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PREDSTAVITEV MENTORICE FOLKLORNE SKUPINE 
JUROVČAN – CILKE NEUVIRT

Cilka NEUVIRT je prišla v Jurovski Dol oktobra leta 1969 kot mlada učiteljica. S seboj je iz 
rojstnega Šentilja v Slovenskih goricah prinesla neizmerno ljubezen do ljudske pesmi in plesa. 
Njeni prvi plesni koraki so se pričeli v 4. razredu osnovne šole. Z očetom sta doma pogos-
to prepevala ljudske pesmi. Najljubša jima je bila slovenska ljudska Pod rožnato planino. V 
rojstnem kraju je bila dve leti članica mladinske folklorne skupine. Plesali so gorenjske plese v 
folklornih kostumih, ki so jih sešile šivilje iz Šentilja. Cilki ga je sešila mama, zato je bila nanj še 
posebej ponosna. Cilka je tako vzljubila ljudsko petje, plese, kostume, obujanje kulturne dediš-
čine, druženje z mladimi in prijatelji, da je folklorni dejavnosti posvetila vse svoje življenje.

Kmalu po prihodu v Jurovski Dol je ustanovila šolsko folklorno skupino, s katero je nasto-
pala na šolskih proslavah. Nato je s temi mladimi folklorniki nadaljevala svoje kulturno poslan-
stvo v takratnem Kulturno-prosvetnem društvu Ivan Cankar Jurovski Dol. Priključili so se še 
drugi ljubitelji folklorne dejavnosti in pridne šivilje, ki so poskrbele, da so se mladi folklorniki 
na novo ustanovljene folklorne skupine lahko na otvoritvi otroškega vrtca v Jurovskem Dolu 
predstavili v novih gorenjskih folklornih kostumih. Takrat so bili postavljeni temelji sedanje 
Folklorne skupine Jurovčan, ki deluje neprekinjeno že 35 let. Cilka NEUVIRT je mentorica te 
skupine 30 let. Le v letih med 1994 in 1998 ni bila mentorica skupine. Skoraj ves čas pouče-
vanja na OŠ Jožeta HUDALESA v Jurovskem Dolu je bila tudi mentorica različnim folklornim 
skupinam na tej šoli in je bila z različni skupinami večkrat izbrana za nastop na medobmočnih 
srečanjih otroških in mladinskih folklornih skupin.

Cilka NEUVIRT se je kot mentorica folklornih skupin tudi izobraževala in končala seminar 
za izprašanega vodjo folklornih skupin v Ljubljani, kjer je izpopolnila svojo znanje tudi na pod-
ročju prekmurskih, belokranjskih, goričkih in štajerskih plesov. Pri njenem delu ji je bil v veliko 
oporo njen pokojni mož Fredi. Na njeni folklorni poti je bilo z njo preko 300 plesalcev, od 
najmlajših do najstarejših. Medtem so nekateri odhajali, drugi so prihajali. Z njimi pa tudi spo-
znanje, da je potrebno storiti nekaj več na področju ljudskega izročila našega kraja. S folklor-
nikom Miroslavom BREZNIKOM sta pričela raziskovati običaje tega dela Slovenskih goric. Pri 
tem so jima bili v veliko pomoč še živi nosilci te kulturne dediščine Jože ZALETINGER, Helena 
ŠKRLEC, Marija ŠENEKER in drugi. S pomočjo vseh folklornikov FS Jurovčan so nastale odrske 
postavitve: Godovno, Poletne, Domlanke, Kündali bojo itn. S temi odrskimi postavitvami se je 
FS Jurovčan uvrščala na medobmočna in tudi na državno srečanje odraslih folklornih skupin v 
Beltincih leta 2005. Na omenjeno državno srečanje se je FS uvrstila zaradi svoje izvirne odrske 
postavitve Poletne, strokovne pomoči Nežke LUBEJ in lepo urejenih folklornih kostumov, za 
kar že več let skrbita Berta Maček in Jelka Breznik, in predvsem zaradi folklornikov, ki že vrsto 
let vztrajajo ob mentorici in jim ni vseeno, da bi v našem kraju zamrlo ljudsko izročilo. 

Danes deluje v FS Jurovčan 21 članov, od tega so trije godci, ki poskrbijo za pomembnost 
in izvirnost glasbene spremljave. Kdor se je kadarkoli ukvarjal s podobno dejavnostjo, ve, 
koliko naporov, truda in odpovedovanja je potrebno, da kakovostna rast folklorne skupine ne 
upade, ampak nadgrajuje svojo kulturno poslanstvo ohranjanja plesnega in pevskega ljudske-
ga izročila ter prikazovanja ljudskih šeg in običajev. Cilki NEUVIRT in folklornikom FS Jurovčan 
je prav to v zadnjih petih letih uspelo.

Miroslav Breznik
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DELOVANJE FOLKLORNE SKUPINE 
OD LETA 2003 DO 2008

Zgodovina nastanka FS Jurovčan in projekt nabave novih folklornih oblačil – kostumov sta 
bila opisana v Biltenu ob naši 30-letnici delovanja, zato ju tokrat ne bomo več ponavljali. Vsa 
ta leta Folklorna skupina raziskuje, predstavlja in obuja ljudske običaje, navade in šege doma-
čega kraja, ki jih z ljudskimi pesmimi in plesi, pretežno iz Slovenskih goric, predstavlja v svojih 
odrskih postavitvah.

Po obeleženju 30. obletnice svojega delovanja, 6. 3. 2003, na kateri se je FS Jurovčan 
predstavila v novih folklornih kostumih, smo pričeli aktivnosti za organizacijo različnih nasto-
pov. Sledilo je veliko povabil za nastope iz sosednjih krajev, krajev širše Slovenije ter sosednje 
Avstrije in Nemčije. Vsebinsko in slikovno bomo predstavili le nekaj najpomembnejših nasto-
pov v zadnjih petih letih, s katerimi se je FS Jurovčan uveljavila doma in v širšem prostoru. 
S tem je veliko pripomogla za promocijo kulture svojega kraja, občine Sv. Jurij v Slovenskih 
goricah in tudi Republike Slovenije. 

L e t o  2 0 0 3
Trije plesni pari in harmonikaš Ivo SENEKOVIČ so 6. 11. 2003 nastopili na TV Avstrija, stu-

dio Graz, v oddaji z naslovom EU-BURGER – forum, ki jo je neposredno prenašala avstrijska 
televizija, na temo vključevanja Slovenije v Evropsko unijo in čezmejno sodelovanje mladih. 
Prireditev je potekala na ministrski ravni. Naši folklorniki so izvedli nastop skupaj s tremi pari 
folklorne skupine – Landjugend Altenberg – Kapellen – Neuberg.

Kontaktna oseba za organizacijo gostovanja folklorne skupine je bil Rudolf LORBEK.

6. 11. 2003, TV Avstrija, studio Graz, EU-BURGER – forum
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L e t o  2 0 0 4
21. 2. 2004, Hartberg, Republika Avstrija, tradicionalni Ball – ples v folklornih kostumih. Na 

prireditvi je bilo preko 3500 obiskovalcev. Nastopilo je veliko folklornih skupin iz cele Evrope. 
Vstop na prireditev je bil načeloma dovoljen samo obiskovalcem, ki so bili v folklornih kostu-
mih. Naša folklorna skupina se je predstavila z dvema spletoma štajerskih plesov.

21. 2. 2004, Hartberg, Republika Avstrija, tradicionalni Ball – ples v folklornih nošah

26. 10. 2004, Eisenstadt, Republika Avstrija, nastop na prireditvi »Praznik – srečanje druš-
tev« v Kulturnem centru Eisenstadt.

Na prireditvi so nastopale tudi folklorne skupine iz Madžarske, Slovaške in Avstrije. Priredi-
tev je bila osrednja proslava glavnega mesta Gradiščanske ob avstrijskem državnem prazniku. 
Prireditve se je med drugimi visokimi gosti udeležil tudi predsednik vlade Republike Avstrije 
g. Wolfgang Schüssel.

Folklorna skupina Jurovčan je predstavila ljudske plese, pesmi, običaje, glasbo in folklorne 
kostume iz Štajerske in Prekmurja:

Odrska postavitev: GODOVNO

Praznovanje gospodarjevega goda na Štajerskem. Gospodar Ivan praznuje svoj god. Žena 
Vera mu je ob tej priložnosti po stari navadi skuhala prekajeno domačo klobaso in trdo kuhana 
jajca. Kljub temu pa je Ivan žalosten, ker sta na domačiji sama, saj se otroci le malokdaj vračajo 
s svojimi družinami domov. Praznovanje goda zanj ni več tako veselo, saj je prepričan, da so 
vsi pozabili nanj.

Presenetijo ga godci, ki ga obiščejo, mu voščijo za god in mu zaigrajo. Ivana to zelo razve-
seli in skupaj z njimi nazdravi. 
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Čez nekaj časa Ivan doživi še drugo presenečenje, ko zasliši pred hišo ropotanje s pokrov-
kami, kar je star običaj ob praznovanju goda na Štajerskem. Voščit mu pridejo prijatelji, ki z 
njim nazdravijo, mu zapojejo napitnico in zaplešejo. Ker sta tudi Ivan in Vera v mladosti rada 
plesala, se jim ob rajanju in veselem razpoloženju pridružita. 

Štajerski ljudski plesi: trojka, štajeriš, štajeriš v troje, spretnostni ples s klobuki, dvojni val-
ček, gospod gospa, konjski ples, metlotanc.

26. 10. 2004, Eisenstadt, godovno in petje napitnice

26. 10. 2004, Eisenstadt, godec vošči gospodarju za god
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Folklorniki so dopoldan pred nastopom v Eisenstadtu izkoristili za ogled znamenitosti Du-
naja. Koordinatorka med FS Jurovčan in poslanko Zveznega parlamenta Republike Avstrije 
gospo Edeltraud LENTSCH, organizatorko nastopa, je bila ga. Mira ROTMAN.

Odrska postavitev: FSAKA PTICA JE VESELA

V Prekmurju je zelo bogato folklorno izročilo. Prekmurje je znano po pridelavi žitaric, vča-
sih pa je bilo znano tudi po pridelovanju lanu, iz katerega so izdelovali laneno platno, blago za 
izdelovanje oblačil. Takšni so tudi prekmurski folklorni kostumi.

Med folklornimi liki še posebej izstopa »pozvačin«, v izvirni obleki in z ježevko v roki. Pred 
svatbo hodi od hiše do hiše in vabi svate na poroko. Nekaj posebnega pa je tudi špancervalcer, 
ki ga spremlja pesem Fsaka ptica je vesela. To pesem so peli svatje, ko se je nevesta poslavljala 
od doma.

PLESI: špancervalcer – Fsaka ptica je vesela, po zelenoj trati, šamarjanka, šoštarska, šotiš, 
tkalečka.

26. 10. 2004, Eisenstadt, med plesom prekmurskih plesov
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26. 10. 2004, Eisenstadt, pozvačinovo okrašeno pokrivalo – maska

L e t o  2 0 0 5
Leto 2005 je bilo eno najuspešnejših v vsej zgodovini Folklorne skupine Jurovčan, saj se 

je skupina po nastopu na območni reviji folklornih skupin »Le plesat me pelji« 16. 4. 2005 v 
Jurovskem Dolu, z odrsko postavitvijo »POLETNE« uvrstila na medobmočno revijo folklornih 
skupin, ki je potekala 21. 5. 2005 v Ormožu, kjer je bila skupina izbrana za nastop na II. delu 
državnega srečanja odraslih folklornih skupin, ki je potekalo v Beltincih, dne 31. 7. 2005 v 
okviru 35. mednarodnega folklornega festivala. Predstavilo se je osem folklornih skupin iz 
Slovenije, po izboru strokovne spremljevalke FS gospe Neve TRAMPUŠ.

Odrska postavitev »POLETNE« je nastala na podlagi terenske raziskave krajevnega običaja 
in so jo opravili člani folklorne skupine sami. S strokovno pomočjo gospe Nežke LUBEJ sta jo 
oblikovala Cilka NEUVIRT in Miroslav BREZNIK.

In kaj so poletne? Poletne so bile kovinske ploščice, na katerih je imel gospodar (paver, 
virt) vklesani začetnici svojega imena in priimka. Z njimi je vrednotil najem zemlje in razne 
usluge, ki jih je opravil za viničarje (vajncerle). Le-ti so hodili k njemu na delo (taberh) in za 
opravljeno delo prejeli namesto denarja poletne. Ob koncu leta sta gospodar in viničar nare-
dila obračun, kar smo prikazali na nastopu. Končanemu obračunu je sledilo petje kolednic ob 
novem letu in ples.

Pesem: Novoletne kolednica.
Plesi: mazurka, konjski ples (Korena).
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Obračun

Gospodinja: Ti, čuješ, čez dva dni pa bo ži 
novo leto, te si ži s vsejmi vajncerlami pora-
čuno?
VIRT: Nocor še pride Kranarov Jožek.
VAJNCERL: Dober večer, virt pa gospodija.
VIRT: Dober večer.
VAJNCERL: Sn prišo prav na obračun.
VIRT: Prav, prav.
VAJNCERL: Malo sn ži pozn.
VIRT: Vredi je, vredi.
VAJNCERL: Poglednte virt, kak sn jaz bil letos 
pridn, 52 poletn sn skupr spravo.
VIRT: Ja pa ti meni toto pokaži, či so tote vse 
moje, či nejsi kake sam coj naredo.
VAJNCERL: So virt, so gvišno, so vse vaše 
virt.
VIRT: So, moje so, zaj pa ma mija pogledna-
la, kolko si ti meni kaj doužn. Vejš, jaz mam 
tau v knjigi vse zapisano, tau je vse perajt. Ja 
vejš tau piše, da si hasnoval 1 ogon, toto bi 
blou 12 poletn, te sn ti eno cejlo dopoudne z 
juncami orau, tu 10 poletn, te si doubo vous 
drv, bi blou 5 poletn, nah sn ti zapelo en voz 
foutra, pa je 8 poletn.

VAJNCERL: Vejte kaj virt, tisti vouz foutra, ki 
ste mi ga vi dali, pa je bil tak bougo nabasan, 
pa sn si mislo, da te mi ga vači dali.
VIRT: Pa dobro, pa ma tri dul spistila.
VAJNCERL: Te pa bom dal tri nazaj.
VIRT: Ja vejš, tou pa še piše, da si doubo ene-
ga miceka, tisto bi tudi blou 12 poletn.
VAJNCERL: Jezus Marija virt, tisto prase pa je 
blou tikau sloko, pa še zacukjeno, na kunci pa 
še mi žrejt nej htelo.
VIRT: Vejš, zaj pa ma mija skup potegnala, 
kolko si čez cejlo leto doužn. Ja vejš, Jožek, 
toto, toto, bi prišlo 47 poletn.
VAJNCERL: Jezus na Marija virt, te jih ja mam 
jaz premalo, či jih mam samo 45.
VIRT: Pa dobro, ki si cejlo leto pridno delo, 
naj ti bo, vredi je – in si sežeta v roko.
VAJNCERL: Virt, vi tak skouz tak naredite, da 
sn vam skouz duožn in na večno rejvež, tou 
mate – in mu izroči poletne.

Narečno besedilo: Vera Divjak

Beltinci, 31. 7. 2005, obračun virta in vajncerla spremlja gospodinja
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Beltinci, 31. 7. 2005, folklorniki med plesom 

Beltinci, 31. 7. 2005, folklorniki po ogledu prireditvenega prostora



11

15. 1. 2005, Cerkvenjak, folklorniki v belokranjskih kostumih, po nastopu na osebnem jubileju članice FS

15. 1. 2005, Cerkvenjak, med čakanjem na nastop
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L e t o  2 0 0 6
8. 4. 2006 se je FS Jurovčan udeležila v Sv. Trojici območne revije folklornih skupin Le 

plesat me pelji, z odrsko postavitvijo »DOMLANKE«. Skupina je bila izbrana za nastop na me-
dobmočni reviji FS, ki je potekala v Zg. Ložnici.

Odrska postavitev »DOMLANKE« je nastala na podlagi terenske raziskave krajevnega obi-
čaja in so jo opravili člani folklorne skupine sami.

V začetku novega leta, ponavadi okrog pusta, so pavri (gospodarji) povabili po opravljenih 
obračunih najbolj pridne in zanesljive delavce, viničarje ter male kmete, na DOMLANKE.

Te so pripravili po zimskih kolinah, ko so imeli dovolj mesa in tudi vina. Povabljenci so prišli 
na domlanke tudi z družinami in lepše oblečeni. Bili so obilno pogoščeni, za kar je poskrbela 
gospodinja. Bilo je veselo, saj je gospodar povabil tudi godce. Tako se je plesalo, pelo, igrali 
so šaljive igre in si pripovedovali šale.

Gospodar se je vsem delavcem zahvalil za njihovo delo v prejšnjem letu in jih prosil za 
pomoč tudi v naprej.

Plesi: dvojni valček, Marija snežna polka.
Prikazovanje šaljive igre – »Oves odavat« – skrivanje krompirja. Če je iskalec uganil, kateri 

igralec je imel skriti krompir, se je moral igralec sleči, če pa ni uganil, se je moral sleči iskalec. 
Igra je ponavadi trajala tako dolgo, da se je iskalec ali drugi udeleženec igre moral sleči skoraj 
do nagega.

8. 4. 2006, Sv. Trojica, Območna revija folklornih skupin »Le plesat me pelji«
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6. 5. 2006, Zg. Ložnica, prikaz igre Oves odavat, plesalec se je moral sleči skoraj do nagega

6. 5. 2006, Zg. Ložnica, prikaz igre Oves odavat, sramežljivo slačenje mlade plesalke, 
pomagajo ji radovedni folklorniki
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17. 6. 2006, Baernbach, srečanje treh dežel Avstrije, Italije in Slovenije, v sodelovanju z 
Društvom kmečkih gospodinj Sv. Jurij in TD Dediščina Jurovski Dol. Kontaktna oseba za nastop 
je bila Mira ROTMAN.

17. 6. 2006, Baernbach, med plesom na prireditvenem prostoru v parku 

Od 15. do 16. julija 2006, Nemčija – Nürnberg. Srečanje Sloven-
cev »Pod brajdami« ob velikem jezeru Brombachsee pri Nürnbergu.

Srečanje je potekalo v organizaciji Radia Maxi. Neposredno 
operativno organizacijo in izvedbo prireditve je vodil Karel KUR-
NIK, sodelavec navedenega radia, ki je Folklorno skupino Jurov-
čan in Jurovski oktet povabil k sodelovanju.

Na navedeni prireditvi smo spoznali folklornike slovenske 
folklorne skupine iz Esna in z njimi navezali prijateljske stike.

Od 15. do 16. julija 2006, Nemčija – Nürnberg. Srečanje Sloven-
cev »Pod brajdami« ob velikem jezeru Brombachsee pri Nürnbergu.

Srečanje je potekalo v organizaciji Radia Maxi. Neposredno 
operativno organizacijo in izvedbo prireditve je vodil Karel KUR-
NIK, sodelavec navedenega radia, ki je Folklorno skupino Jurov-

Na navedeni prireditvi smo spoznali folklornike slovenske 
folklorne skupine iz Esna in z njimi navezali prijateljske stike.
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15. 7. 2006, Nürnberg, folklorniki med petjem pesmi

16. 7. 2006, Nürnberg, skupinska fotografija pri znamenitem studencu v središču mesta
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16. 7. 2006, Nürnberg, nastop na osrednji ploščadi pred katedralo 

Od 2. do 4. novembra 2006, Nemčija – Berlin: Obisk in nastop pri Slovenski katoliški misiji 
v Berlinu.

Folklorna skupina Jurovčan, Vokalni kvintet Završki fantje in Lut-
kovno gledališče Pika iz Lenarta so na povabilo Slovenske katoliške 
misije v Berlinu, vodi jo duhovnik Dori PEČOVNIK, s svojimi na-
stopi razveselili Slovence v Berlinu. Završki fantje so s pet-
jem spremljali mašo, ki jo je vodil Dori PEČOVNIK, člani 
FS Jurovčan so se maše udeležili v folklornih oblačilih – 
kostumih. Članice Lutkovnega gledališča Pika so uprizori-
le predstavo za otroke, po njej pa še lutkovno delavnico 
za otroke. Prireditve se je udeležilo veliko staršev z otro-
ki, ki so bili nad predstavo in delavnico prijetno navdušeni. 
Folklorna skupina Jurovčan in Završki fantje so za izseljence 
pripravili celovečerni splet folklornih plesov in petja. Nasto-
pe kulturnikov je spremljala tudi Monika KARTIN, sveto-
valka na slovenskem veleposlaništvu v Berlinu, slovenska 
redakcija Radia Multikulti iz Berlina pa je o njih posnela 
reportažo.

Nastop je organizirala gospa Darja ORNIK, tajnica 
Zveze kulturnih društev občine Lenart itn.

Kulturniki smo navedeni obisk izkoristili tudi za 
ogled znamenitosti Berlina in Potsdama. 

Folklorna skupina Jurovčan, Vokalni kvintet Završki fantje in Lut-
kovno gledališče Pika iz Lenarta so na povabilo Slovenske katoliške 
misije v Berlinu, vodi jo duhovnik Dori PEČOVNIK, s svojimi na-
stopi razveselili Slovence v Berlinu. Završki fantje so s pet-
jem spremljali mašo, ki jo je vodil Dori PEČOVNIK, člani 
FS Jurovčan so se maše udeležili v folklornih oblačilih – 
kostumih. Članice Lutkovnega gledališča Pika so uprizori-
le predstavo za otroke, po njej pa še lutkovno delavnico 
za otroke. Prireditve se je udeležilo veliko staršev z otro-
ki, ki so bili nad predstavo in delavnico prijetno navdušeni. 
Folklorna skupina Jurovčan in Završki fantje so za izseljence 
pripravili celovečerni splet folklornih plesov in petja. Nasto-
pe kulturnikov je spremljala tudi Monika KARTIN, sveto-
valka na slovenskem veleposlaništvu v Berlinu, slovenska 
redakcija Radia Multikulti iz Berlina pa je o njih posnela 

Nastop je organizirala gospa Darja ORNIK, tajnica 
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Folklorna skupina Jurovčan, Završki fantje, Darja Ornik - organizatorka obiska, Marija ŠAUPERL - predsednica 

ZKD in Dori PEČOVNIK - gostitelj, Lutkovna skupina PIKA in Cilka NEUVIRT - mentorica FS Jurovčan

24. 11. 2006, Lenart, Osrednja državna proslava ob Dnevu Rudolfa MAISTRA, z direktnim 
TV prenosom. Folklorna skupina se je predstavila z odrsko postavitvijo »POLETNE« in spletom 
štajerskih plesov.

24. 11. 2006, Lenart, osrednja državna proslava ob Dnevu Rudolfa MAISTRA
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19. 12. 2006, Ljutomer, Sodelovanje na radijski in televizijski oddaji v organizaciji Ra-
dia MAXI. Folklorniki so bili ves čas prireditve kot del scene na odru. Med tem so izdelovali 
okraske za božično drevo, se veselili, gostili, plesali in okraševali božično drevo.

19. 12. 2006, Ljutomer

 19. 12. 2006, Ljutomer, folklorniki 
 med okraševanjem božičnega drevesa
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2 0 0 7
20. 4. 2007, Jurovski Dol, Območna revija odraslih in otroških folklornih skupin Si za ples 

– sem za ples 2007.
Folklorna skupina se je predstavila z odrsko postavitvijo GOSTIJA PO POLNOČI.
Po polnoči sta se ženin in nevesta preoblekla. Med tem so si svatje krajšali čas, tudi z na-

pitnicami. Ko sta se vrnila k svatom, je bil prvi ples samo njun, nato so se zvrstili še starešine, 
starši in nazadnje ostali svatje. Med gostijo po polnoči so uprizarjali tudi ljudsko gledališče. 
Prikazali smo igro »MEJAŠI«. Soseda – mejaša se srečata ob meji in se prepirata, kje le-ta po-
teka. Med prepirom se obrekujeta in tudi stepeta. Zbadljivke in prepir med njima spremljajo 
svatje in se ob tem nasmejijo. 

20. 4. 2007, Jurovski Dol, Mejaši, ljudsko igro je predstavil folklornik FS Jože KRANER
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21. 4. 2007, Jurovski Dol, gostija po polnoči, ples neveste in ženina spremljajo svatje

8. 12. 2007, Šentilj pri Mislinji, Krpačevi dnevi, v organizaciji KD Šmartno pri Slovenj 
Gradcu. Folklorna skupina JUROVČAN se je predstavila na folklornem večeru, na katerem so 
nastopale še FS Majsterski iz Mislinje, FS Pastirji iz Podgorja pri Slovenj Gradcu, FS REJ Šmartno 
pri Slovenj Gradcu. Koordinatorka nastopa je bila gospa Nežka LUBEJ.

8. 12. 2007, Šentilj pri Mislinji, ob zaključku prireditve



21



22

L e t o  2 0 0 8
Folklorna skupina je letos na območnem srečanju FS 4. 4. 2008 na Sv. Ani prikazala, kako 

so nekoč, ko še ni bilo razvitih sredstev javnega obveščanja, krajani obveščali KÜNDAČA – 
RAZGLAŠALCA, ki je v nedeljo po prvi in drugi maši pred cerkvijo, običajno na dobro vidnem 
mestu, kündal oziroma razglašal njihova obvestila. Za razglas so običajno prijavili prodajo 
zemlje, drv, kmetij, püš, viničarij, izgubo stvari in živali ter skupne delovne akcije – küluke. 
Tudi godci so se prišli prijavit za KÜNDANJE. Kündač jih je hotel preizkusiti, če res znajo igrati, 
zato je zbrana družba lahko zaplesala. 

Plesi: okrogla polka, mašarjanka, Marija snežna polka. 
Pesem: Prav lepa je Šentjurska fara.

4. 4. 2008, Sveta Ana, med plesom mašarjanke

Z navedeno odrsko postavitvijo se je FS Jurovčan uvrstila na medobmočno srečanje FS, ki 
je bilo 23. 5. 2008 v Ormožu. 

Dne 19. aprila 2008 je bila v kraju Neuhofen an der Ybbs v Spodnji Avstriji otvoritev raz-
stave, na kateri se je predstavilo območje Slovenskih goric.

Otvoritev razstave je bila ob 16. uri v ustanovi Ostarrichi – Kulturhof. Zvečer ob 20. uri je 
bila kulturna prireditev, ki so jo organizatorji poimenovali »Slowenischer Kulturabend«. Celoten 
program prireditve sta pripravila in izvedla Vokalni kvintet Završki fantje in Folklorna skupina 
Jurovčan. Pogostitev za obiskovalce kulturnega večera je pripravilo Društvo kmečkih žena in 
deklet Lenart.

Folklorna skupina JUROVČAN se je predstavila s štajerskimi plesi, in sicer:
1. splet: zibenšrit, pojštrtanc, gospod gospa, mazurka, konjski ples, metlotanc.
Pesem: Prav lepa je Šentjurska fara.
2. splet: drotari – kačo zvijat, dvojni valček, okrogla polka, šamarjanka, Marija snežna pol-

ka, klobučkov ples, igra – oves odavat 
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9. 4. 2008, Ostarrichi – Kulturhof, folklorniki med konjskim plesom

9. 4. 2008, Ostarrichi – Kulturhof, godci za folklorno skupino 
med igranjem zapuščajo prireditveni prostor
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Nastopajoči folklorniki v zadnjih petih letih

Plesalci:
  1. Roman ČRNČEC
  2. Cvetka ČRNČEC 
  3. Milenka SRNKO 
  4. Miroslav BREZNIK
  5. Ivan DIVJAK 
  6. Vera DIVJAK
  7. Jože KRANER 
  8. Alenka PERKO
  9. Franc ČRNČEC 
10. Ana ČRNČEC 
11. Franci ŠNAJDER 
12. Darinka SENEKOVIČ 

13. Slavko MIHELIČ
14. Suzana NAJDENIK 
15. Branko ZELENIK 
16. Anita SARJAŠ 
17. Branko JAGER 
18. Darinka KRAMBERGER 
19. Vladimir ŠKRLEC 
20. Ana ŠKRLEC
21. Majda SIRK
22. Ivo SENEKOVIČ 
23. Simona SENEKOVIČ
 

Godci: Miroslav PUHNER, Ivan ROŽMAN, Mitja PERKO, Ivo SENEKOVIČ in Ana VURCER.

PRIZNANJA

Jubilejno priznanje Sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in njegove območne 
izpostave Lenart prejmejo:

JUBILEJNE ZNAČKE SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Cilka NEUVIRT, za 30 let vodenja in mentorstva FS
Folklorna skupina Jurovčan, za 35 let delovanja 

JUBILEJNO PRIZNANJE OBMOČNE IZPOSTAVE SKLADA 

Nad 30 let udejstvovanja v ljubiteljski folklorni dejavnosti: 
1. Roman ČRNČEC 
2. Cvetka ČRNČEC

Nad 25 let udejstvovanja v ljubiteljski folklorni dejavnosti: 
1. Milenka SRNKO

Nad 20 let udejstvovanja v ljubiteljski folklorni dejavnosti: 
1. Ivan DIVJAK
2. Vera DIVJAK
3. Jože KRANER
4. Franc ČRNČEC
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JUBILEJNE ZNAČKE SKLADA 

MAROLTOVA ZLATA ZNAČKA - Nad 15 let udejstvovanja v ljubiteljski folklorni dejavnosti
1. Miroslav PUHNER
2. Ivan ROŽMAN

MAROLTOVA SREBRNA ZNAČKA - Nad 10 let udejstvovanja v ljubiteljski folklorni dejavnosti 
1. Franci ŠNAJDER
2. Slavko MIHELIČ
3. Miroslav BREZNIK
4. Darinka SENEKOVIČ
5. Ana ČRNČEC
6. Darinka KRAMBERGER

MAROLTOVA BRONASTA ZNAČKA - Nad 5 let udejstvovanja v ljubiteljski folklorni dejavnosti 
1. Suzana NAJDENIK
2. Branko ZELENIK

PRIZNANJA ZVEZE KULTURNIH DRUŠTEV ČLANOM FOLKLORNE SKUPINE, 
KI SO AKTIVNI ČLANI MANJ KOT 5 LET

1. Anita SARJAŠ
2. Mitja PERKO
3. Branko JAGER, že ima bronasto Maroltovo značko

ZAHVALA KD IVAN CANKAR JUROVSKI DOL NA PREDLOG FS JUROVČAN

Zahvalo prejmejo plesalci in godci, ki so v zadnjih petih letih prenehali plesati in igrati, logis-
tično osebje ter zaslužni zunanji sodelujoči s FS Jurovčan.

Plesalci in godci:
1. Alenka PERKO
2. Vladimir ŠKRLEC
3. Ana ŠKRLEC
4. Majda SIRK
5. Ivan SENEKOVIČ
6. Simona SENEKOVIČ
7. Ana VURCER

Folklorna svetovalka in ocenjevalka:
Nežka LUBEJ

Logistično osebje – vzdrževanje in priprava folklornih kostumov:
1. Berta MAČEK
2. Jelka BREZNIK
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Zaslužni zunanji sodelujoči s FS Jurovčan:
Darja ORNIK
Karel KURNIK
Bogomira ROTMAN
Rudolf LORBEK

Avtorja teksta: Miroslav BREZNIK in Cilka NEUVIRT
Fotografije iz arhivov: Alena in Miroslava BREZNIKA, Kulturnega društva Ivan Cankar Jurovski 
Dol, Foto Bojan Mihalič, Foto Tone, Zmago ŠALAMUN, Video motiv Franc, Foto BRBRE, KD 
Šmartno pri Slovenj Gradcu in Maksimiljan KRAUTIČ.

Izdalo Kulturno društvo Ivan Cankar Jurovski Dol, Jurovski Dol 1

Odgovorni urednik: Miroslav Breznik

Tehnična obdelava: Repro studio Dravske tiskarne Maribor

Tisk: Dravska tiskarna Maribor

Naklada: 500 izvodov

FS JUROVČAN se za finančno in drugo pomoč, pri obeleženju 35. obletnice neprekinjenega 
delovanja in izdajo tega biltena, zahvaljuje naslednjim donatorjem in sponzorjem:


