
FS OŠ Vojnik 
Člani FS OŠ Vojnik so najmlajši člani letošnje prireditve Folklora 

na vasi v Novi Cerkvi.  Otroci OŠ Vojnik, ki sicer obiskujejo 6., 

7., 8. In 9. razred, plešejo in ohranjajo slovensko ljudsko izročilo 

pod vodstvom gospe Milanke Kralj. Na prireditvi se bodo 

predstavili s spletom zahodnih štajerskih plesov. 

FS Socka 

FS Socka deluje kot najmlajša sekcija Kulturnega društva Socka, ki  

je nastala je leta 2011 na pobudo gospe Ivanke Koprivnik. 

Trenutno pleše v skupini 7 parov, spremljata jih harmonikaš in 

klaritenist. Plešejo vzhodno štajerske plese. Z enim izmed njih se 

bodo člani FS Socka predstavili tudi v Novi Cerkvi. 

FS Dobrna 

FS Dobrna deluje v okviru društva, ki je bilo ustanovljeno 

novembra 1950. Njihovo poslanstvo je ohranjanje kulturne 

dediščine v glasbi in plesu. Radi se predstavijo po bližnji in širši 

okolici, če je priložnost skočijo tudi izven mej Slovenije. 

FS Galicija 

FS Galicija deluje že več kot pet let. Člane povezuje veselje do 

plesa, petja in slovenskega ljudskega izročila, ki ga predstavljajo 

po vsej Sloveniji, nekdanji Jugoslaviji in tudi Evropi. Prvi splet, s 

katerim se je skupina predstavila je bil Belokranjski splet. Njihov 

repertuar pa so kasneje dopolnili tudi s štajerskimi plesi – 

večinoma plesi zahodne Štajerske. 

FS Ponikva pri Žalcu 

FS Ponikva deluje v okviru KD Ponikva pri Žalcu. Prve vaje 

segajo v leto 1996. Želja ustanoviteljice je bila obujati in 

poustvarjati ljudsko izročilo iz preteklosti – šege, navade, običaje, 

viže, pesmi, plese in jih prenašati na mladi rod. Skupina nastopa 

na raznih kulturnih in zabavnih prireditvah v kraju, v občini, na 

mednarodnih festivalih ter v televizijskih oddajah. Njihov 

repertuar zajema prekmurske, belokranjske, kozjanske, gorenjske 

ter koroške ohcetne plese. 

FS Jurij Vodovnik Skomarje 

FS Jurij Vodovnik Skomarje goji ljudske plese, igre, pesmi, šege in 

navade iz preteklosti ter se druži na vajah, nastopih, 

mednarodnih srečanjih folklornih skupin in folklornih taborih po 

Sloveniji in tujini. 

FS Splošne bolnišnice Ptuj 

Folklorna skupina je bila skupaj z dramsko sekcijo, pevskim 

zborom in plesno skupino ustanovljena v ptujski bolnišnici leta 

1976. Skupina je uspešno delovanje pričela s plesanjem štajerskih 

plesov iz okolice Podgorc. Potem so se lotili plesov iz Prekmurja, 

Goričkega, iz Porabja in Razkrižja. Spoznala pa je tudi gorenjske 

in koroške plese. Že dlje časa pa nastopa z meščanskimi plesi 

mesta Ptuja iz druge polovice 19. stoletja. Poleg slovenskih 

ljudskih plesov skupina ohranja in poustvarja slovensko ljudsko 

pesem in glasbo, posebno pozornost pa namenja oblačilom, v 

katerih svoj program izvaja.  

VABILO 

TD Nova Cerkev prireja  

folklorno popoldne  

z naslovom 

FOLKLORA NA VASI. 

Prireditev bo v nedeljo,  

9. 6.  2013 ob 14.30 uri,  

pod lipami na vasi  

v Novi Cerkvi. 

 

Nastopajoči: 

 FS OŠ Vojnik 

 FS Socka 

 FS Dobrna 

 FS Galicija 

 FS Ponikva pri Žalcu 

 FS Skomarje 

 FS Splošne bolnišnice Ptuj 

 Učenci POŠ Nova Cerkev 

 Ansambel TAPRAVI GASILCI 

 Ansambel Veseli potepuhi 

 Ansambel KLATEŽI 

Praznik jagod 
V času prireditve si boste lahko privoščili 

tudi sveže jagode, ki jih bo prodajal Robi 

Rošer 

VLJUDNO VABLJENI! 

Vstop prost. 

V primeru dežja, prireditev odpade. 

 


