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ZADEVA: PROŠNJA ZA DONATORSTVO oz. SPONZORSTVO V LETU 2014 

 

Spoštovani. 

 

 Ob koncu novembra 2013 smo s pestrim koncertnim programom zaokrožili šestletno 

delovanje našega Akademskega kulturno-umetniškega društva Kolo iz Kopra. V tem kratkem času 

smo postali prepoznavni tako v domačem obalnem okolju, kot tudi izven Slovenije. Z velikim 

uspehom smo nastopali, potovali in organizirali številne kulturne programe, samostojne 

celovečerne koncerte, ter vložili velika sredstva za nakup čez 100 kompletov ljudskih noš, ki jih 

društvo ima danes v lasti. V društvu deluje izjemno aktivna folklorna sekcija, ki uspešno združuje 

otroke, mladostnike, študente in starejše, in je hkrati najštevilčnejša sekcija v društvu. Ob 

folklorni sta aktivni tudi pevska sekcija in orkester. S kulturo in umetnostjo si prizadevamo ohraniti 

ljudsko izročilo srbskega in drugih balkanskih narodov ter ga predstaviti na visoki kulturni in 

umetniški ravni. 

 Tudi v letu 2014 smo si zastavili ambiciozen program kulturnih dogodkov, ki se jih bomo 

udeležili ali pa jih bomo sami organizirali v domačem okolju. Bogatimo tudi repertoar koreografij, 

ki jih z veseljem izvajamo. Slednje nas najbolj veseli, hkrati pa predstavlja eno večjih težav v 

društvu, saj je postavitev nove koreografije povezana z nakupom novih folklornih kostumov. 

Obenem smo omejeni tudi za gostovanja izven Slovenije, saj so le-ta povezana z velikimi 

prevoznimi stroški. Sodelovanje na mednarodnih folklornih festivalih pa pomeni velik uspeh. V 

kolikor nam z vašim finančnim prispevkom lahko pomagate, bi vam bili izredno hvaležni, saj bi to 

za člane društva bila izjemna motivacija.   

 Prosimo vas za sodelovanje v letu 2014, bodisi z donacijo, sponzorstvom ali drugačnim 

načinom sodelovanja, ki nam ga lahko ponudite. Izjemno vam bomo hvaležni za vsako vrsto pomoči. 

Obenem, v kolikor je to za vaše podjetje zanimivo, lahko z glasbo in plesom popestrimo različne 

dogodke in promocije. Vsekakor pa smo pripravljeni prisluhniti tudi vašim željam ter v okviru naših 

zmožnosti najti primeren način in se vam tako zahvaliti za pomoč. 

 Zahvaljujemo se vam za vaš čas in vas, v upanju na pozitivno rešitev naše prošnje, hkrati 

vabimo na naše bodoče prireditve in kulturne dogodke, ki jih redno objavljamo na naši obnovljeni 

spletni strani http://www.akudkolo.si/ in na Facebook-u /Akud Kolo/. 

 

S spoštovanjem.        

 

        mag. Vesna Bajić Stojiljković 
              predsednica društva   
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