
SMO PLESALI IN BOMO PLESALI! 

Ples nas spremlja od rojstva do smrti; spremljal je prve ljudi na svetu in se ohranil vse do 

današnjih dni. Nič ne kaže, da to ne bi držalo tudi v naslednjih letih, saj trenutno na OŠ 

Cirkovce aktivno delujejo tri skupine folklornikov, skupina v vrtcu, mlajša in starejša skupina 

na osnovni šoli. Tukaj je folklora pognala globoke korenine, zato jo moramo negovati. V 

začetku je to pomenilo ohranjati plese, šege in navade, dandanes pa vemo, da je treba v to 

vključiti tudi igro, petje in kostumsko podobo. Vedno bolj se namreč uveljavlja celostna 

obravnava folklore, s katero se  ohranjanja  naša  bogata otroška kulturna dediščina.    

To pa je  v  današnjem času vedno težje, saj je vse to povezano s finančno podporo, ki je šola, 

v kateri skupina ni registrirana kot društvo, za svoje delovanje ne prejema nobene dotacije, 

težko zmore sama.  

Kljub temu pa so se vsi moji predhodniki trudili, da bi folklora v Cirkovcah živela in brez 

pomisleka to  tradicijo ohranjamo tudi danes. 

Največja zasluga za to pa gre prav gotovo vsem mentoricam, ki so našo skupino vodile vse od 

njene  ustanovitve pa do danes.  Žal smo se pred enim letom poslovili od ge. Slave Knafelc, ki 

je dolga leta vodila skupino. Nas pa na vseh prireditvah obišče še prva mentorica, ga. Slavica 

Hecl. Levji delež k prepoznavnosti naše folklore v domovini in v tujini je  prispevala tudi 

dolgoletna mentorica ga. Marija Jurtela, ki je bila nekaj časa tudi strokovna spremljevalka 

otroških revij.   

Kako težko je skupino prevzeti po odlični mentorici, se je prav gotovo zavedala učiteljica, 

nekdanja folklornica, Metka Kaiser, ki je skupino prevzela pred  šestimi  leti in nadaljevala 

njeno uspešno pot.  V lanskem in letošnjem letu pa skupino vodi prav tako naša učiteljica in 

tudi folklornica Milada Skuber, ki prav tako skupino ohranja na visokem nivoju.  V enoti vrtca 

Cirkovce je  delovala skupina  najprej pod vodstvom ge.  Nežike Šešo,  njeno poslanstvo pa je  

prevzela  ga. Monika Šešo. Ker je zanimanje za folkloro na naši šoli  zelo veliko, trenutno vodi 

kat dve skupini, skupino vrtca in mlajšo skupino v OŠ.   

Hvala prizadevnim mentoricam, ki so se skozi vsa leta trudile skrbno ohranjati našo plesno in 

oblačilno dediščino in jo nesebično  predstavljati  ostalim učencem in širši družbi. Pri tem so 

jim seveda bili v veliko podporo muzikantje, brez katerih ni plesa.  V zadnjem obdobju sta 

bila zato najzaslužnejša Ivan Kojc in devetošolec Anej Marin, letošnji debitant pa je 

šestošolec Žiga Kokol. 

Da imamo otroke oblečene v  folklorne obleke, gre velika zasluga šolskemu skladu OŠ 

Cirkovce, ki je doniral sredstva za nakup blaga. Posebej pa bi se želeli zahvaliti naši sodelavki 

iz vrtca, ge. Darinki  Kramer. Z vso potrpežljivostjo in natančnostjo je pod strokovnim 

vodstvom ge. Nežke Lubej sešila tako  fantovske kot dekliške noše. Sedaj smo ponosni, da 

imamo kostumirane vse tri skupine in to je za našo skupino ob 45-letnici nov velik dosežek.   

Spletanje  vezi v plesnih skupinah je pomemben element v kakovosti življenja vsakega 

posameznika. S tem tudi na OŠ Cirkovce z ljudskimi plesi  ohranjamo narodno zavest in 

pripadnost.  
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