
ZAHVALA  

za sodelovanje na prireditvi  

9. OKTOBER 2013, VETER V LASEH 2013  

S ŠPORTOM DO ZABAVE BREZ ALKOHOLA 

Zahvaljujemo se vsem društvom, podjetnikom 
in posameznikom za pomoč pri izvedbi velike 
prireditve, ki smo jo organizirali v Domžalah.  
Vesela sem, da se lahko združimo in smo vsaj en dan s skupnimi močmi v 
istem namenu in lahko smo ponosni, da je tokrat sodelovalo 370 otrok.  

Želela bi vas pozvati k skupnem ustvarjanju tovrstnih prireditev, ki lahko 
prinesejo prepoznavnost društev in posledično so lahko za vse nas tudi kot 

posameznike dobra medijska pokritost. 

Pozivam vas, da se naslednje leto kdo izmed vas odloči organizirati Veter v 
laseh. Z veseljem pomagam z nasveti, sugestijami, celo kontakti, če imate 

željo. Naslednje leto upam, da tako »pavziram« in glede na to upam, da kdo 
od vas priskoči, dodela, predela, osveži, preizkusi…enako ali drugače. 

Koncept mora sicer ostati enak, ker je spisan s strani krovnega pokrovitelja 
Športne unije Slovenije.  

 Kontakti s šolami so vzpostavljeni (OŠ Domžale, OŠ Dragomelj, OŠ Venclja 
Perka), le pravočasno jim je potrebno seznaniti kdaj prireditev bi potekala. 

Seveda sem jaz ZA festival. Kar pomeni da zadeva poteka cel dan, da 
pridejo še družine a tu je odvisno od Zavoda koliko so oni za to. Ne bi bilo 

slabo poskusiti spet s sobotami, baje so bile v preteklosti Vetra dobro 
obiskane.  

Naj vas seznanim, da se je Veter dogajal v Domžalah vrsto let, potem pa kar 

poniknil, ker šole niso več sodelovale, ker se je kvaliteta izvedbe zelo znižala. Le 

to smo lani uspešno osvežili in počasi pridobivamo zaupanje nazaj. Zato le 



pogumno. Sama prireditev je s strani občine lepo podprta (zavod-lokacija-

ambasadorji-župan-ja).  

VSI STE BILI ODLIČNI IN RES, Z VESELJEM SEM SODELOVALA Z 
VAMI! 

Še enkrat hvala in če koga več zanima o ŠUS-u se lahko slišimo. 

Prijetne jesenske dni vsem in veliko uspehov v vaši sredini vam privoščim. 

Sem mnenja da je vsega, za vse dovolj  ☺☺☺☺  

Srečno. 

Koordinatorica prireditve Veter v laseh, Mojca Grojzdek 

 

 

 


