
KJE SO TISTE ROŽ'CE MOJE 
 
To je bil "delovni" naslov naše osrednje prireditve ob 45-letnici delovanja šolske folklorne 
skupine, ki smo jo izvedli 7. 10. 2016 v naši večnamenski dvorani. Prireditev je potekala v 
sklopu projektov Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine. 
S svojim obiskom so nas počastili prva vodja skupine, ga. Slavica Hecl, bivši ravnatelj, g. 
Bogomir Jurtela, naša mentorica-učiteljica, državna selektorica OFS, ga. Nežka Lubej, direktor 
občinske uprave, g. Damjan Napast, direktor ZVKD Maribor, g. Srečko Štajnbaher, ga. Iva 
Ferlinc iz JSKD Ptuj, vabljeni gostje, starši nastopajočih, in mnogi drugi ljubitelji otroškega 
ljudskega izročila. Gledalce so nagovorili ga. ravnateljica, direktor občinske uprave in ga. 
Ferlinc. 
V prepolni dvorani, za kar se zahvaljujemo vsem gledalcem, se je v programu, ki ga je odlično 
povezovala dolgoletna folklornica Tina Baštevc, predstavilo pet folklornih skupin. Začeli so 
slavljenci z naše šole pod vodstvom ge. Milade Skuber s spletom Lubi, ne lubi, sledil je nastop 
naših najmlajših iz 1. razreda s pesmijo in plesi Na planincah luštno biti pod vodstvom 
Monike Šešo. Nato so nastopili prvi gostje iz Maribora, to je skupina Prežihovci iz OŠ 
Prežihovega Voranca Maribor pod vodstvom ge. Amadeje Žunko, Maje Vreča in Nežke Lubej 
z odrsko postavitvijo Spomin na veliki folklorni festival v Mariboru leta 1939. Nasledji so se, 
prvič v kostumih, predstavili šolarji z razredne stopnje z nastopom Le v šolo nikdar prav tako 
pod vodstvom Monike Šešo. Sledil je nastop naših drugih gostov iz Rogaške Slatine, skupine 
Spominčice iz II. OŠ s spletom Lušno je na svet pod vodstvom naše nekdanje folklornice ge. 
Mojce Kmetec. V predzadnji točki so zapeli štiri ljudske pesmi bivši člani in članice, naše 
"slavljenke" (Liza, Aljaž, Sašo, Tina, Lenka, Maja J., Lucija, Kaja, Mojca, Polona, Maja L. K., in 
Marija). Na koncu so se še enkrat predstavili starejši šolski plesalci s spletom Pubeci so žleht 
pod vodstvom ge. Milade Skuber. Nastopi so gledalce navdušili z otroško igro, petjem, 
plesom in prikazovanjem dogodkov iz preteklosti. Ob koncu prireditve so vse skupine 
združile moči: naši na odru, gostje pod odrom, in skupaj zapeli pesem iz našega spleta iz leta 
1999 z naslovom Kje so tiste ro'žce moje. Za prijetno presenečenje čisto na koncu je 
poskrbela občina Kidričevo, ki je vsem nastopajočim in tudi drugim poklonila slastno torto, za 
natopajoče in vabljene goste pa omogočila zakusko ob druženju. 
Ga. ravnateljica je vsem vodjem naše šolske skupine, gospem Slavici Hecl, Mariji Jurtela, 
Moniki Šešo, Metki Kaiser in Miladi Skuber, podelila zahvale za prispevek k razvoju otroške 
folklore na OŠ Cirkovce. Prav tako se je zahvalila ge. Darinki Kramer za šivanje mnogih 
folklornih oblačil vrteškim in mlajšim šolskim folklornikom. Ga. Ferlinc iz ptujske izpostave 
JSKD pa je šoli podelila priznanje za folklorno dejavnosti. Prevzela ga je ga. ravnateljica. Za 
sodelovanje smo se zahvalili tudi prijateljskim skupinam iz Maribora in Rogaške Slatine. 
Ob tej priložnosti smo izdali tudi zbornik Naših 45 let, kjer so v prvem delu zapisi mentorjev 
in sodelavcev, v drugem delu pa spomini nekdanjih članov, ki jih danes najstarejši štejejo že 
55 let in več. 
Da je prireditev uspešno potekala, so zaslužni mnogi sodelavci, ki so prispevali pomemben 
delež, za kar se jim, kot vodja prireditve, iskreno zahvaljejem. Prav tako iskrena hvala naši 
občini in vsem darovalcem, ki ste prostovoljno prispevali kar 502 evra. S tem ste dokazali, da 
še naprej nesebično podpirate našo uspešno dejavnost. 
 
Marija Jurtela, vodja prireditve 


