
 

ZAPISNIK 5. SESTANKA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA 

SLOFOLK 2014 

  

Sestanek je bil v sredo, 19. 1. 2014. 

  

DNEVNI RED: 

1.     pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, 

2.     potrditev zapisnika 4. sestanka, 

3.     seznanitev s prijavljenimi folklornimi skupinami za SloFolk 2014, 

4.     propagandno gradivo, 

5.     pregled programa, 

6.     razno (ponudbe sponzorjev) 
 

 Sestanek smo pričeli ob 17.15 

  

K 1 

Pregled sklepčnosti. 

Prisotni: Andrej Kovačič, Branka Moškon, (FD Kres), Zdravko Dušič, Gregor Tuljak (FS 

KUD Oton Župančič Artiče), David Kastelic, Slavko Dremelj (FD Vidovo), Danica Rojc, 

Marta Debeljak (FS DPŽ Velike Lašče). Ker so prisotni predstavniki vseh skupin 

organizatoric, ugotovimo sklepčnost. 

Opravičeno odsotni: Gregor Blažič (FD Kres), Nuša Čuček (FD Vidovo), Andreja Brili 

(FD KUD Oton Župančič Artiče). 

Vsi prisotni so potrdili dnevni red. 

  

K 2 

Andrej je prebral zapisnik 4. sestanka. Zapisnik soglasno potrjen. 

 

 

K 3 

Andrej Kovačič predstavi potrjene skupine: 

- Folklorna skupina “Mladost”, Montana, Bulgaria, 

- Grupo Folklorico de Viana do Castelo, Portugal, 



- Folklorna skupina Minor Asians of Nea Krini "Agia Paraskevi", Solun, Grčija, 

- Folklorna skupina “Jonce Hristovski”, Skopje, Makedonija 

 

FS Kupres je povabila eno od skupin na njihov festival Dani Kosidbe, ki bo od 2. - 6. 7. 

2014. Kot povratni festival, bi se oni udeležili SloFolk festivala 2015. Predlagam, da se 

tega festivala udeleži FS DPŽ Velike Lašče, kljub temu, da letos gostijo FS Mladost iz 

Bulgarije.  Zato pa gostijo prihodnje leto FS iz BiH, udeležijo pa se festivala v Montani 

(Bolgarija). 

 

 

K 4 

David predstavi ponudbo za propagandno gradivo iz Najcom-a, kjer smo dosedaj 

naročali. 

1. LETAK 6500 kom…….0,045 eur/kom  

2. PLAKAT, 70 kom….2,06 eur/kom  

3. TRAKOVI za ključe 200 kom…..1,6 eur/kom 

 

Andrej predstavi Žarnovo ponudbo. 

PLAKAT dim: B2 (500*700mm) 70 kos ……. 2,80 € 

TISKOVINE - LETAKI 6.500 kos ……... 0,045 € 

OVRATNI TRAKOVI 200 kos  …… 1,50 € 

 

Andrej pridobi ponudbo od Vinija za vezenje in nakup majic. Pošlje po mejlu. David 

preuredi in pripravi predlogo za letake ter pošlje po mejlu v predogled. 

 

K 5 

Pregledali smo program posamezne skupine in predlagali spremembe. Držimo se 

dogovora, da skupine zjutraj pred 11h ne odhajajo iz kraja nočitve. Predstavniki skupin 

predstavijo svoj program. Večerni koncert je ob 19.00. 

Andrej opozori vse, da naj v program dodajo, kjer je potrebno darilo. FS KUD Oton 

Župančič poskrbi za končno skupno darilo SloFolka - lesena skrinjica. Prav tako 

skupina iz Artič poskrbi za priznanja oz. potrdila. 

 

K6 

Andrej predstavi cenik iz vojašnice. Tam se je spremenilo vodstvo in s tem tudi režim. 

Predstavijo se uradni ceniki nočitve in prehrane, katere so dobili FD Kres. Prav tako so 

v dogovoru za cenejšo nočitev z odkupom nastopov. David preveri pri svoji vezi v 

vojašnici, kakšna je nam ponujena cena, nato pa se dogovarjamo naprej. Od letos dalje 

možnost tudi zajtrka v vojašnici. Lani je bila cena 3,2 € za nočitev in 4 € za zajtrk v 

gostilni Čefidelj v Novem mestu. Letošnja cena je 10 € za nočitev in 3,90 € za zajtrk 

(oboje v vojašnici). Preverimo cene in se dogovorimo po mejlih. 



 

Čevljarstvo Primož Štajner s.p. ponudi sponzorstvo. Želi na vseh večernih koncertih 

predstaviti svoje dejavnosti usnjarske galanterije za folkloro. Pripravi svojo stojnico in 

izdelke. V zameno nudi popust pri nakupu folklorne obutve za folklorne skupine 

organizatorice. Andrej mu predstavi festival, nakar se čevljar odloči, da stojnic ne bo 

postavil, čakamo ponudbo o drugačni vrsti sponzorstva. 

 

Branka Moškon pove, da se je FD Kres prijavil na razpis JSKD za folklorne dejavnosti. 

Čakamo na odgovor razpisa. Radijska reklama ostane enaka, vsak financira zase iz 

denarja razpisa. 

 

Zloženke se letos ne dajo tiskat, ker se pobudniki festivala ne strinjajo, da se ne omeni, 

kdo je pobudnik festivala, če je vprašanje glede nastanka in zgodovine festivala. Zato 

se zloženke ne dajo tiskat. Upošteva se sklep iz prvega sestanka, da se v medijih ne 

objavlja več, kdo je pobudnik.   

 

Sestanek smo zaključili ob 19:40. 

 

Naslednji sestanek bo v ponedeljek, 17. 3. 2014 ob 17. uri v konferenčni sobi Picerije 

Štangelj. Vabilo sledi. 

  

                                                                                                              Predsednik 

                                                                                                              Andrej Kovačič 

 


