
Spoštovani! 

 

Odbor za družbene dejavnosti, ki je začel z delom letos februarja, je s pozornostjo spremljal 

delovanje društev in drugih subjektov v KS Škofije. Da bi se bolje spoznali, smo pripravili 

neposredno srečanje; čez leto smo dobivali različne vloge z željo po sodelovanju KS v obliki 

prostora ali drugih pomoči; pri nekaterih dogodkih smo združili moči in pri drugih zavzemali 

stališča ter odločali, kako lahko pridemo društvom naproti. Vse zgolj s skupnim ciljem: krajanom 

ponuditi pestro in kakovostno  društveno, kulturno, športno, razvedrilno in družabno življenje v 

kraju. 

Dobili smo boljši pregled in izkušnje, ki bi jih želeli v naslednjem letu še nadgraditi. Možnosti 

krajevne skupnosti in s tem našega odbora so pač omejene, zato je potrebno pri naših odločitvah 

slediti kriterijem. Da nam bo pri tem vsem skupaj lažje, smo oblikovali obrazce, ki spremljajo ta 

dopis in jih boste izpolnili, ko boste želeli takšno ali drugačno sodelovanje KS. 

Odbor si bo prizadeval, da  začrta koledar dogodkov za naslednje leto in se trudil, da bi bili kar 

najbolj enakomerno razporejeni čez vse leto. Delno bi se radi izognili tudi »padalcem« in 

obravnavali ter odobravali vloge kredibilnih organizatorjev. Naša ambicija je tudi, da bi spodbudili 

še več idej in kreativnosti ter k snovanju ter realizaciji privabili še več krajanov. Zato prosimo, da 

nam do konca leta pošljete vaš cenjeni načrt, kaj vse boste pripravili v letu 2016 oziroma kaj vse 

snujete. Za prvo polletje  definirajte prireditve že skozi obrazce, da bomo testirali nov način in po 

potrebi usklajevali pripombe. Načrtujemo, da bi imeli dva letna termina, prvo in drugo polletje. To 

pa seveda ne pomeni, da se kakšne prireditve ali dogodki ne bodo zgodili spontano, izven načrta. 

Reševali jih bomo sproti, kar bo ob okvirnem koledarju toliko lažje.   

Zdaj pa k obrazcem. Morda se vam bodo zdeli zahtevni in birokratski, vendar je njihov namen 

olajšanje dela, saj so vse rubrike in podatki, ki jih želimo, že predvideni. Na ta način bodo imela 

tudi vsa društva enaka izhodišča, odbor  boljši pregled, svet KS pa okvirje finančnih in drugih letnih 

potreb.. 

1. obrazec je namenjen podatkom o prijavitelju in prireditvi. Razdeljen je v tri sklope: 

A – Podatki o prijavitelju 

B – Podatki o prireditvi 

C - Finančna konstrukcija prireditve 

Društva, ki od KS pričakujejo pomoč v obliki:  miz, stojnic, brezplačnega najema prostorov v ZD in 

podobno, pred prireditvijo  izpolnijo  le sklop  A in B. Tisti, ki pričakujejo finančno pomoč, pa  tudi 

sklop C.  

2. obrazec je kratko finančno poročilo prireditve 

3. obrazec je poročilo o prireditvi za KS 

Društva ali druge organizacije, ki v prijavi izpolnijo le sklopa A in B, po prireditvi izpolnijo le 

osnovno poročilo. Tisti, ki izpolnijo celoten obrazec (A; B; C) in zato prejmejo neka finančna 

sredstva ali dogodek organizirajo v dvorani ZD, ki jo dobijo brezplačno, pa ob osnovnem poročilu 



po prireditvi izpolnijo tudi finančno poročilo. 

Naj ob tem spomnimo na obveščanje krajanov preko internetne strani KS Škofije in občasnega 

tiskanega glasila Na burji, za kar uredniški odbor in tajništvo potrebujeta napovedi dogodkov in 

poročila s fotografijami. 

Vaše cenjene odgovore pričakujemo najkasneje do 20. decembra. Za pojasnila smo vedno na voljo. 

Z najlepšimi željami za praznične dni in vse v letu, ki prihaja 

Odbor za družbene dejavnosti 

   

 

 

 

 


