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Leto, ki se izteka, je bilo v znamenju volitev. S svojim glasom smo izbrali predstavnike 
v evropskem parlamentu, poslance v državnem zboru in ti  so imenovali vlado. Izvolili 
smo župana Mestne občine Koper in občinske svetnike ter seveda tudi 10 članov sveta 
krajevne skupnosti Škofije.

Oktobra je svet KS, v katerem je veliko novih in mlajših članov, začel nov štiriletni 
mandat, izvoljena sta bila predsednik in podpredsednik, oblikovani štirje odbori. 
Hitro je bilo treba zavihat rokave: malo zaradi časa pred prazniki, ki je vedno buren 
in pester; zaradi začetka največje investicije zadnjih let; predvsem pa zato, ker si 
svetniki resnično želijo, da bi s svojim delom pripomogli k hitrejšemu razvoju 
in urejanju ene največjih krajevnih skupnosti v občini.

V zadnjih letih se je v krajevno skupnost malo investiralo in problemi s 
področja infrastrukture in standarda prebivalcev so se kopičili. Dela bo 
zato izredno veliko, rezultati pa ne bodo odvisni samo od prizadevanj 
svetnikov, ampak tudi od sodelovanja krajanov in seveda od politike, ki 
jo bodo vodili izvoljenci ljudstva na občinski in državni ravni.

A vedno se je potrebno opreti najprej na lastne sile. Glasilo KS Škofije 
Na burji, ki ga držite v rokah, je že ena od prvih odločitev sveta: 
bolj kot doslej bo o svojih usmeritvah in idejah ter delovanju 
obveščal krajane. Želi si tudi čim širšega sodelovanja krajanov 
oziroma njihovih prispevkov pri ustvarjanju vizije razvoja krajev 
v KS. Več o prvih smernicah delovanja sveta v novem mandatu, 
misli posameznih svetnikov, predviden način dela po odborih in 
drugo, si  lahko preberete na naslednjih straneh.

Želja ob praznikih in vstopu v leto 2015 pa je še veliko:
Naj prinese  še več veselja, zdravja, sreče, denarja…Čim manj izgub 
delovnih mest, pravično plačilo za delo, samo take položnice, ki 
jih bomo lahko plačevali. Zlasti pa si za KS Škofije želimo vzdušja 
sodelovanja in tvornih prispevkov pri oblikovanju naše skupnosti, 
našega življenjskega prostora in naših življenj. Vsi in vsak izmed nas 
lahko prispeva k temu, da nam je in smo boljši.

Prijazno, veselo in  
srečno 2015!

Svet KS Škofije 

Drage krajanke in krajani!
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»Edina stranka sveta KS so krajani«  .......................

Kandidiral sem za svet KS Škofije in za njenega predsednika. To sem 
postal 3. novembra letos in ker sem se zavestno podal na pot, ki naj 
bi krajevni skupnosti Škofije prinesla spremembe, ne nameravam 
jamrati nad tem, kar sem dobil v roke. V celoti se usmerjam v 
prihodnost. A če naj bi bila ta  svetlejša,  bo treba za ponoven zagon 
delovanja krajevne skupnosti in njeno večjo urejenost, vložiti še 
veliko več energije, znanja in izkušenj, kot sem predvideval.
Skozi triletno delo prejšnjega mandata sem podrobno spoznal  sistem 
delovanja, vzvode in pomanjkljivosti najožje lokalne samouprave v 
KS, delovanje občinske uprave  in celo državnih organov (ministrstev, 
direktoratov in inšpekcijskih služb) v odnosu do nižje ravni lokalne 
samouprave. 
Pri pripravi programa dela sem tako združil te izkušnje in  načela, ki 
me že leta dolgo vodijo pri delu: težnja k učinkovitosti, doslednost, 
legalnost in transparentnost. Najpomembnejše vodilo pa bo, da so 
edina stranka sveta KS krajani – torej delo za interese krajanov 
in krajevne skupnosti.

Sam se zavedam in bi želel v to prepričati tako krajane kot 
vodstvo občine, da ima svet KS znotraj zakonskih in statutarnih 
pristojnosti in pooblastil zelo pomembno vlogo pri uresničevanju 
vizije razvoja kraja. Pri programiranju investicij, koordiniranju in 
nadzoru izvedbe teh del, kakor tudi tekočega vzdrževanja javne 
infrastrukture in skrbi za urejenost kraja. Svet mora tudi poskrbeti, da 
so vse demografske in interesne skupine obravnavane po primernih, 
približno enakih in  transparentnih kriterijih. Poskrbeti mora za 
gospodarno upravljanje s svojim premoženjem, čigar prihodki 
morajo biti porabljeni za boljšo kvaliteto življenja. 
V opisan okvir sem umestil konkretni program in cilje mandata 2014 
- 2018 na dveh temeljnih področjih.
Prva je organizacija dela v svetu KS, ki jo bom kot predsednik 
poskušal uresničevati na naslednji način :  
•	 energijo sveta   usmerjati k tistim  projektom, ki rešujejo skupne 

probleme. Čim bolj bomo enotni pri postavljanju prioritet in 
projektov, več jih bomo lahko uresničili.

•	 organizirati čim bolj učinkovito obravnavanje zadev iz 
pristojnosti KS v odborih, ki morajo pripraviti strokovne 
podlage in predloge za sklepe iz posamičnih področij

•	 koordinirati  delo odborov  in navzven zastopati interese, ki jih 
bomo izrazili  s sprejetimi sklepi

•	 sklicevati redne letne zbore krajanov, kjer jim bomo predstavljali 
naše delo za preteklo obdobje in odprte probleme za naslednje 
obdobje. Sklic prvega zbora bo v začetku leta 2015. 

•	 po potrebi sklicevati tudi tematske zbore krajanov (na primer o 

prometu, kanalizaciji, cestah, medgeneracijskim povezovanjem, 
organiziranju dnevnih aktivnosti za ostarele, dejavnosti z 
mlade…)

•	 urediti finance KS, poskrbeti za izdelavo finančnega načrta po 
dejanskih potrebah in  tekoče izvrševanje v skladu z letnim 
planom.

Drugo prioritetno področje mojih prizadevanj bo angažiranje 
sveta za  reševanju  konkretnih perečih problemov v  KS:
•	 izgradnja že projektirane kanalizacije in priprava projektov za 

še nedorečena, neprojektirana  območja v naši KS (os 4. Škofije-
Kolombar-Tinjan-Urbanci-Plavje in Elerji ter Valmarin

•	 fazna izgradnja nove šole in ureditev šolskega igrišča
•	 ureditev varnih vodovodnih zank in hidrotlačnih razmer na 

področjih  slabe vodne oskrbe (2. Škofije, Škrlače, Sp. Škofije..)
•	 preusmerjanje tranzitnega prometa iz Sp. Škofij in umirjanje 

prometa skozi celo območje KS
•	 podpora  iskanju  pobud in idej  za razvoj  družabnega življenja 

ter njihovi realizaciji
•	 v vsakem zaselku, kjer so mlade družine, poiskati javni  prostor za 

namestitev varnih igral za otroke
•	 v zaselkih ali vsaj na območjih volilnih enot poiskati prostore za 

javno druženje
•	 posluh in skrb za potrebe starostnikov in še aktivnih upokojencev 

ter ostalih skupin, ki imajo posebne potrebe
•	 skrb  dobrega  gospodarja  za vse objekte, ki jih ima KS v 

upravljanju ali pa so v javni lasti in trenutno niso v funkciji ali celo 
propadajo (šola Tinjan in Plavje, vojašnica in mejni prehod Plavje, 
bivši bencinski  servis Plavje, vaški trg Plavje…)

•	 pomoč pri urejanje katastrskih problemov med javnimi in 
zasebnimi zemljišči 

•	 v sodelovanju s čim širšo javnostjo naše KS definirati vizijo razvoja 
kraja za naslednjih 10-15 let 

•	 aktivno sodelovati pri pripravi OPN in nato pri pripravi  UN 
(urbanističnega načrta) za področje KS Škofije 

•	 z občinskimi uradi in službami voditi vzajemen, strokovno 
kompetenten, strpen in tvoren dialog pri reševanju problemov 
ter koordinaciji vseh  aktivnosti, ki jih te službe nameravajo 
opravljati na področju naše KS.

Naš pogled na delovanje sveta KS Škofije sem v pismu že 
predstavil županu in vsem načelnikom ter vodjem občinskih 
služb, v katerem sem med drugim zapisal:

»Verjamemo, da lahko z dobrim sodelovanjem uspešno rešujemo 
probleme in ustvarjamo pogoje za boljši življenjski standard 
krajanov. Pravzaprav  lahko dobro delo sveta na terenu, ki ga člani 
dobro poznajo, olajša delo občinskih uradov in služb oziroma poskrbi 
za temeljitejše informacije in posnetek stanja.«

Naj svoj nagovor vam, spoštovani krajani, zaključim z besedami, ki 
sem jih izrekel ob krajevnem prazniku 1. decembru na Urbancih:
»Rad bi vam povedal, da sem in da bodimo ponosni na zgodovino, 
primerno počastimo prelomne trenutke življenja naših krajev in 
ljudi v preteklosti, prenašajmo vrednote na mlade generacije.
Na teh dragocenih temeljih pa se usmerimo v prihodnost, z novim 
zagonom in zavedanjem, da lahko skupaj veliko ustvarimo za 
dobrobit vsakega izmed nas in celotne skupnosti. Tako si zamišljam 
in nameravam delovati v svetu krajevne skupnosti.«

EDMOND GAŠPAR
Predsednik sveta KS Škofije 
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Vodila in zaveze svetnikov KS Škofije  .................... 

Deset svetnikov KS Škofije je oktobra začelo z delom v mandatu 2014 – 2018. Krajani ste jih izvolili po 
volilnih enotah, kjer bodo zastopali tudi vaše interese in seveda delovali za dobrobit celotne krajevne 
skupnosti.  Njihova vodila in zaveze so zapisali v naslednjih besedah.

Damjan Pečarič, Sp. Škofije, 
podpredsednik sveta in predsednik 
odbora za okolje, prostor in 
nepremičnine.

»Star sem 42 let, torej v obdobju, ko se z že 
nekaj življenjskimi izkušnjami človek odloča, 
ali bo dogajanje okoli sebe pasivno 
sprejemal ali pa se bo vanj aktivno vključi. 
Odločil sem se za aktivno pot in sem zdaj 
pred vami kot član sveta KS Škofije. Prej 
nisem bil nikoli angažiran v političnem 
življenju, v katerega pa so me privabili 
številni ekskurzi med predavanji dr. Mira 
Cerarja na temo etike in morale v politiki. 
Prvič v življenju sem tako član politične 
stranke in sedaj tudi v lokalni samoupravi.

Na Škofijah živim že od rojstva, spominjam 
se gradnje »nove« osnovne šole in postopno 
vse infrastrukture, od cest do poslovnih 
objektov, pa tudi številnih privatnih 
stanovanj, ki pa jim je komunalna podpora 
le redkokdaj vzporedno in primerno sledila. 
Najzahtevnejša naloga našega mandata bo 
spet prav šola. Glede na finančne možnosti 
in racionalnost posega bomo tehtali med 
novogradnjo, sanacijo obstoječih objektov 
ali drugačno tehnično rešitev. Ureditev cest 
do vseh zaselkov, ki bi ustrezale sedanji 
frekvenci prometa je naslednji izziv odbora, 
ki ga vodim . Poleg tega si želim tudi urejen 
center krajevne skupnosti in vaških jeder 
zaselkov,  kamor bi se vsak krajan rad 
sprehodil ob prostem času na klepet, ogled 
stojnic, po najnovejše novičke o kraju itd. 
Dvorana Zadružnega doma, v kateri smo 
pred mnogimi leti nastopali učenci osnovne 
šole,  je zdaj prenovljena in opremljena, 
škoda bi bilo, če je ne bi bolje in večkrat 
izkoristili, saj nam vsem ob modernem 
načinu življenja primanjkuje pristnega 
človeškega stika v skupnosti, kjer prebivamo. 
Spodbudil bi rad vse krajane, da se s svojimi 
predlogi in težavami brez zadržkov obrnejo 
na ustrezne odbore naše KS. 
Ko smo konstituirali Svet KS, sem spoznal 
dobre ideje in zamisli ostalih članov, 
s katerimi delim mnenja in načrte za 
prihodnost. Všeč mi je, ker nas je kar nekaj 

mlajših, morda prvič angažiranih pri tako 
zahtevni nalogi, ki je pred nami. Moje mnenje 
temelji na ideji, da bi z združenimi močmi 
lahko  uredili marsikaj  s prostovoljnim 
delom, ki bi pokazalo, da nam je mar za 
kraj, povrhu pa bi nas povezovalo druženje 
za boljše sožitje. Uspešni bomo namreč le 
složni  in s skupnimi močmi.«

Matjaž Ivanjšič, Sp. Škofije:

»Svojo vlogo v svetu vidim v sodelovanju 
pri reševanju problemov in pri pripravi 
konkretnega načrta, kako bo naša krajevna 
skupnost bolj urejena. To pa lahko dosežemo 
zgolj s pomočjo in sodelovanjem vas 
krajanov. 
KS Škofije moramo, kot že samo ime 
narekuje, obravnavati kot skupnost petih 
krajev in številnih zaselkov, torej povezano 
celoto, ki kot taka lahko uspešno deluje 
in se razvija v koraku s časom.  Kot krajan 
Spodnjih Škofij pa izpostavljam predvsem 
probleme tega prostora. 
Glaven in zelo realen problem vseh nas 
Škofijotov je kanalizacija. V tekočem 
mandatu se moramo nujno osredotočiti 
na izgradnjo le te, saj rešitev z greznicami 
nikakor ne sodi v čas, prostor in navsezadnje 
napredek.
Že leta se vsakodnevno srečujem z 
zbirališčem odpadkov v bližini razpotja,  
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ki ločuje Čuk s Spodnjimi Škofijami ter 
glavno cesto, ki le-te povezuje z mejnim 
prehodom. Kljub temu, da je to zbirališče 
krame na prostem, last zasebnikov, menim, 
da predstavlja grožnjo celotnem kraju, 
pa naj gre bodisi zgolj za videz bodisi 
okoljevarstvena dejstva. Angažiral se bom, 
da bomo to vendarle že začeli reševati in tudi 
ustrezno uredili.
Kot drugi in večji problem bi izpostavil 
dotrajanost vaških cest oziroma slabo 
stanje cestne infrastrukture, pomanjkanje 
pločnikov in  javne razsvetljave, cestnih ovir 
za večjo varnost naših otrok in vseh nas. Sicer 
pa vas vabim, da na probleme opozarjate. 
Dajmo si skupaj prizadevati za boljši jutri v 
naši skupnosti!« 

Milan Markočič, Sp. Škofije:

»Najpomembnejše naloge sveta KS morajo 
stremeti k ustvarjalnosti in složnemu delu, 
tako, da se bo lahko izvedlo in izpeljalo vse 
potrebno v našem kraju. S preudarnostjo in 
skupnimi močni ter sodelovanjem z MOK 
lahko veliko dosežemo. Pereč problem 
je kanalizacija, ki jo bo treba reševati, 
potrebujemo celostno prenovo centra Škofij. 
Zaželeno bi bilo urediti splošno ambulanto 
v zadružnem domu, z zdravnikom, ki 
ga potrebujemo v naši KS. Potrebno bo 
dokončati lokacijo bivšega balinišča in 
urediti javne sanitarije. Upam, da bo MOK v 
štirih letih obnovila obstoječo osnovno šolo. 
Potrebna je prenova avtobusnih postajališč 
na IV. Škofijah in Slatinah, rekonstrukcija 
ceste proti Tinjanu in ostale ceste. Na Elerjih 
bi bil potreben vaški dom, pereč problem je 
cesta v Stari grad. Ne smemo pozabiti trga na 
Plavjah, otroško igrišče...

Rino Hrvatin, Zg. Škofije:

»Sem Rino Hrvatin iz Zg. Škofij, rojen Škofjot. 
Za kandidaturo za svet KS sem se odločil, ker 
bi tudi sam želel prispevati k bolj urejeni in 
složni krajevni skupnosti.
Že več let sem skrbnik vaške hiše in mislim, 
da za njo vzorno skrbim in da sem dober 
gospodar. To delam prostovoljno in 
brezplačno kot je vse delo v KS, saj le tako 
lahko nekaj privarčujemo in denar, ki ostane 
od najemnin, porabimo za izboljšave in 
urejanje hiše. Najemnin je kar nekaj in ljudje 
so z hišo zadovoljni.
Želel bi tudi, da se na območju Zgornjih 
Škofij uredi vsaj to, kar se mora in se lahko 
naredi v okviru možnosti, ki jih ima KS. Tako 
smo uredili tri ekološke otoke v sodelovanju 
s KS in Komunalo in še bomo nadaljevali..... 
Imamo nekaj udorov zemlje na cesto, ki jih 
je potrebno urediti, zmečkane cevi vaške 
kanalizacije.... V tem mojem mandatu bo 
potrebno veliko potrpljenja in sodelovanja 
s krajani Zg. Škofij, ker se bo gradila 
kanalizacija in upam, da boste prav vsi pri 
temu sodelovali.

Vsekakor pa vemo prav vsi, da je naša cesta 
potrebna popravila, kakor tudi pločnika 
in javne razsvetljave, prav tako pa tudi 
odvodnjavanja.
Skupaj smo močnejši in zato vas pozivam, 
priključite se nam v čimvečjem številu, saj 
lahko kaj naredimo tudi udarniško, kot smo 
to že in upam da bomo še.« 

Nataša Zerbo, predsednica odbora za 
družbene dejavnosti, Tinjan:

»Izvoljena sem bila v volilni enoti  3 – Tinjan 
in bom prvič delovala v svetu krajevne 
skupnosti. Vsem, ki ste mi namenili svoj glas, 
se zahvaljujem za izkazano zaupanje. V času 
trajanja štiri letnega mandata bo potrebno 
združiti moči in aktivnosti usmeriti v razvoj 
Škofij in okoliških krajev, za katere se zdi, da so 
bili v preteklosti pozabljeni s strani krajevne 
skupnosti in občine. Moja prizadevanja v 
naslednjih štirih letih bodo zato usmerjena v 
enakopraven in enakomeren razvoj celotne 
krajevne skupnosti, s poudarkom na Tinjanu.
Poudarjam naslednje smeri delovanja: 

1. primerna otroška igrišča morajo dobiti 
vsi kraji KS in ne samo Sp. Škofije, prav 
tako ustrezne prostore za  druženje 
starejših

2. obnova in usposobitev vaških domov 
po vaseh

3. ustreznejša obveščenost prebivalcev v 
zvezi z dogajanji v krajevni skupnosti 

4. urejanje vseh javnih površin: nimamo 
ustreznih pločnikov, primerne javne 
razsvetljave, urejenih  postaj, kjer bi 
otroci varno počakali šolski prevoz, 
varnih cest. Potrebno je narediti jasen 
in terminski načrt reševanja vseh 
nakopičenih problemov s tega področja.

5. Pospešena izgradnja kanalizacije in 
preprečevanje  onesnaženja vodnih 
virov in narave

6. pogrešam čistilne akcije po vzoru akcije 
Očistimo Slovenijo, zato je urejanje 
naselja, odstranjevanje odpadkov, 
košnja trave prepuščena dobri volji 
posameznikov. Zato se bom zavzemala, 
da na pobudo sveta KS prebivalci 
združimo moči in vsaj enkrat na leto 
očistimo naše okolje

Delovala bom v odboru za družbene 
dejavnosti, katerega aktivnosti bodo 
obsegale usklajevanje dela in reševanje 
odprtih vprašanj na področju kulture, 
turizma, športa, sodelovanja s humanitarnimi 
organizacijami, medgeneracijsko 
sodelovanje, delovanje na področju vzgoje 
in izobraževanja in sodelovanje z italijansko 
skupnostjo. 
Krajankam in krajanom želim, da bi preživeli 
prijetne decembrske praznike v krogu 
svojih najdražjih in da bi vstopili v novo 

leto optimistični in s pozitivnimi mislimi na 
zasebnem in poslovnem področju.« 

Neva Tul, Plavje:

V svetu KS si bom prizadevala doseči 
naslednje cilje:

•	 Postavitev igral na igrišču Plavje
•	 Napeljava elektrike do mrliške vežice, 

tlakovanje potk med grobovi na 
pokopališču Plavje

•	 Vzdrževanje in popravilo ceste od bivše 
trgovine do pokopališča, ki je v zelo 
slabem stanju

•	 Predlagam, da strokovnjak gradbene 
stroke pregleda spomenik NOB na 
Plavjah, ki se poseda in je potreben 
obnove. Zob časa je izbrisal imena 
padlih na spomeniku. Potrebna je tudi 
ureditev okolice in drogov za zastave.

•	 Dolgoročni cilj je tudi poiskati prostor 
ali objekt primeren za aktivnosti vaške 
skupnosti. 

•	 Pereči problem je tudi kanalizacija 
in odvodnjavanje meteornih voda. V 
razumnem času naj bi se pristopilo k 
izdelavi idejnega projekta.

Matjaž Čok, predsednik odbora za 
infrastrukturo, Plavje: 

1. Temelj, brez katerega ne gre, je tekoče 
vzdrževanje obstoječe infrastrukture.  
Gre za stvari, ki zahtevajo vsakodnevno, 
permanentno skrb: 

yy Urejenost zelenic ob cesti (urejeno in 
postriženo grmovje,  drevesa, travna 
ruša). Hkrati je potrebno poskrbeti še za 
urejenost  kanalov ob cestah in bankin.

yy Ceste morajo biti označene in prometni 
znaki trdno postavljeni. Veliko je 
komercialnih znakov, ki bi jih bilo 
smiselno poenotiti 

yy Vzdrževanje igrišč in spomenikov 

Ključna misel:
Javne površine morajo biti zgled za to, da se 
bodo tudi zasebne površine urejale skladno z 
skrbnostjo dobrega gospodarja. Tega je zadnje 
čase vsekakor premalo. (Res je da je tudi način 
življenja tak, vendar je zato ravno odgovornost 
KS, da te prakse eksplicitno in implicitno 
spodbuja).

2. Infrastruktura na srednji in dolgi rok:

yy Bistvena je umestitev izgradnje 
kanalizacije in hkrati ostale infrastrukture 
– vodovod- telekomunikacije. To je 
potrebno izvajati SOČASNO na način, 
da se bo kasneje enostavno vzdrževalo, 
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predvsem pa s pozornostjo, da se ne bo  
večkrat delalo na istih trasah 

yy Pri izgradnji in vzdrževanju cest je 
potrebno oceniti potrebo obnove 
obstoječe ceste Plavje (razpoke).

yy Preveriti možnost asfaltiranja ceste od 
Urbancev do Tinjana  in ureditev ostale 
infrastrukture 

3. Nepremičnine 

yy Problematika zapuščenih objektov. 
Pregledati in narediti seznam objektov, 
ki so v javni lasti (KS, občina, država). 

yy Osmisliti mejna prehoda: Škofije, Plavje; 
najti rešitev za bivšo vojašnico

yy Pokopališča; urediti dostop, mrliško 
vežico na Plavjah

yy Urediti območje bivših bencinskih 
črpalk

yy Urediti dostop do igrišča s strani novega 
bloka in s tem zagovoriti funkcionalnost 
igrišča. Potrebno bo namestiti igrala

yy Ureditev Stare šole 

4. Prostorsko urejanje

yy Aktivna udeležba pri pripravi OPN 
(občinski prostorski načrt) za Škofije

Samanta Mikulandi Perič, Elerji:

»Delo v Svetu KS Škofije vidim kot izziv, 
saj sem prvič stopila v te vode, zato na 
tem področju nimam izkušenj. V prvi vrsti 
moram zastopati interese krajanov Elerji, saj 
so mi prav oni zaupali mandat. 

Svet KS vidim kot skupino ljudi, ki mislijo 
približno enako za dobrobit kraja Škofije. 
Solističnih akcij posameznikov ne 
podpiram, zato si želim, da bi Svet sprejel 
vse odločitve soglasno. Tako bi Svet bil 
bistveno močnejši. Med seboj bi v tem 
mandatu morali biti tudi pravi prijatelji, ki bi 
si zaupali in med seboj igrali odprte karte.

Seveda moram kot svetnica podpreti vse 
dobre projekte v drugih delih naše KS, ne 
samo v Elerjih, enako pa pričakujem tudi od 
drugih svetnikov v tem mandatu. Želim, da 
se v svetu ukvarjamo predvsem z nalogami, 
ki so pred nami in ne s preteklimi dejanji, saj 
nas le to vodi v napredek.

Ker sem po naravi optimistka upam, da 
se bodo moje želje in program v celoti 
uresničile, ter da bom ob koncu svojega 
mandata nadgradila svoje znanje s področja 
lokalne samouprave.«

Nasveti za delovanje 

Kako 
rešujem 
problem v KS
Pri hiši, na dvorišču, v neposredni 
soseščini, na bližnji cesti ali kje 
drugje je lahko kdaj tudi kaj 
narobe. Problemi s področja 
komunale, cest ali ostale 
infrastrukture in drugi nikoli ne 
počivajo.
Kaj v takem primeru narediti?
Na voljo imamo naslednje poti. 
Prva je, da se obrnete na svetnika 
iz vašega kraja.
V vsakem kraju oziroma volilni 
enoti ste namreč izvolili svoje 
predstavnike, ki vas zastopajo v 
svetu krajevne skupnosti Škofije 
in so predstavljeni tudi na teh 
straneh. Opremite se s potrebni 
podatki o problemu, na primer 
o številki parcele, kjer je nastal 
problem, čas nastanka, obseg...
Vaš svetnik vam bo pomagal 
rešiti problem ali pa ga bo skupaj 
z vsemi potrebnimi podatki 
evidentiral in ga prenesel na 
tajništvo oziroma svet KS in/ali 
na posamezni odbor.
Od velikosti in narave problema 
bo odvisno njegovo reševanje. 
Lahko ga bo obravnaval pristojni 
odbor in bo svetu KS podal 
strokovno mnenje in način 
reševanja.
Svet bo lahko včasih sam rešil 
situacijo, velikokrat pa bo sklep 
sveta romal na občinske organe, 
na Komunalo, Rižanski vodovod 
in druge pristojne, kjer se bo  
odločalo o nadaljnjih korakih.
V tajništvu KS se bo pripravil 
program, s katerim  bo tajnica 
evidentirala tako zbrane 
informacije krajanov in bo sledila 
poti reševanja problema.
Torej, najprej zberite čim več 
podatkov o vaši težavi in potem 
pocukajte za rokav vašega 
predstavnika v svetu KS, ki vam 
bo pomagal naprej.

Valentina Petaroš Jeromela, 
italijanska narodnost:

“Come rappresentante della 
comunità nazionale italiana ho 
un doppio impegno: tutelare i 
diritti della nostra comunità e la 
responsabilità del vivere comune in 
seno alla maggioranza slovena.
Le necessità evidenziate sono 
molteplici e vanno dal risanamento 
stradale alle migliorie che ci 
assicurano uno standard di vita 
adeguato alle nostre aspettative. 
Per ascoltare la Vostra voce, sono 
stati istituiti i comitati con carattere 
apposito e all’attività dei quali vi 
invito a partecipare!

La presenza italiana sul territorio 
ha origini storiche e come tale va 
tutelata e protetta soprattutto per 
l’ambiguità della definizione che la 
nostra “zona” porta. Non è definita 
bilingue ma nazionalmente mista. Per 
capire cosa significhi esattamente 
chiedo la vostra partecipazione. 
Vi chiedo di condividere con me il 
vostro passato, le esperienze che 
vi hanno portato a rimanere nella 
ex zona B, le vostre fotografie; 
perché non avete accettato la tacita 
opzione di rinuncia alla cittadinanza 
jugoslava? Desidero ricostruire la 
storia di questo pezzettino, se mi 
permette l’espressione, di Venezia 
che è rimasto incastrato in una 
definizione che si estende nello 
spazio (con solo Valmarin bilingue) 
e nel tempo (poiché siamo in 40 
aventi diritto al voto qui residenti). 
Le vostre storie diventeranno un 
libro che integrando le vicende 
personali con la storia, permetterà 
una ricostruzione filologica delle 
nostre vite. 

Desidero attirare la Vostra pregiata 
attenzione anche su questo 
problema: l’iscrizione alla lista 
elettorale particolare. L’essere iscritti 
alla Comunità degli Italiani (qualsiasi) 
non vi dà diritto al voto ma dovete 
recarvi presso la sede della Comunità 
Autogestita della Nazionalità Italiana 
di Capodistria. Altro problema 
legato alla nazionalità sono i nuovi 
residenti cittadini italiani non 
storicamente presenti sul territorio. 
Desidero regolarizzare anche questa 
particolare situazione. “

vpetaros@yahoo.it
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Odbori sveta KS Škofije  ...........................................

Svet je na 2. redni seji formiral štiri odbore 
in imenoval njihove predsednike ter prve 
člane, odbori pa so odprti še za nove 
člane. Svetniki so se s tem odločili za metode 
dela, ki bodo čim bližje potrebam krajanov 
in bodo doprinesle k večji urejenosti in 
razvitosti krajevne skupnosti. 
V tako veliki KS kot je škofijska, je za 
kvalitetno opravljanje nalog, ki jih ima svet 
KS, potrebno namreč poglobljeno delo na 
veliko področjih. Tako bo možno organizirati 
čim bolj učinkovito obravnavanje zadev iz 
pristojnosti KS v odborih, ki bodo pripravljali 
strokovne podlage in predloge za sklepe 
iz posamičnih področij. Potem jih bo 
obravnaval svet in o njih odločal.

1. Odbor za družbene dejavnosti se bo uk-
varjal s športom, kulturo, turizmom,  huma-
nitarnimi organizacijami, medgeneracijskim 
sodelovanjem, vzgojo in izobraževanjem in 
italijansko skupnostjo.

Odbor za družbene dejavnosti bo vodila 

Nataša Zerbo, članici sta Marija Perkovič in 
Samanta Mikulandi.

2. Vsebina delovanja Odbora za okolje, 
prostor in nepremičnine bo:
identiteta v KS, vizija razvoja, načrtovanje 
prostora, urbanistični načrti, 

identifikacija prostorskih potreb in 
problemov, aktivna vloga pri pripravi 
vseh prostorskih načrtov občine, skrb za 
urejeno in čisto okolje, pobude za: ureditev, 
intervencije, vzdrževanje, investicije javnih 
površin 

Odbor za okolje, prostor in nepremičnine 
bo vodil Damjan Pečarič, članici sta Jasna 
Šturm in Erika Markežič. 

3. Odbor za infrastrukturo in investicije 
bo dejaven na področju: 
opredelitev prioritet investicijskih vlaganj, 
aktivno spremljanje načrtovanja in izvajanja 
investicij, nadzor , tekoče urejanje skupnih 

in posameznikovih problemov, ki izvirajo iz 
javne infrastrukture, zadeve gospodarskih 
javnih služb in prometa. 

Odbor za infrastrukturo in investicije bo 
vodil Matjaž Čok, člana sta Matej Gabrijel 
in Rade Vilimanovič.

4. Vsebina delovanja Odbor za splošne 
zadeve , gospodarjenje in finance bo:
spremljanje finančnega poslovanja, 
ureditev kontnega plana, priprava predloga 
in dinamike izvajanja finančnega načrta 
koordinirano z ostalimi odbori, polletno in 
letno poročilo, kvartalna analiza realizacije 
FN in poslovanja, komuniciranje z javnostmi, 
spletna stran, obvestila, ponudbe in javna 
naročila, arhivska dejavnost, volilne zadeve. 

Odbor za splošne zadeve, gospodarjenje 
in finance bo vodila Saša Vergan. Članici sta 
Mara Peskar in Valentina Petaroš.

Po prvih sejah se bodo odbori razširili še z 
novimi člani glede na področja dela. 

Saša Vergan,  
predsednica odbora za splošne zadeve

»V odboru za splošne zadeve, gospodarjenje 
in finance bomo poskrbeli za transparentnost 
poslovanja sveta KS. Uredili bomo najemniška 
razmerja in si prizadevali, da bodo zasedeni 
vsi prostori KS, z namenom, da bo krajanom 
Škofij in mimoidočim zagotovljeno bolj 
pestro preživljanje prostega časa. Prisluhnili 
bomo predlogom krajanov, kaj manjka 
na Škofijah in v okviru zmožnosti ugodili 
predlogom. Vsekakor bo poudarek na 
kvalitetnem preživljanju prostega časa, 

dodatnim kulturnim in zabavnim vsebinam. 
Razmišljanje gre v smeri organizacije tržnic 
z domačimi izdelki in storitvami, krožkov z 
različnimi vsebinami, morda tudi obuditvi 
kina in organizaciji gledaliških predstav, tako 
za otroke kot za odrasle.

Ker odbor ne deluje zase, bo primarna naloga 
vzpostaviti kontakt s krajani in z vsemi 
zainteresiranimi skupinami. Prepričani smo, 
da se bo naša KS zbudila iz dolgoletnega 
spanca.«

Vrtec razveseljuje  ....................................................

Največja naložba prejšnjega mandata je bila 
dozidava škofijskega vrtca in njegova energetska 
sanacija. Otroci, vzgojiteljice in starši so pridobitve 
izredno veseli in z velikim veseljem razkažejo nove 
pridobitve, kar odkrivajo fotografije. Zdaj je v vrtcu  
125 otrok.

V prizidku je na 520 kvadratnih metrih prostor za štiri dodatne 
oddelke s  sanitarijami, avlo z jedilnico, povezovalnim hodnikom, 
vetrolovom z garderobo in kotičkom za starše ter zunanje terase. 
Naložba je bila vredna  skoraj 582 tisoč evrov,  financirana je bila s 
sredstvi EU iz naslova prednostne usmeritve „Regionalni razvojni 
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programi“ in Mestna občina Koper. Energetska sanacija starega dela 
vrtca je  znašala nekaj manj približno 189 tisoč evrov, od katerih je 
bilo 85 odstotkov financirano iz kohezijskega sklada.

Kanalizacija za 87 hiš  ...............................................

Te dni se je na Sp. Škofijah pričela velika investicija v sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije I. 
faza – 2. etapa. Po podatkih iz investicijskega programa  je neposredni cilj  investicije  v letih 2014 - 2015 
zgraditi  omrežje fekalne kanalizacije v delu Spodnjih Škofij in v zaselku Čuk v skupni dolžini 1.218 m. Na 
omrežje bo priključenih 87 hiš s 410 prebivalci. Zgrajenih bo še  425 metrov meteorne kanalizacije in 
obnovljeno 1.150 metrov javnega vodovodnega omrežja.

Predvidena vrednost  investicije znaša 1.454.169 evrov in bo 
financirana iz evropskih virov in iz proračuna Mestne občine 
Koper. Glavni   izvajalec del je Adriaing d.o.o. , partnerja pa 
sta podjetji Grafist d.o.o. in CPK d.d. 

Gradbena dela se bodo začela 5. januarja, izvajalci, ki bodo 
imeli na Škofijah delovni kontejner, bodo imeli vsak torek 
operativni sestanek, v krajevni skupnosti pa je bila imenovana 
komisija za sodelovanje in komunikacijo med izvajalci in 
krajani.

Časovno bo potek investicije naslednji:

gradnja fekalne in meteorne kanalizacije 
december 2014 – avgust 2015

rekonstrukcija vodovoda  
december 2014 – avgust 2015

izvajanje gradbenega nadzora 
 december 2014 – september 2015

prevzem objektov in uporabno dovoljenje 

avgust - september 2015

Kot so napisali snovalci naložbe na območju naselja Škofije 
doslej ni bilo zgrajenega sistema fekalne kanalizacije z 
odvajanjem odpadnih vod na čistilno napravo. V glavnem 
imajo gospodinjstva le pretočne greznice in individualne 
male čistilne naprave oziroma so priključena na staro vaško 
kanalizacijo.  Voda iz greznic v glavnem ponikne v zemljo 
oziroma se izteka v grape ali kar na nižje ležečo njivo.  

Ker tako neurejeno stanje kanalizacije ne zagotavlja ustrezne-
ga zajemanja in čiščenja odpadnih vod je MOK v I. fazi in 1. 
etapi pred leti izvedla izgradnjo kanalizacije v  delu Spodnjih 
Škofij in v zaselku Forteza, kjer je bila zgrajena  kanalizacija v 
skupni dolžini 2.175 metrov, skupaj z novimi 58 hišnimi pri-
ključki za 104 gospodinjstva s 317 prebivalci. 

 



Kolofon
Na burji, Glasilo KS Škofije
Izdajatelj: KS Škofije
Vsebinska zasnova, urejanje, besedila: Barbara Verdnik (pro bono)
Prelom in tisk: Vek Koper
Naklada 1.000 izvodov
Fotografije: Manuel Kalman in drugi avtorji

N o t i z i a r i o  l o c a l e  Š k o f i j e

Prireditev na Tinjanu »Antignan, bela vista ma poco pan«, ki jo je 
pripravilo društvo Istrski grmiči.

.... društva....

Praznik KS Škofije 1. december, ko je bil leta 1941 v hiši Jožeta Jamška 
na Plavjah ustanovljen prvi odbor OF za celotno slovensko Istri, se je 
praznoval na Urbancih.

Na tradicionalni oktobrski prireditvi „Praznik vina in oljk“ so se 
predstavili lovci...

…..vrtec, domači pridelovalci in pridne roke krajanov...

Decembrski rock koncert v zadružnem domu.


