
 

ZAPISNIK 6. SESTANKA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA 

SLOFOLK 2014 

  

Sestanek je bil v ponedeljek, 17. 3. 2014. 

  

DNEVNI RED: 

1.     pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, 

2.     potrditev zapisnika 5. sestanka, 

3.     propagandno gradivo, 

4.     pregled programa, 

5.     organizacija, 

6.     razno (vabila, sponzorji …) 
 

 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, Nuša Čuček (FD Vidovo), 

Danica Rojc, Marta Debeljak (FS Velike Lašče). Ker so prisotni predstavniki vseh skupin 

organizatoric, ugotovimo sklepčnost. 

Opravičeno odsotni: Gregor Blažič (FD Kres), 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 

Pregledamo, katero propagandno gradivo potrebujemo.  

Naročimo letake in ovratne trakove pri Najcom. 

Letaki: 



- FD Kres Novo mesto - 1.000 kom 

- FS KUD Oton Župančič Artiče - 2.500 kom 

- FS Velike Lašče - 500 kom 

- FS KD Vidovo Šentvid pri Stični - 500 kom 

 

Ovratni trakovi v črni barvi: 

- FD Kres Novo mesto - 45 kom 

- FS KUD Oton Župančič Artiče - 40 kom 

- FS Velike Lašče - 45 kom 

- FS KD Vidovo Šentvid pri Stični - 45 kom 

 

Plakati: 

- FD Kres Novo mesto - 0 kom 

- FS KUD Oton Župančič Artiče - 50 kom 

- FS Velike Lašče - 10 kom 

- FS KD Vidovo Šentvid pri Stični - 15 kom 

 

Majice V/Polo v barvi (glej prilogo): 

- FD Kres Novo mesto - 10 kom 

- FS KUD Oton Župančič Artiče - 1 kom 

- FS Velike Lašče - 25 

- FS KD Vidovo Šentvid pri Stični -  

 

Manjkajoče podatke pošljejo skupine po mejlu do ponedeljka, 24. 3. 2014. Izberemo 

oranžne majice ter črne ovratne trakove z oranžnimi napisi. 

 

K 4 

Posamezne skupine predstavijo program za dan, za katerega so zadolženi. Programe 

pošljejo na mejl slofolk@gmail.com najkasneje do 21.3. 2014. Program naj bo v celoti 

pisan v angleškem jeziku (vključno z urami). 

 

K 5 

Nočitev v vojašnici. Prišlo je do spremembe, saj so s strani vojašnice Franca Uršiča 

sporočili, da če želimo nižjo ceno (po ceni za domače), organizacijo nočitve prevzame 

FD Kres, kateri veliko sodelujemo skupaj. In na podlagi sodelovanja nam bodo priznali 

nižjo ceno nočitve (3,30 €), sicer je cena nočitve za tujce 10 €. V vojašnici bo tudi zajtrk 

v vrednosti 3,90 €. Ker so že poslano prošnjo zavrnili, sem danes poslal novo prošnjo za 

rezervacijo nočitve. Upoštevali bodo tudi preveč zaračunano nočitev skupini Vidovo v letu 

2013. 

Grki so izrazili željo, da bi jih prišlo več in da plačajo stroške. Dogovorimo se, da je znesek 

50€ za hrano, plus nočitev z zajtrkom po osebi.  



Prvi večer se pripravi narezek, katerega strošek se deli med skupine. Prav tako snežilka. 

Strošek čistilke se deli med skupine. Predlog je bil, da sami čistimo, vendar se strinjamo, 

da se najame čistilka. 

 

 

K6 

Sponzorstvo Čevljar Štajner. Po ponudbi čevljarja o sponzorstvu, smo se po pogovoru s 

čevljarjem dogovorili, da ne sprejmemo njegove ponudbe. Prav tako je on dejal, da mu 

predstavitev na naših koncertih ne nudi prometa, zato umika ponudbo. 

 

Sestanek smo zaključili ob 19:30. 

 

Naslednji sestanek bo v nedeljo, 13. 4. 2014 ob 16. uri v KC Janeza Trdine v Novem 

mestu. Vabilo sledi. 

 

  

                                                                                                              Predsednik 

                                                                                                              Andrej Kovačič 

 


