
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ZAPISNIK 4. SESTANKA ORGANIZACIJSKEGA ODBORA 

SLOFOLK 2014 

  

Sestanek je bil v sredo, 29. 1. 2014. 

  

DNEVNI RED: 

1.     pregled sklepčnosti in potrditev dnevnega reda, 

2.     potrditev zapisnika 3. sestanka, 

3.     pregled prijav folklornih skupin za SloFolk 2014, 

4.     razdelitev skupin, 

5.     razno. 

 

 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 (FD Vidovo), Danica Rojc (FS DPŽ Velike 

Lašče, folklorna skupina). 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 3. sestanka. Popravijo se lepotne napake, kot je FS Oton 

Župančič Artiče in pa vsebina letaka. Zapisnik soglasno potrjen. 

 

K 3 

Andrej Kovačič predstavi skupine, ki so se prijavile na SloFolk 2014 po zadnjem 

sestanku. Ugotovi se, katere odgovarjajo vsem pogojem za sodelovanje na festivalu. 

Neustrezne folklorne skupine se obvesti, da niso sprejete. Veliko skupin se je prijavilo, 

ki nimajo festivala. Andrej predstavi vse prijavljene skupine, nato pa se odločamo, 

katere vzamemo.  

Na podlagi osebnega poznanstva s skupino iz Grčije, je FD Kres vzpostavil kontakt s 



 
 
 
 
 
 

 

skupino iz Grčije, kateri se potrdi sodelovanje. 

V pregledu sta še skupini iz prejšnjega sestanka: 

- Folklorna skupina “Mladost”, Montana, Bulgaria, 

- Folk dance Group “Poznan” of the University of Physical Education, Poznan, Poljska. 

Na prejšnjem sestanku smo spregledali eno prijavnicoin sicer: 

- FS Montenegro iz Podgorice, Črna Gora 

Dodatno sta se prijavili še: 

- Grupo Folklorico de Viana do Castelo, Portugal, 

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

 

Pripravljenost na sodelovanje na festivalu SloFolk 2014 sta pokazali še 2 skupini iz 

Bosne in Hercegovine in sicer  KUD Piskavica iz Banje Luke ter Folklorna skupina “HKD 

Napredak” iz Kupresa.  

V razpravi ugotovimo, da je skupina Poznan iz Poljske sodelovanje za leto 2014 

odpovedala, so pa se priporočili za leto 2015.  

Potrdimo Makedonsko in Grško skupino.  

Andrej pridobi prijavnico od skupine iz BiH, nato pa se dogovorimo, katero skupino gosti 

FS iz Velikih Lašč; Bolgare ali Bosance. Ga. Danica preveri pri skupini, katere bi raje 

gostili, nato pa se dogovorimo.  

Andrej pošlje prijavnice za izbrani skupini. 

 

Prijavljena skupina iz Ukrajine (Lviv) sicer nima svojega festivala, ga pa organizira 

občina in so pripravljeni pomagati pri prijavi na ta festival.  

 

K 4 

Razdelitev skupin. 

FD Vidovo je že v predhodnem dogovoru s folklorno skupino iz Makedonije, zato bodo 

tudi oni njihovi gostitelji.  

FD Kres sprejme v goste skupino "Agia Paraskevi" iz Soluna, Grčija. 

FS DPŽ Velike Lašče sprejmejo skupino iz Bolgarije (oz. BiH) - javijo naknadno, ko 

dobimo prijavnico. 

FS KUD Oton Župančič se odločijo ali sprejmejo Portugalce, Ukrajince ali pa Nemce, s 

katerimi so v osebnem dogovoru. Javijo v roku 7 - 10 dni. 

 

K 5 

Dobili smo povabilo s strani folklornega festivala iz Kupresa (BiH), da združimo festivale 

in se prijavimo na evropski razpis Ustvarjalna Evropa 2014 - 2020 (Creativ Europe 2014  

2020). 



 
 
 
 
 
 

 

Potrebne dokumente Andrej naloži v skupni Google Drive. Predstavniki skupin si 

dokumente preberejo in nato razpravljamo o tem na naslednjem sestanku. 

 

Pričnemo s pripravami na organizacijo. Pripravimo okvirne urnike, dogovorimo se za 

dnevne nastope skupin. Do naslednjega sestanka koordinatorji skupin pripravijo 

seznam vodičev ter prevzamejo koordiniranje s skupinami. Vodja festivala pošlje 

skupinam udeleženkam pogodbe o sodelovanju, skupinam organizatoricam pa 

dokumente, v katere vpisujejo svoje urnike in program. 

 

David Kastelic pripravi ponudbe za tisk letakov in ovratnih trakov. Zraven pridobi še 

ponudbo za zloženke, ki so že pripravljeni. V roku 7 dni pošlje David ponudbo na mejl, 

nato pridobijo ostali člani še druge proti ponudbe. 

 

FS DPŽ Velike Lašče so se odločili, da bodo njihovi gostje nastanjeni v vojašnici Novo 

mesto.  

 

O programu bomo debatirali na naslednjem sestanku. 

 

Sestanek smo zaključili ob 19.10. 

 

Naslednji sestanek bo v sredo, 19. 2. 2014 ob 17. uri v konferenčni sobi Picerije 

Štangelj. Vabilo sledi. 

  

                                                                                                              Predsednik 

                                                                                                              Andrej Kovačič 

 


