ZAPISNIK 2. SESTANKA
ORGANIZACIJSKEGA ODBORA SLOFOLK 2016
Sestanek je bil v četrtek, 25. februarja 2016, ob 17.00 v prostorih JSKD Novo mesto v KC Janeza
Trdine, Novi trg 5, 8000 Novo mesto.
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda,
pregled prijavljenih skupin,
organizacija festivala,
razno.

Sestanek smo pričeli ob 17.00.
K1
Pregled sklepčnosti.
Prisotni: Andrej Kovačič, Branka Moškon (FD Kres), Andreja Brili, (FS KUD Oton Župančič Artiče),
Slavko Dremelj, Jan Ahčin (FD Vidovo).
SKLEP: Ker so prisotni člani vseh skupin, smo sklepčni.

K2
Pregledamo prijavljene skupine. Do sestanka so se prijavile naslednje skupine: KUD Igman Hadžići
(BiH), KUD Bajro Redžič Cazin (BiH), Obzor (Bolgarija), KUD Kriva reka Berivojce Kosovska Kamnica
(Kosovo), Keve (Madžarska), KUD Mirche Acev (Makedonija), KUD Peče Petrovski Mominok
(Makedonija), Song and dance ensemble Silesianie (Poland), Romanati (Romunija), Folk and
dence ensemble Čukarica (Srbija), KUD Ljubomir Ivanović Gedža (Srbija) in KUD Gradimir (Srbija).
Na 1. sestanku smo že potrdili skupini Kéve iz Madžarske in Silesianie iz Poljske, vendar so Madžari
sporočili, da se žal festivala ne morejo udeležiti zaradi premalo prijavljenih parov (neugoden
termin). FD Kres, kateri so bili zadolženi za Madžare se tako odločijo za skupino Romanati iz
Romunije. Skupina iz Bolgarije želi nastanitev v hotelu 2 zvezdici; ker jim tega ne moremo

zagotoviti, odstopijo od prijave na festival. FS iz Artič se odloči za skupino KUD Igman Hadžići iz
Bosne in Hercegovine.
Sklep: Na SloFolku 2016 bodo nastopile skupine KUD Igman (BiH) – FS KUD Oton Župančič,
Artiče, Romanati (Romunija) – FD Kres, Novo mesto in Silesianie (Poljska) – FS KD Vidovo,
Šentvid pri Stični.
K3
Vse skupine bodo nastanjene v vojašnici Franca Uršiča v Novem mestu. V letu 2015 so spremenili
cenik nočitev. Do sedaj so računali 3,20 € po osebi, sedaj pa so razdelili po sobah. Cena 11-15
posteljne sobe je 47,10 €, kar znese 3,14 € po osebi, cena 6 posteljne pa 33 €, kar znese 5,5 € po
osebi. Točen cenik bo znan prihodnji teden, ko gre vodja SF na sestanek v vojašnico. Cena zajtrka
ostane nespremenjena – 4 € po osebi.
Prvi večer imajo za večerjo narezke. Artičani (Andreja Brili) se pozanimajo za salamo, katero
zložimo na pladnje sami, Kres (Andrej Kovačič) se pozanima za ceno narezka.
V prihajajočem tednu se s potrjenimi skupinami podpiše pogodba.
Posamezna skupina soorganizatorica pripravi urnike in poskrbi za vodiče na SF 2016. Stalna
vodiča naj bosta 2, dnevni vodič je pa dovolj 1 (če presodite da sta potrebna dva, naj bosta dva
zaradi uvajanja novih). Vodja razpošlje prazne obrazce za urnike, kamor se vpišejo urniki.
Ker imamo na SF16 samo 3 skupine, poskrbimo za skupen dan, nedelja 1. maj. Podan je predlog
za skupen piknik pri Konjeniškem centru Češča vas, ki je v neposredni bližini vojašnice. Čez dan
so plesalci prosti, za dnevne aktivnosti poskrbijo posamezne skupine, v popoldanskem času (okoli
17h) pa se dobimo skupaj na piknik placu. Organizacijo prevzame FD Kres, stroški se delijo. Cena
najema prostora je 100 €. Pri pripravi prostora in hrane ter pri animaciji so prisotni člani vseh
skupin. Vsaka skupina zagotovi 3 člane, ki bodo po pikniku pomagali pospravljati. Pred piknikom
pridejo iz vseh skupin pomagat pripravljat. Andrej se pozanima za catering za 150 oseb (Branka,
Loka). Skupine so proste do kosila, za kosilo jih prodamo v terme in DSO. Vidovo jih bodo odpeljali
k sebi, za Artiče in Kres se dogovori Kres. Popoldne imamo skupen piknik. Vidovo še javijo ali jih
pripeljejo na piknik ali jih bodo imeli cal dan pri sebi.
Na pikniku bomo imeli delavnice, kjer vsaka skupina nauči ostale plese drugih. Po posameznem
večernem koncertu so le fešte, za katere poskrbijo posamezne skupine, delavnice pa se izvedejo
v nedeljo.
FD Kres se je prijavila na razpis za pridobitev sredstev na JSKD. Če dobimo odobreno, se sredstva
razdelijo med 3 skupine. Denar porabimo za radijsko reklamiranje SloFolka.
Sklep: Organizacija prostega dneva (nedelja, 1. maj 2016) je v večinski domeni FD Kres s
pomočjo ostalih skupin, stroški se delijo na 3 dele.

K4







Artičani prosijo, da se na računu od vojašnice napiše le bivanje (brez zajtrka).
Zaključna darila – skrinja ali kozolec. Ceno preveri gdč. Brili.
Majčke za vodiče – da se izognemo stroškom, se dogovorimo za oranžne polo majčke. Do
naslednjega sestanka posamezna skupina preveri število morebitnih naročil.
Ovratni trakovi za akreditacije, letaki in plakati – za ceno se pozanima Slavko pri Najcomu.
Vsa naročila se oddajajo Slavku (Vidovo).
Radijska reklama – snemanje priskrbi Kres (klasika), radijsko reklamo pa časovno
skrajšamo in jo naredimo dnevno bolj frekventno.
Branka poda predlog, da bi spremeni datum. Podan je predlog konec avgusta ali začetek
septembra (prvi vikend). Dogovorimo se na zaključnem sestanku.

Ob koncu sestanka je bil zapisnik prebran in potrjen.
Sestanek se je zaključil ob 18.50
Vodja SloFolka
Andrej Kovačič

