostov ne bo zeblo.  

Nekoč so se po tradiciji rajanja udeležili vsi vaščani razen otrok. Danes pa so 

dobrodošli čisto vsi, stari in mladi. Tudi oblačila so skoraj predpisana. Ženske morajo 

imeti pisane predpasnike, moški pa frtošnjače (moški predpasnik).Na vedri je tudi 

veliko različnih kostumov. V nje so največkrat oblečeni domači otroci in ljudje iz 

drugih vasi, ki se pridejo pokazat, zaplesat in s tem popestrit dogajanje. 

Tudi v moji vasi je tako. Bolehnečici so majhna vas s 33 hišami in nekaj več kot 100 

prebivalci, ki se po večini še vedno ukvarjajo s kmetijstvom. Kljub delu si skoraj vsi 

vzamejo čas in pridejo na vedro, ter tako skrbijo da ta običaj ne bo tako hitro 

pozabljen. Nekoč je bila vedra pri nas priložnost, da so se ljudje dogovorili o mejah in 

zgladili kakšne nesporazume, danes pa je namenjena druženju vseh vaščanov. 

 

Učenka 5. razreda 


