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2016!
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Angažiranje in sodelovanje 
prinaša rezultate
Ko sem pripravljal pregled dela v prvem letu mandata za zbor 
krajanov in boste lahko o njem brali v tretji številki glasila Na 
burji, sem bil skoraj presenečen. Aktivno smo se lotili številnih  
področij, postavljali organizacijo in vsebino odborov, delali 
spiske in poskušali ukrepati. Kajti kljub zelo omejenim sredstvom 
in dejstvu, da smo vsi razen tajnice volonterji, vpreženi v svoje 
redne zaposlitve in družinsko življenje, smo po moji oceni  s 
skupnim  angažiranjem uspeli kar veliko narediti. 

Najbolj nas je seveda zaposlovala naložba v kanalizacijo in 
vodovod, ki nam je hkrati omogočila obnovo vaške špine. 
Prebivalci so deset mesecev živeli na gradbišču, ki je bilo 
zahtevno tudi za izvajalce. A najpomembneje je, da smo na 
koncu dobili 125  novih kanalizacijskih priključkov  in smo bili 
vsi vpeti v izvedbo in spremljanje  tega projekta zadovoljni. O 
tem pričajo  zahvale iz MOK, izvajalcev in nadzora.

Želja je bila  narediti še mnogo več, vendar večina vzvodov in 
seveda denarja ni v naših rokah. Naj vam na primeru igrala za 
Tinjan pokažem, kako je to včasih težko in zapleteno. Igralo 
smo nabavili konec lanskega leta na pobudo krajanov Tinjana, 
ki so izbrali tudi  prostor. Poslali smo vlogo na Sklad kmetijskih 
zemljišč in gozdov. Ta je zahteval soglasje Zavoda za gozdove, 
ki je zahteval soglasje Zavoda za spomeniško varstvo. Ko smo 
končno Skladu vse poslali, je zahteval še lokacijsko informacijo, 
ki pa je pokazala, da je izbrano mesto v delno zazidljivem 
območju in zdaj sklad zahteva izredno parcelacijo in oddelitev 
v last občine. Skratka, celoletno delo, a  igralo še ne razveseljuje 
otrok. A ne bomo odnehali.

Imamo zelo jasno sliko, kaj vse bi morali v krajevni skupnosti 
urediti, kje so pomanjkljivosti, katere nujne naložbe. Nekaj idejnih 
načrtov smo naredili sami, probleme smo predstavili vsem 
odgovornim v občini in Komunali. Tudi na MOK so pripravljeni 
pomembni projekti za Škofije, med njimi kanalizacijski 
projekt za Zg. Škofije, rekonstrukcija ceste Škofije-Tinjan... A za 
realizacijo je potreben denar, o njegovem razporejanju, ki ga je 
žal vse manj, pa odloča občina.

Bistvo sporočila v mojem pisanju pa je, da se z angažiranjem 
in sodelovanjem lahko gre čez številne ovire. To smo pokazali 
tudi pri vseh prireditvah in družabnem življenju, zdaj ob koncu 
leta pa tudi s škofijskimi podjetniki, ko smo začrtali boljše 
povezovanje in komunikacijo za večjo prepoznavnost kraja. 
Prvi rezultat skupnega sodelovanja pa je že razsvetljeno drevo 
in ognjemet 30. decembra.

Naj sklenem s vprašanjem, ki si ga zastavite, ko boste prebrali 
ali prelistali naše glasilo: koliko več in bolje bi lahko v tem letu še 
naredili, če bi res vsi delali  v interesu krajanov in Škofij. Vnašanje 
razdora vpliva na ugled Škofij in njenih prebivalcev, jemlje čas in 
energijo, ki bi lahko bila usmerjena  v pozitivne stvari. 

Zato vsem nam v letu 2016 želim pristnih in odkritih človeških 
in sosedskih odnosov, tkanja niti povezovanja in sodelovanja, s 
katerimi bomo gradili razvoj kraja in kakovost življenja v njem.

Edmond Gašpar 

Igralo sožitja na Elerjih

Kombinirano igralo na Elerjih je bilo novembra uradno 
predano namenu in veselju otrok. V družbi varovancev Centra 
Sonček, razigranih deklic in krajanov so si simbolno podali roke 
direktor Zveze Sonček Iztok Suhadolnik, predsednik sveta 
KS Škofije Edmond Gašpar in svetnica iz Elerjev Samanta 
Mikulandi Perič ter Marko iz javnih del, ki je poskrbel za 
urejeno zelenje  prostora.

Samanta Mikulandi Perič je ob tem dejala: »Kot vaška 
predstavnica in članica sveta KS sem zelo vesela, da sem 
izpolnila obljubo in dolgoletno željo po igralih na Elerjih. Za 
uresničitev tega projekta se moram zahvaliti predsedniku 
KS Škofije Edmondu Gašparju in vsem članom, ki so nakup 
podprli.

Največja zahvala pa gre predvsem Sončku - Zvezi društev 
za cerebralno paralizo Slovenije in direktorju Iztoku 
Suhadolniku  za izjemno gesto, da so nam dali v uporabo 
njihov prostor. «
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Opravljena dela, izboljšave, prostovoljno delo

V prvem letu mandata sveta KS Škofije je bilo opravljenih veliko 
del in izboljšav, pripravljen je bil natančen spisek potrebnih 
opravil in predan odgovornim na številnih sestankih. 
Opravljenih je bilo čez 800 prostovoljnih delovnih ur. Poročilo 
o tem je zboru krajanov oktobra predstavil  Edmond Gašpar.

Realizirane izboljšave v obdobju november 2014 - oktober 
2015: Odbor za infrastrukturo, Komisija za spremljanje 
izgradnje kanalizacije, vodstvo sveta 

November 2014
•	 Pomoč pri ureditvi odvodnjavanja komunalnih vod Plavje in 

Rabujez 
•	 tekstilna oprema pokopališča Plavje, pločevinasta strehe na 

pokopališče Škofije 
•	 dobava 20 m3 tampona za ureditev poti do kmetijskih 

zemljišč 2. Škofije
•	 nakup snemalne naprave in projektorja za potrebe dela 

sveta
•	 nakup dveh otroških igral (Elerji in Tinjan)

Leto 2015  
•	 nakup in namestitev tabel prepovedano za pse (vsa 

pokopališča, igrišči Škofije ter Plavje )
•	 obnova in ureditev ploščadi in stare fontane/špine
•	 namestitev dveh klopi na pokopališče Škofije

•	 pobuda za zaris plave parkirne cone pred Mercatorjem
•	 popravilo cca 70% ceste za Grad (v okviru razpoložljivih 

sredstev KS)
•	 postavitev igrala na Elerjih (oktober 2015)
•	 izgradnja pred pripravljenih grobnih mest na pokopališču 

Škofije (oktober 2015)
•	 Nakup pokopališkega tekstila za pokopališče Škofije
•	 Nakup novih oglasnih tabel za postavitev v zaselkih in vaseh 

– 5 kosov (oktober 2015)
•	 zagotovitev dodatnih 40.000 EUR iz proračuna MOK za 

asfaltiranje vseh poti na območju izgradnje kanalizacije 
(Škofije in Čuk)

•	 Zagotovitev in participacija saniranja cca 200 m2 asfalta na 
parkirišču med Mercatorjem in cerkvijo. Skupni znesek za 
sanacijo je znašal približno 10.000 EUR, KS in Mercator (na 
pobudo KS) sta participirala 1.200 in 1000 EUR

•	 Izdelava katastra pokopališča Plavje
•	 Izdelava projekta izgradnje ploščadi in inštalacije špina
•	 Projekti zarisa parkirišč pri špini, pred zelenjavo in bivšim 

bencinskim servisom OMV Škofije 
•	 Urejanje javnih površin z delavcem iz kvote javnih del 

(košnje in obrezovanje zelenic, hišniška dela, vzdrževanje 
pokopališč, čiščenje meteornih prepustov in muld na vseh 
občinskih cestah v KS) 

Internetna stran vabi k branju in sodelovanju

1. septembra je začela delovati uradna internetna stran 
krajevne skupnosti Škofije na naslovu http://www.ks-skofije.
si/.  Na njej najdete različne vsebine, ki vam bodo približale 
naše kraje in ljudi skozi čas ter ponudile temeljne podatke o 
KS. Predstavljeni so  izvoljeni predstavniki v svet KS in skozi 
različne dejavnosti in delovanje v svetu je možno prebrati, 
kako se  angažirajo in kako opravljajo svoje delo. Objavljeni 
so vsi zapisniki sej, sklepi in kako so svetniki glasovali o njih. 
V rubrikah najdete tudi izvlečke aktov in zakona o lokalni 
samoupravi, ki opredeljuje delo v krajevni skupnosti ter 
številne uporabne informacije. 

Dobra obveščenost in transparentno delovanje je za vsako 
skupnost zelo pomembna. Zato je bil eden prioritetnih ciljev 
sveta KS, da bi postavili dobro delujočo internetno stran 
in občasno izdajali tiskano glasilo. Tako so lahko namreč vsi 
krajani informirani o dogajanju v njihovem okolju.  

Delo je prevzel uredniški odbor, ki je med drugim povabil vsa 
društva in organizacije v KS, da se predstavijo. Objavljeni so 
vsi, ki so se odzvali. Ta stran je namreč odprta za vse in bo prav 
živela le ob dvosmerni komunikaciji. Mi vas bomo obveščali 
o uradnih zadevah, sejah, sklepih, načrtih in podobnem, 
od krajanov, društev in drugih subjektov pa želimo, da 
uredniškemu odboru in tajništvu (na e-naslov ks.skofije@
siol.net s pripisom za uredniški odbor) napovedujejo svoje 

aktivnosti, napišejo, kako so potekali dogodki in prispevajo 
fotografije. Seveda pa zbiramo tudi vaše predloge in pobude. 
Večja kot bo angažiranost krajanov, hitreje bomo urejali javne 
zadeve v KS in bolj pestro bo družabno in zabavno življenje.

K delu v uredniškem odboru pa vabimo tudi nove sodelavce. 
Pridružite se nam pri delu.

Vse krajane pa, da aktualne  informacije in druge podatke o 
dogajanju v KS poiščejo na http://www.ks-skofije.si/

Uredniški odbor
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Kanalizacija

Naložba je uspešno končana

Na KS Škofije je konec oktobra prispelo obvestilo Tatjane 
Lečić iz Samostojne investicijske službe MOK, da je investicija 
»Gradnja sekundarnega kanalizacijskega omrežja Škofije I. 
faza - 2. etapa« po skoraj desetih mesecih uspešno končana. 
Izvedenih je bilo 125 hišnih priključkov in 99 vodovodnih 
priključkov. Pridobljeno je uporabno dovoljenje in 
uspešno opravljena primopredaja objekta. To pomeni, 
da je bilo narejenih 38 hišnih priključkov več, kot je bilo 
predvideno.

V začetku leta se je na Sp. Škofijah pričela največja investicija 
zadnjih let »Sekundarno kanalizacijsko omrežje naselja Škofije 
I. faza – 2. etapa«. Naložbena vrednost je bila 1,5 milijona 
evrov, sofinancirana pa je bila tudi z evropskimi sredstvi. 
Glavni izvajalec je bil Adriang, partnerja pa Grafist in CPK.

Neposreden cilj investicije je bil, da se v letu 2015 zgradi ločeni 
sistem omrežja fekalne kanalizacije v delu Spodnjih Škofij 
in v zaselku Čuki v skupni dolžini 1.218 m, skupaj z novimi 
87 hišnimi priključki s 410 prebivalci, 425,00 m meteorne 
kanalizacije, obenem pa tudi obnovi 1.150 m javnega 
vodovodnega omrežja.

Krajani omenjenih območji so bili že pred pričetkom del celovito 
informirani o poteku investicije. Na razširjeni seji novembra 
2014 so imenovali Komisijo za spremljanje investicije v 
sestavi Damjan Pečarič, Ercole Jerman, Franc Cvajdik, 
Adem Skulić in Matjaž Ivanjšič. Kljub nekaterim začetnim 
zapletom je sodelovanje kmalu dobro steklo. Predsednik sveta 
in predstavniki komisije so se udeleževali rednih operativnih 

sestankov, prisotni so bili na terenu in njihova prizadevanja so 
bila vseskozi usmerjena v zagotavljanje kakovostne gradnje, ki 
je čim manj moteča za prebivalce.

Pregled njihove dela kaže, da je aktivno sodelovanje komisije 
za spremljanje izgradnje kanalizacije, odbora za investicije 
in vodstva KS pri spremljanju investicije naneslo kar 600 ur 
volonterskega dela. Bili so namreč na rednih tedenski, pa tudi 
dnevnih ogledih na terenu, sodelovali so na 34 operativnih 
sestankih, kontaktirali in usklajevali odnose med krajani, 
investitorjem in izvajalci, popisovali pripombe in pošiljali 
zapise nadzoru, izvajalcem in investitorju MOK.

Zaradi opravljenega dela in truda, ki je prinesel več hišnih 
priključkov, celotno asfaltiranje vasi in drugo se je gospa 
Tatjana Lečić zahvalila predsedniku sveta KS Edmondu 
Gašparju in Komisiji. Njeno zahvalo posebej objavljamo.
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Za vsak ekološki otok  
5 kamionov tedensko

Na pobudo Komunale Koper je bil  novembra opravljen ogled 
nekaterih ekoloških otokov, ki so z vidika prevzemanja odpadkov 
za njih problematični . Komunala mora namreč optimizirati 
transport, ki predstavlja pomemben strošek prevzemanja 
petih ločenih frakcij komunalnih odpadkov. Zaradi ločevanja 
odpadkov vsak ekološki otok obišče kar pet 5 kamionov 
tedensko.

in ekološki otoki

Zahvala predsedniku, 
gradbenemu odboru in 
prebivalcem

Spoštovani gospod Edmond Gašpar, predsednik KS Škofije,

Prisrčna hvala za povabilo na prireditev ob odprtju obnovljene 
špine na vaškem trgu v Škofijah. Uživala sem v pestrem 
programu, v katerem ste prikazali staro generacijo skupaj 
z mladimi talenti. Zelo humoristično in veselo se je odvijala 
proslava v ritmu močne škofijske burje, ki pa je nismo občutili 
ob odličnem vzdušju.

Zahvaljujem se vam in celotnem gradbenem odboru, ki ste s 
svojim stalnim sodelovanjem pomagali najti rešitve tudi tam, 
kjer se je v začetku zdelo, da rešitev zaradi slabih sosedskih 
odnosov ni. Posebej bi poudarila vaše prizadevanje za celovito 
ureditev celotnega območja, zajetega z izgradnjo kanalizacije.

Na koncu zahvala tudi vsem prebivalcem Spodnjih Škofij in 
Čuka, za potrpljenje, kljub motenem dostopu, obilici prahu in 
hrupa.

Ob končani investiciji smo lahko vsi skupaj zelo zadovoljni.
Lep pozdrav,
Tatjana Lečić

Samostojna investicijska služb
Mestna občina Koper

Ogled so 9. novembra opravili s strani Komunala Zdravko Savić 
in Jan Čelovski, s strani KS Škofije pa Edmond Gašpar, skupno 
poročilo je: 

1. EO Sp. Škofije – bivši bencinski servis OMV: Predviden plato 
4x9 m bo umeščen skladno s projektom IBK in zarisu parkirnih 
mest  (varianta 2 -43 parkirnih  mest) predvidoma pred koncem 
novembra 2015 (FN 2015).

2. EO Druge Škofije vas: zaradi težke dostopnosti ob nastajajoči 
novogradnji ter minimalnem polnjenju ločevalnih zabojnikov 
surovin, se predlaga premestitev zabojnikov na obstoječi EO 
nasproti Vaške hiše, ki bi ga preuredili in ozelenili s popenjalkami 
tako kot EO pri cerkvi. S tem bi se razbremenila tudi ulica 
strnjenega vaškega jedra, ki ni grajena za obremenitev s težjim 
tovornim prometom (tudi 10 tonski tovornjaki).

3. EO Tretje Škofije (pri hišni številki 89B) se prestavi na lokacijo 
novo zgrajenega EO pred razcepom ceste pri kapelici (pred hišo 
g. Kozina), ki se poveča za število prestavljenih kontejnerjev.

4. EO Četrte Škofije- Komunala poskrbi za košnjo in ureditev 
okolice.

5. EO Slatine- Kolombar : ob otoku je potrebno doasfaltirati 
–razširiti cestišče, saj je sedaj potrebno pri izogibanju 
prevzemnega vozila peljati izven cestišča po travniku.

6. EO Tinjan : v proračunskem letu 2016 Komunala uredi sedanjo 
lokacijo tako, da se zagradi in betonira ploščad ter tako uredi in 
omogoči čiščenje tega komunalnega objekta

7. EO Plavje –stara šola: se uredi v proračunskem letu 2016 
po predhodni pridobitvi soglasij vseh lastnikov zemljišča. KS 
pripravi skico idejne rešitve.

8. EO Hrib- Parenzana – se prestavi na plato pred borovim 
gozdičem

9. Pokopališče Škofije: kamionski kontejner za mešane odpadke 
se zamenja z 250 literskim kontejnerjem za mešane odpadke, ki 
se bo praznil ob rednih tedenskih prevzemih. Kontejner za vaze 
PVC (sveče) ostaja.

V razpravi na 12. seji je svetnik Rino Hrvatin v imenu krajanov 
ožjega dela Drugih Škofij nasprotoval premestitvi ločevalnih 
kontejnerjev za odpadne surovine iz sedanje lokacije pri kapelici 
na lokacijo nasproti vaške hiše. Tajništvo KS bo o tem obvestilo 
Komunalo Koper.

KS poziva tudi vse krajane, da ločujejo odpadke, jih odlagajo v 
namenske kontejnerje, skrbijo za red in čistočo ekoloških otokov 
in v primeru polnih zabojnikov o tem obvestijo Komunalo ali 
tajništvo krajevne skupnosti.
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Iz škofijske špine je spet 
pritekla voda

Velika investicija v kanalizacijo na Sp. Škofijah je močno 
posegla v vaški trg, kjer od leta 1935 stoji tudi izlivka oziroma 
po domače špina. To je zob časa že dodobra načel in ker se 
je obetalo asfaltiranje celotnega trga, je predsednik sveta KS 
Škofije Edmond Gašpar dal pobudo, da bi se ob tej priložnosti 
obnovila. Predstavlja namreč tudi tehnično dediščino in je 
pomemben pričevalec zgodovine.

To se je tudi zgodilo, 30. junija je bila celotna izlivka s 
podstavkom demontirana. Špina je šla najprej v Izolo na 
peskanje. Potem sta jo v roke vzela Cveto in Milan ter jo 
popravila oziroma rekonstruirala. V Črnomlju so jo strokovno 
pobarvali in skrbno varovana je počakala na zaključek del na 
trgu.

Medtem je betonski podstavek obdeloval škofijski kamnosek 
Maks Fojkar. V zgornjem delu je bil zelo poškodovan in 
potrebno ga je bilo nadomestiti s kamnoseškim izdelkom iz 
kraškega sivca.

Po treh mesecih in pol je v okviru Praznika vina in oljk 2015 iz 
špine spet pritekla voda. 

Bilo je zelo praznično, sprevod je iz centra krenil v spremstvu 
glasbe harmonikarjev,  Valmarinke so na šegav način obudile 
klepete žensk, ki so hodile k špini po vodo. Kvartet je zapel o 
ženskah in vinu, Leander Cunja je osvetlil čase, ko je v Dolenjo 
Škofijo pritekla voda  in predsednik sveta KS Škofije Edmond 
Gašpar je spregovoril o poteku obnove 80 let stare javne 
izlivke ali fontane. Zahvalil se je vsem, ki so pri tem sodelovali 
in pozdravil prisotne: podžupana MOK Petra Bolčiča, Tatjano 
Lečič, ki je v imenu investitorja vodila investicijo v kanalizacijo, 
Lida Gržiniča iz Rižanskega vodovoda, ki je pomagal pri 
obnovi špine in Rada Trkova, ki je nadzoroval izvedbo 
investicije, pa Milana Jakaca, Cveta Trošta in Adema Skulića 
(na fotografiji).

V galeriji fotografij so tudi tisti, ki so s špino največ časa 
sobivali: Alma, Silva, Onorina, Egon, Lojz, Edi in tisti, ki tam 
živijo danes in so za vse pripravili okusno dobrodošlico in 
dogodek na starem placu: Martina, Vili, Iztok, Marko...

O novih časih za trg je Gašpar dejal: »Za špino, trg in in krajane 
pa se morda začenjajo tudi drugačni časi. Tukaj stoji tehnična, 
družbena in kulturna dediščino vasi kot pomemben pričevalec 
zgodovine. Zato si vaški trg kot celota prav tako zasluži večji 
pomen. Pravzaprav si vsi želimo, da to postane urejen vaški 
trg z osrednjo zanimivostjo fontano – javnim pitnikom. Zato 
smo se s prebivalci okoliških hiš dogovorili, kako bo urejeno 
parkiranje, kje bo intervencijska pot in kako bomo skrbeli za 
lepše in zdravo okolje za vse nas. Želimo, da bi trg spet postal 
prostor za otroški živ žav. Hkrati pa privlačen za obiskovalce 
Škofij, ki bodo dobili dobrodošlico v obliki sveže vode.«
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Kako je voda prišla na 
Škofije

Leander Cunja je pogledal v čas, ko so Škofije 
dobile cevovod oziroma sta Plavje in Škofije 
dobila po eno javno izlivko.

Leta  1934 so se začela dela za razširitev omrežja tržaškega 
vodovoda na občino Milje. 

Kaže, da je kot izhodišče služil vodohran, ki so ga zgradili 
na Monte Castiglione nad bivšim »dacijem« ( tam, kjer 
se je od glavne ceste Koper-Trst nekdaj odcepila cesta za 
Dolino ). Od omenjenega rezervoarja so speljali cevovod 
do drugega vodohrana na vrhu Sv. Ivana nad Žavljami na 
višini približno 90 metrov in od tod podaljšali cevovod do 
tretjega vodohrana na višini 90 metrov na pobočju Košte, 
na vzhodnem podnožju kaštelirja pod Elerji. Od tod je 
tekla vodovodna cev do mesta Milje, kjer je bilo oskrbljeno 
središče in zaradi omejenega pritiska dosegljiva mestna 
okolica, kasneje pa še obalno območje do Lazareta in doline 
Sv. Jerneja. Takrat so nameravali dela nadaljevati s črpanjem 
vode iz rezervoarja na Koštah do pod Kaštelirja med Elerji in 
Korošci ( Sv. Barbaro ). Toda zaradi pomanjkanja denarja in 
kasnejšega vojnega spopada je bil ta načrt uresničen šele 
po končani vojni.

 Leta 1935, ko so speljali cevovod na Plavje in na  Škofije, je v 
začetku vsaka vas dobila le po eno javno izlivko. Po vojni so 
zgradili vodohran na vrhu Čuka in enega nad Plavjami tako 
da so lahko omrežje razširili in omogočili napeljavo hišnih 
priključkov. Takrat so zgradili  tudi nekaj javnih pralnic.

Celoten zapis Leandra Cunje je mogoče prebrati na spletni 
strani KS Škofije: http://www.ks-skofije.si/novice/14/spina-
ali-prva-javna-izlivka-leta-1935/
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Promet

Načrti za urejanje parkirišč čakajo na izvedbo 

Vodstvo sveta in odbor za infrastrukturo sta 
letos namenila veliko pozornosti urejanju 
parkirišč. Naročeni so bili idejni projekti 
rešitev in na njihovi podlagi je svet KS 
razpravljal in sklepal na septembrski seji. 
Sprejete so bile idejne zasnove rešitev, ki 
dajejo optimalno število parkirnih mest in 
pobude vodstvu občine, da bi bile sprejete 
rešitve in predlogi čimprej realizirani.

Problem s parkiranjem je vse večji, zato se 
načrtuje najprej celovito urediti parkirišča na 
starem vaškem trgu (tamkajšnji prebivalci so 
se na to temo sestali in z načrtom soglašali), 
na območju bivše bencinske črpalke in pri 
zelenjavni trgovini oziroma o ureditvi vseh 
parkirišč v območju centralnih dejavnosti 
Škofij. 

Svet je sprejel naslednje sklepe: 
Za vaški trg: Svet KS predlaga MOK- Uradu 
za nepremičnine in UJGSP, da pridobi v last 
del parcele št. 476/4 in -26/2 z namenom 
celostne ureditve starega vaškega trga tako 
kot je predlagano v PIZ IBK iz junija 2015. 
Istočasno se daje MOK pobuda, da se po 
ureditvi lastnine celotni trg opredeli kot 
javno dobro. Dostop na trg se dovoli samo 
vozilom stanovalcev, ki so mejaši na VT.

Pred zelenjavno trgovino:  Svet potrjuje 
PIZ IBK, varianto 1 in predlaga MOK zaris 
parkirišča na parc. št. 492/1  k.o. Škofije po 
omenjenem načrtu. Svet tudi naproša MOK, 
da prenese omenjeno parcelo v upravljanje 
KS. 

Območje bivše bencinske črpalke: Svet 
sprejema varianto 2 PIZ IBK iz avgusta 
2015 in naproša MOK, da prenese celotno 
območje projekta v upravljanje KS ter  izda 
soglasje za poseg odstranitve sredinskega 
otoka bivše črpalke ter ureditev parkirnih 
mest v levem zelenem pasu bivšega BS ter 
odstranitev moteče cedre. V FN MOK za 2016 
naj se predvidi ureditev tega parkirišča. 

Na povabilo predsednika sveta KS je bil 
opravljen s strani MOK ogled parkirišč, kdaj 
bodo sklepe realizali, pa ni znano. 
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Promet - Vinjete

Načrti za urejanje parkirišč čakajo na izvedbo Pismo odboru za infrastrukturo državnega zbora

Ob aktivnostih, ki jih obalni župani vodijo glede izvzetja predora 
Markovec iz vinjetnega sistema, so povsem zanemarili neznosno 
stanje prometne preobremenjenosti na državni cesti 741 od bivšega  
mejnega prehoda Škofije do Kopra in Izole. Krajevne skupnosti 
Škofije, Bertoki in Škocjan so konkreten primer, kako je vinjetni 
sistem povečal promet skozi obmejne kraje in kako odgovorni do 
zdaj niso naredili nič, da bi prometno stisko in zmanjšano varnost in 
zdravstvena tveganja z ukrepi kakorkoli zmanjšali.

Zato je dosežen kompromisni dogovor med predstavniki istrskih občin 
in ministrstva za infrastrukturo za prebivalce koprske občine  škodljiv. 
Za izvzetje celotne hitre ceste HC 5 iz vinjetnega sistema od meje na 
Škofijah do Izole navajamo argumentirane razloge, ki jih naslavljamo 
na  vse subjekte (stranke, posameznike, župane...),predvsem pa 
ministrstva, vlado in državni zbor, ki se sedaj ukvarjajo z vinjetami. 
Pozivamo vas, da k problemu pristopite celovito,  jih upoštevate in 
sprejmete edino smiselno rešitev – izvzetje celotnega odseka iz 
vinjetnega sistema.

Razlogi za izvzetje hitre ceste  H 5  Škofije - Koper iz vinjetnega 
sistema:
1.  Je hitra cesta  (HC) - ni avtocesta, ima status mestne ceste.  Kot 

takšna naj bi izvorno služila lokalni povezavi bivši mejni prehod 
(Trst) –Koper -  Istra.

2. Lokalno prebivalstvo Škofij,  Bertokov in Škocjana je brez 
pomislekov podprlo prostorsko umestitev objekta HC ob stari 
državni cesti  (DC). Razlog je bil predvsem predvidena dolgoročna 
prometna razbremenitev s tranzitnim potniškim in tovornim 
prometom vseh naselij ob njej. Drugi razlog je vsekakor bil bodoča 
boljša in hitrejša prometna komunikacija lokalnega prebivalstva 
v širšem prostoru. Vinjetni sistem je žal vrnil velik del že tako 
povečanega ga prometa nazaj v naselja.

3.  Meritve dnevne frekvence prometa izkazujejo skozi obdobje pred, 
po izgradnji in po uvedbi vinjetnega sistema izraziti negativni 
trend –naraščanje  gostote prometa skozi naselja ob DC. 

Tabela vrednosti meritev dnevnega pretoka vozil na DC 741

Leto Meritev HC Meritev DC Škofije
2002  - 18.246
2006 12.363  7.132
2007 13.338  7.025
01.07.2008 UVEDBA VINJET 
2008 13.903  7.237
2009 13.986  8.165
2010 12.617  9.622
2011 12.393 10.586
2013 16.373 16.617
Index 2013/2008=122 2013/08=229 !!!

 Danes tako poteka že 50% ali polovica vsega prometa skozi vas 
Škofije po lokalni državni cesti. Drugače izraženo: skozi vas Škofije 
se vali enaka količina prometa kakor po HC, katere izgradnja bi 
morala absorbirati večino povečanega prometa. Podatki štetja 
prometa se zajemajo  ob delavnikih (torek in četrtek). Ob konicah 
kot so vikendi, prazniki in poletni meseci, so podatki še bistveno 
slabši. Povečan promet skozi vas ni nastal zaradi povečanja števila 
lokalnega prebivalstva in njegovih vozil temveč izključno zaradi 
preusmerjanja tranzitnega prometa iz HC na vzporedno DC kot 
posledica naknadno uvedenega vinjetnega sistema. Podatki 
izkazujejo tudi izredno povečanje celotnega prometa v zajetem 11 
letnem obdobju. Kažejo pa tudi, da je vas skoraj enako prometno 

obremenjena kot pred izgradnjo HC. Ali je zato lokalna skupnost 
privolila v gradnjo HC?

4. Poleg prometne preobremenitve s tranzitnim prometom po DC 
skozi Škofije, Bertoke in Škocjan, prikazane v prejšnji točki, sta 
pod podobnim vplivom povečanega tranzitnega prometa zaradi 
vinjetnega sistema, tudi Hrvatini in Ankaran. Ta promet še dodatno 
povečuje izmerjeni dnevni pretok  prometa v krožišču in v JZ delu 
naselja Bertoki, ki je v poletni sezoni in praznikih neznosen

5. Z odprtjem tunela Markovec in spremembo statusa obalne ceste 
med Koprom in Izolo  bo promet,ki se izogiba vinjetnemu sistemu 
še dodatno obremenil že tako obremenjeno prometno os Prisoje 
– Semedela - Splošna bolnišnica – Izola 

6. Situacija vračanja tranzitnega prometa v naselja oz. povečevanje 
gostote prometa, je zaradi tega v nasprotju z določili veljavne 
Uredbe o prostorskem redu SLO ( UL RS št. 122/2004) in akti EU. 
Še posebej so povožena načela 7. čl, 42. čl in 44. člena Uredbe ter 
v nasprotju s prvotno podporo umestitve trase HC v prostor, ki so 
jih v fazi priprave lokacijskih dokumentov  dali prebivalci Škofij in 
Bertokov . 

7. Enormno povečanje prometa skozi obe naselji nosi s seboj 
širok nabor negativnih vplivov, ki mu je izpostavljeno lokalno 
prebivalstvo in okolje: zmanjšuje prometno varnost in predvsem 
povečuje ogroženost prebivalcev naselij, povečuje zdravstveno 
tveganje zaradi emisij, predstavlja širšo ekološko obremenitev 
in ima negativne ekonomske učinke (daljše poti pri lokalnih 
komunikacijah, večji prevozni stroški, izguba časa…). 

8.  Del prometnih udeležencev na HC (tovornjaki) ne plačuje vinjet, 
kar pomeni, da so vsi drugi uporabniki diskriminirani.

9.  Specifičnosti prostora severne Istre v katerega je umeščena HC 
cesta:

a) zgodovinsko je to enoten prostor širše regije hrvaška Istra - 
slovenska Istra -Trst z gravitacijo na ekonomski in demografski  
center Trst.

b) človeške, kulturne, gospodarske in sorodstvene in manjšinske vezi 
narekujejo veliko frekvenco prometa  v vseh smereh. 

c) družbeno politična specifičnost: obveznosti prostega pretoka 
blaga in ljudi znotraj območja (Londonski, Videmski in Osimski 
sporazum), ki se z uvedbo vinjet tepta (na italijanski strani je v tem 
duhu 40 km neplačljive avtoceste do Monfalcona/Tržiča).

d) gospodarsko in predvsem prometno povezovanje luk Koper in 
Trst.

e) ekonomska škoda, ki se povzroča lokalnemu turističnemu 
gospodarstvu, saj nepretrgane kolone odvračajo od obiska mest 
ob obali tako tranzitne kot tudi turiste, ki bi namensko želeli priti 
na obalne plaže mesta ali zaledne kraje.

Za vse te naštete posebnosti našega prostora predstavlja sedanji 
vinjetni režim na HC oviro, ne pa podporo tekočemu in neoviranemu 
pretoku ljudi, storitev in blaga, kar zadeva tudi prebivalstvo obeh 
sosednjih dežel Hrvaške in Italije. S temi specifičnostmi režim te HC ni 
primerljiv z nobeno HC ali odsekom avtoceste v državi!

Krajani vseh omenjeni krajev, ki so že žrtve sedanjega  vinjetnega 
sistema in skorajšnje nove prometne ureditve s predorom Markovec, 
izražajo veliko nezadovoljstvo in ogorčenje ob ležerni in celo 
neobravnavi njihovega problema na lokalni in državni ravni. 

Škofije,28.05.2015
Krajevna skupnost  Škofije

Predsednik sveta
Edmond Gašpar
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Promet

Modra cona parkirišča

V začetku junija je začela delovati modra cona parkirišč 
oziroma parkomat pred marketom na Sp. Škofijah. Kot je 
napisano na tabli, je parkirišče plačljivo od ponedeljka do 
petka med 6. in 15. uro, prva ura je zastonj. V soboto in 
nedeljo je parkiranje prosto. Parkiranje oziroma parkirišče je 
z uvedbo modre cone bolj urejeno in dosegljivo tistim, ki 
pridejo v središče vasi po opravkih. Nekateri so namreč tam 
puščali avtomobile tudi ves dan.

Hitrostne ovire niso 
prijazne

Na vodstvo KS Škofije se je obrnilo veliko krajanov, ki jim je 
bila sredi novembra brez obvestila ovirana vožnja na cesti 
Škofije – Tinjan, ko je Cestno podjetje Koper postavljalo tako 
imenovane »ležeče policaje«. Prav tako je prišlo veliko pritožb 
zaradi izbrane  rešitve, ki je pomanjkljiva iz varnostnega vidika 
in neprijazna do vseh udeležencev v prometu.

Vodstvo KS se je tako odzvalo na pripombe krajanov: 
»Pohvalno je, da je  MOK prisluhnila prošnji Osnovne šole in se 
odločila za zaščito področja okoli šole, ki bi pomenila varnejšo 
pot. Žal pa je hitrostne ovire namestila brez načrta in kot kaže 
sodelovanja prometnega strokovnjaka, saj  v področje zaščite 
ni umestila obeh prehodov za pešce na tej prometno zelo 
obremenjeni cesti in je en prehod ostal izven cone varovanja.

Za vodstvo KS je nesprejemljivo, da o nameri ni bilo obveščeno, 
niti ni bilo predhodnega dialoga o tipu hitrostne ovire in 
mestu postavitve. Vodstvo KS je mnenja, da bi bila primernejša 
postavitev nivojskega prehoda za pešce s povozno grbino.

Zdaj postavljeni hitrostni oviri sta agresivni za podvozje vozil, 
ker sta kratki in visoki in ne dovoljujeta prevoza z več kot 
30 km/h. Z vidika zaščite pešcev predstavljata maksimalno 
možno zaščito s tovrstno tehnično oviro, ne upoštevata pa 
voznih pogojev ostalih  udeležencev v prometu.

Prav tako izvajalec ni uredil odvodnjavanja od grbinah, zato 
obstaja možnost zadrževanje vode in pozimi tvorba ledenih 
plošč pred ovirama.

Izvajalec za seboj ni počistil. Odvečni asfalt je (kot že večkrat) 
le odrinil na rob cestišča.« 

Darovali kri

Turistično, kulturno in športno društvo Elerji je v okviru 
svojih aktivnosti v novembru organiziralo krvodajalsko 
akcijo. Vaščane smo z obvestilom povabili k udeležbi in 
na koncu se nas je zbralo pet članov, opravili smo dobro 
delo in odšli z zadovoljnimi obrazi domov. S to gesto smo 
želeli poudariti našo dobrodelnost in v tem duhu bomo 
nadaljevali  tudi v prihodnjem letu v upanju, da privabimo 
še več darovalcev. 
Skupaj smo podarili približno 2,5 litra te »življenjske 
tekočine«  in verjamemo, da smo s tem pripomogli najmanj 
eni ali dvem osebam, ki so v pomanjkanju bodisi zaradi 
bolezni, prometne nesreče in podobno. 
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Promet

Asfalt pred trgovino  
saniran

Za smiselno dokončanje del z dodatno asfaltno prevleko 
okrog 200 kvadratnih metrov na parkirišču pred trgovino 
Mercatorja, je predsednik sveta 4. septembra naslovil vlogo 
na Mestno občino Koper za dodatni finančni vložek v višini 
15.000 EUR. Ta poseg, čeprav nujno potreben, je bil namreč 
izven investicijske vrednosti izvedenega projekta kanalizacije 
in obnove vodovoda.

Iz MOK so  odgovorili šele čez dva tedna in predlagali delitev 
stroškov nujnega minimalnega dodatnega posega med štiri 
udeležence. Delež participacije Krajevne skupnosti Škofije je 
bil 1.100 EUR brez DDV.

Svet KS je takoj korespondenčno  sprejel sklep in potrdil 
participacijo KS Škofije v znesku 1.100 EUR pri skupnem 
sofinanciranju asfaltiranja nujne minimalne površine parkirišča 
pred  Mercatorjem  v skupni izmeri 135 kvadratnih metrov. 
Asfaltiranje so financirali še Rižanski vodovod, Komunala in na 
pobudo KS še Mercator.

Da je prišlo do realizacije, je žal trajalo mesec dni.

Rešetke ropotajo

Na cesti od Sp. Škofij proti Tinjanu se stalno kaj dogaja. 
Komaj je bila pred dvema letoma vsaj delno sanirana, 
že so lani po njej spet kopali zaradi vodovodnega 
priključka. Manjša prekopavanja so skoraj stalna praksa, 
dobili smo „strokovne“ hitrostne ovire, potem pa 
konec novembra še nove rešetke. A tudi te ropotajo. 
Nenehni posegi, ki niso koordinirani z vodstvom KS,  
prinašajo  še več lukenj, nagibov, špranj med asfalti in 
kreativne podobe ceste, za katere je nekdo dejal, da ima 
že100 odtenkov sive.

Te rešetke so tudi zgodba zase. Lani pred volitvam so jih 
hiteli postavljati in nič ni pomagalo, da so že konec avgusta 
novemu direktorju Komunala Gašparju Gašarju Mišiči domači 
poznavalci in okoliški krajani razlagali o težavah, ki jih imajo 
s prelivanjem meteorne vode, kako naj se jih reši in tako 
naprej. Predlagane rešetke so mu odsvetovali in povedano 
je bilo, da rešitev za tako prometno cesto ni dobra, da bo 
ropotalo in bi bilo potrebno poiskati boljšo, dolgoročnejšo.  
Tako so lanske rešetke zdržale do letos. Pokazalo se je pač, 
da so imeli domači strokovnjaki prav.

Nove rešetke je postavilo Cestno podjetje Koper  in 
poskrbelo, da cesta ni dolgočasno siva, ampak vzorčasta. 
Koliko vse to stane in kdo skrbi za nadzor opravljenih del, 
pa je že drugo vprašanje. Odgovor seveda poznajo na MOK.
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Pokopališča

Urejanje pokopališča Plavje bo zgled za ostala

Na predlog odbora za infrastrukturo, ki ga vodi Matjaž Čok, je 
svet KS septembra sprejel sklep glede ureditve pokopališča 
na Plavjah.  Za pokopališče Plavje je bil kot pilotski projekt 
pripravljen geodetski izris in iz njega izhajajoči kataster po 
dejanskem stanju. Na podlagi tega se bo načrtovalo nadaljnje 
urejanje pokopališča. Po enakem postopku se v prihodnjem 
letu načrtuje urejanje problematike na Tinjanu in Sp. Škofijah. 

Vsa grobna mesta so dobila  tablice z številkami. Tajništvo 
usklajuje najemniške evidence, pogodbam bodo dodani 
aneksi z novim oštevilčenjem grobov. S tem se ustvarja osnova 
za elektronsko vodenje poslovanja pokopališč.. Pripravil se je  
tudi  seznam grobnih mest, za katere se dlje časa ne plačuje 
najemnina. V skladu s pokopališkim redom se je na ta grobna 
mesta  namestilo obvestilo, ki najemnike poziva k plačilu 
najemnine oziroma vzdrževalnine.

Grobna mesta: na podlagi geodetskega izrisa se planirajo tudi 
nova grobna mesta (upoštevaje minimalni odmik za glavne 
dostopne poti med grobovi). Grobnih mest s krstami je lahko 
le omejeno število; nekaj je še prostih mest, nekaj se jih bo 
sprostilo na opuščenih grobiščih. Zaradi zagotovitve prostora 
se bo na SZ delu pokopališča med parcelama 146 in 147 
predlagalo investicijo za izgradnjo več nivojskih žarnih niš, kar 
bo zadostovalo za nekaj desetletij. 

Na Plavjah se bo izvedlo še nekaj manjših vzdrževalnih del: 
prebarvalo se bo vhodna vrata, požagalo  drevo ob vhodu, 
dodal se bo del žleba v mrliški vežici (vse v 2016). Če bo 
finančni načrt dopuščal pa se bo v l. 2016  izvedla tudi ureditev 
glavnh pohodnih poti  do grobov, tako da bi se  celostno 
uredilo neurejeno »štukanje« talnih površin.

 

Nova grobna mesta za Sp. Škofije

Svet KS je na 8. seji sprejel sklep, da se na pokopališču Sp. Škofije  
izvede investicija pripravljalnih grobnih mest po projektu in 
popisu del Mateja Gabrijela do skupnega zneska del 10.000 
EUR.  Pri tem je šlo za črpanje  namenskih sredstev MOK iz 
sredstev za izboljšave in investicije v javno infrastrukturo.  KS je 
zbrala in analizirala ponudbe ter za najboljšo izbrala ponudbo 
izvajalca Adriaing.

Novembra so bila dela le končana in pokopališče ima sedaj 
pripravljen teren za 32 klasičnih grobnih mest in 2 žarna 
grobova. Tako bo širjenje veliko bolj urejeno kot je bilo do 
sedaj.
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Vaška hiša v zasebno upravljanje

Župan Boris Popovič je v nasprotju s sklepi sveta KS Škofije 
sprejel sklep o odvzemu upravljanja z  Vaško hišo. MOK je 
objavil namero o sklenitvi neposredne pogodbe o najemu 
nepremičnega premoženja za zgolj 50 evrov na mesec in 
predal Vaško hišo v upravljanje zasebnemu društvu.

Svet KS Škofije je junija prejel sklep župana Mestne občine 
Koper Borisa Popoviča, s katerim Mestna občina Koper 
prevzema v upravljanje Vaško hišo, ki je bila vse doslej  skrb 
KS Škofije. Sklep je bil presenečenje, ker se je svet od začetka 
svojega mandata v novembru lani trudil,  da bi za vse objekte, 
ki jih ima v upravljanju krajevna skupnost, uredili usklajeno, 
gospodarno in transparentno poslovanje ter upravljanja. 

Tudi za Vaško hišo, kjer je bila še leta 2012 praksa gotovinskega 
poslovanja in je šele prejšnja sestava sveta uvedla plačevanje 
kratkoročnega najemanja s položnicami. Kljub temu se še danes  
finančne evidence upravitelja in občinskega računovodstva 
niso ujemale. 

V tem času je bilo tudi ugotovljeno, da se je pogodba med 
MOK in KS o prenosu  upravljanja Vaške hiše že zdavnaj iztekla, 
na kar niso bili pozorni niti sveti KS v prejšnjih mandatih niti 
upravitelj. Tako 10 let sploh niso ukrepali, da bi pogodbo 
obnovili oziroma podaljšali. Ko je predsednik sveta KS Edmond 
Gašpar to ugotovil, je takoj kontaktiral ustrezno občinsko 
službo in prosil za navodila, kako zadevo urediti.  

Služba za krajevne skupnosti je odgovorila, da je na podlagi 
evidence vseh objektov v lasti MOK, ki jih upravljajo krajevne 
skupnosti, v pripravi Sklep župana, ki bo to evidenco 
potrdil, pred podpisom pa bodo to evidenco v pregled in 
dopolnitev prejele tudi krajevne skupnosti. »V tem postopku 
ni predvideno, da bi se kakorkoli spreminjala obstoječa 
razmerja glede uporabe oziroma upravljanja teh objektov ali 
nepremičnin, pač pa gre le za formalizacijo sedanjega stanja. 
Enako velja tudi za vaško hišo v Zgornjih Škofijah,« so zapisali v 
omenjeni občinski službi.

Svet je na podlagi vseh teh informacij pripravil vso 
dokumentacijo in z večinskim soglasjem so bili na sejah sveta 
sprejeti  akti kot so Pravilnik o kratkoročnem oddajanju v 
najem prostorov in objektov KS, hišni red, cenik, način plačila 
in pogodba z upraviteljem. To pa je zbudilo odpor upravitelja, 
ki je tudi svetnik KS. Kot sta na sejah povedala dva svetnika, 
od katerih so se ostali svetniki v posebni izjavi zaradi njunega 
delovanja proti interesom krajanov distancirali, sta bila na to 
temo pri županu. Kmalu po tistem je prispel županov sklep, v 

katerem so neresnične trditve in obrazložitve, sprejet pa je bil 
brez posveta ali dogovora s svetom KS, povsem enostransko.

Svetniki so si vzeli čas in so se v tematiko vaške hiše podrobno 
poglobili. V arhivih so poiskali in pridobili vse potrebne 
dokumenta za kronologijo poteka dolgoletne investicije v 
vaško Hišo, ki je bila neko obdobje sploh edina investicija 
občine v škofijsko krajevno skupnost. Zaključno poročilo 
investicije jasno kaže, da z vaško hišo nikoli ni upravljala vaška 
skupnost, kot se je zapisalo županu, ampak  jo je svet  KS 
Škofije dal v upravljanje Rinu Hrvatinu . Vaški odbor Zg. Škofij 
tudi nikoli ni razpravljal ali odločal o kakšnem dopisu županu, 
niti ni bil seznanjen s kakšnimi razprtijami ali nesoglasjem med 
vaškim odborom in svetom KS, saj se od 5. marca letos sploh 
ni več sestal. 

O sklepu župana so stališča oblikovali Odbor za družbene 
dejavnosti in Odbor za infrastrukturo, Svet KS Škofije pa je na 
zadnji seji  10.9.2015 sprejel naslednji sklep:

115. SKLEP: Svet KS poziva župana k ponovnemu razmisleku v 
zvezi s Sklepom št. 3528-10/25015 od 12.06.2015, saj se predhodno 
o zadevi ni posvetoval z vodstvom KS in je prisluhnil samo eni 
strani - dvema članoma sveta, ki delujeta v nasprotju z večinsko 
sprejetimi sklepi. Iz poročila Odbora za družbene dejavnosti tudi 
izhaja, da Odbor vaške skupnosti ni nikoli razpravljal in sklepal 
o kakšnih nesoglasjih s Svetom KS zaradi upravljanja Vaške hiše  
in tudi ne o zbiranju podpisov podpore krajanov za samostojno 
upravljanje z   objektom Vaške hiše. Odbor vaške skupnosti se 
od 5. marca sploh ni več sestal. To samo potrjuje ugotovitev o 
enostranskem nastopu zgolj dveh svetnikov.

Predlagamo, da se Vaška hiša obravnava enako kot vse ostale 
nepremičnine, ki jih ima KS Škofije in ostale KS v upravljanju 
in skladno s predhodno pridobljeno informacijo Službe za 
krajevne skupnosti MOK. To pomeni, da svet predlaga županu, 
da s sklepom vrne vaško hišo v ponovno upravljanje KS Škofije, 
saj je edini pravni subjekt, ki je vodil investicijo v letih 2006 do 
2011 in je ves čas za objekt skrbel kot dober gospodar. Sedanji 
način poslovanja Vaške hiše je moten zaradi netransparentnosti  
poslovanja in neobstoja »pravil igre« ter tudi pravno nevzdržen, 
saj v praksi z objektom razpolaga in ga dejansko uporablja fizična 
oseba, brez urejenega razmerja z lastnikom ali upravljavcem. 

Županu je bilo poslano pismo s sklepom, vso dokumentacijo 
in željo, da sprejme pobudo sveta KS Škofije po vrnitvi 
omenjenega objekta v upravljanje KS Škofije. Tako bi bilo  
upravljanje z občinskimi nepremičninami urejeno enotno za 
vse nepremičnine, prenesene v upravljanje v vseh KS in v duhu 
lokalne samouprave.

Župan ni upošteval sklepa sveta in argumentov, na spletni 
strani MOK pa  je bila 25. septembra   objavljena  NAMERA 
O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE O NAJEMU 
NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA za 50 evrov na mesec. Nato 
je bila podpisana pogodba s Kulturnim športnim društvom 
Zg. Škofije, ki je bilo ustanovljeno 5. avgusta letos in mu 
predseduje Rino Hrvatin.  
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Poziv k složnemu 
delovanju

Na junijski seji je osem svetnikov podpisalo izjavo, da se 
distanciranjo od ravnanja dveh svetnikov - Rina Hrvatina 
in Milana Markočiča. To se je zgodilo zaradi različnih 
dogodkov, zlasti pa zaradi sklepa župana o odvzemu Vaške 
hiše iz upravljanja KS Škofije.

Objavljamo celotni dokument:

Peticija in sklep sveta 
proti županovi odločitvi 
o starem balinišču

Svet KS Škofije je na 11. seji 8. oktobra med drugim 
obravnaval Sklep župana o odstopu od Pogodbe o 
začasni brezplačni uporabi stvarnega premoženja 
številka 478-480/2012 z dne 24.09.2015, s katerim 
se prekinja pogodbe o upravljanju parcele 492/10 
2595 k.o. Škofije ter peticijo okoliških krajanov, ki 
živijo v neposredni okolici. Predstavniki podpisnikov 
peticije so se seje tudi udeležili. O sklepu župana so 
predhodno razpravljali tudi odbori.

Sklep je bil poslan županu, vendar do danes ni odgovora.

Kratka kronologija

Problemi s starim ali bivšim baliniščem se vlečejo že vsaj od leta 
2000 Zaradi nasprotovanja sosedov je takrat balinarski klub 
Škofije moral prenehati z uporabo starega balinišča. Balinarska 
steza in objekt društvenega prostora v izmeri cca 10mx4m 
sta bila namreč postavljena brez gradbenega dovoljenja  na 
občinski parceli in še danes je tako.

Leta 2005 se je začelo postavljati novo balinišče, v njega 
se je vložilo čez 80.000 evrov javnih sredstev, vendar ni bilo 
nikoli končano. Leta 2012 je Društvo upokojencev z novim 
predsednikom ponovno začelo obujati idejo o oživitvi starega 
balinišča, na MOK so poslali vlogo o prevzemu upravljanja, 
okoliški prebivalci so se temu uprli. Svet KS je tako konec 
novembra leta 2012 na razširjeni seji skupaj s sosedi in 
predstavniki Društva upokojencev razpravljal o namenu 
prostora in DU se je takrat zavezal, da bo pripravil  načrt idejne  
zasnove prostora  in opis dejavnosti, ki  naj bi ga uskladili s 
sosedi.

Na 17. seji aprila 2013 je svet KS sprejel sklep, da predlaga 
županu prenos parcele v upravljanje KS, ki bo v odvisnosti 
od izida dogovarjanja Društva upokojencev s sosedi določil 
namensko uporabo prostora v interesu krajanov. Pogodba 
o brezplačni uporabi stvarnega premoženja je iz MOK prišla 
julija 2014 in KS Škofije je parcelo dobila v upravljanje za dobo 
petih letih.

Tik pred volitvami jeseni 2014 je Komunala Koper mimo 
sveta KS in sosedov začela delno urejati prostor, namestila je 
dve manjši igrali, prostor ogradila, hkrati pa pustila ruševine 
balinarske steze in nelegalnega objekta.

KS je v letu 2015 za prostor dobro skrbela, kar potrjujejo tudi 
tam živeči sosedje. Ker so nekateri krajani zagrajen prostor 
uporabljali za začasno zapiranje psov med nakupi, je kmalu bil 
postlan s pasjimi izločki. Z namestitvijo table prepovedi za pse 
in redno košnjo se je stanje  izboljšalo.

Enako kot pri vaški hiši je župan tudi tokrat ukrepal 
enostransko, brez vednosti in mimo sklepov sveta KS, brez 
vednosti okoliških krajanov in enostransko prekinil pogodbo.

Sklep Sveta KS Škofije 
Svet KS Škofije poziva župana MOK, da prekliče svoj sklep št. 478-
480/2012 z dne 24.09.2015 o prekinitvi pogodbe o upravljanju 
parcele 492/10 2595 k.o. Škofije, ker temelji na nestvarno 
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prikazanih trditvah, saj je KS z njo vzorno gospodarila. Županu 
se predlaga, da svetu KS prepusti, da z vsemi zainteresiranimi 
krajani dogovori vsebinsko namembnost parcele in da se po tem 
dogovoru dodeli KS Škofije na tej parceli služnost v javno korist za 
nedoločen čas.

Svet je v soglasju s krajani zastopniki podpisnikov peticije 
izoblikoval eno od sprejemljivih vsebinskih namembnosti te 
parcele: otroško igrišče in rekreacijski park z zunanjimi fitnes 
napravami in prostor za enkrat tedensko tržnico.

Predlagamo tudi, da MOK zagotovi v l. 2016 namenska finančna 
sredstva za variantne idejne projekte in izvedbeni projekt končne 
vsebinske opredelitve ter ureditev tega celotnega območja, 
ki obsega parcele 492/10,492/1 in 492/5. Za parcelo 492/1 - 
parkirišče je svet KS že izdelal PZI (izris parkirišč) v varianti, ki je 
sprejemljiva za krajane. Svet želi tudi podrobno informacijo o 
statusu parcele št. 492/5 k.o. 2595 Škofije, na kateri Mestna občina 
Koper ne zagotavlja reda in se njeni organi oziroma službe ne 
odzivajo na utemeljene pritožbe krajanov. Zadnji dopis v zvezi s 
tem je bil podprt tudi s strani KS Škofije in poslan dne 05.10.2015, 
št. dopisa 112/15. Tudi nanj do današnjega dne ni odgovora.

S peticijo ugotavljajo in 
zahtevajo

Sosedje parcele so napisali peticijo, podpisalo jo je 32 
oseb, poslali so jo na svet KS in županu.

Tako so zapisali:
»Podpisniki peticije, krajani, ki živimo ob parceli 492/10 kot 
mejaši, sosedje ali jo uporabljamo, pričakujemo od župana 
MOK Borisa Popoviča, da prekliče odstop od Pogodbe o 
začasni brezplačni uporabi stvarnega premoženja KS (št. 
478-480/2012 z dne 15.07.204) o upravljanju s parcelo 
492/10, sklenjene med MOK in KS.

Podpisani krajani KS ugotavljamo:
1. Da je KS zgledno skrbela za vzdrževanje in red na tej 

parceli v obdobju od novembra 2014 do datuma 
preklica gornje pogodbe. Parcela je bila:

-  v letu 2015 vsaj štirikrat pokošena, počiščeno je 
bilo vejevje in ostali material, ki ga žal za seboj niso 
pospravili in odstranili delavci Komunale po zadnjem 
posegu oktobra 2014

-  nameščena je bila tabla, ki prepoveduje vstop psom, 
saj se je prostor hitro spremenil v pasje stranišče. Ko 
so prvo tablo ukradli, je bila nameščena nova.

-  delavec, ki ga zaposluje KS iz kvote javnih del, je 
redno čistil peščenjak otoka za igralo

-  ves čas je bila dostopna, saj KS nima ključa vhodnih 
vrat temveč le Komunala Koper

2. S prenosom parcele v upravljanje KS se je za mejaše 
končalo dolgo obdobje napetosti in slabe volje, ki so ga 
povzročali nasledniki balinarskega kluba in predsednik 
Društva upokojencev z zamislijo ponovne oživitve 
balinišča.

3. Na predmetni parceli, ki je v lasti občine, še vedno 
stojijo ostanki propadajočega starega balinišča, kar 
je nevarno za otroke in druge obiskovalce. Ker župan 
navaja, da so leta 2014 pred volitvami začeli s postopki 
ureditve parcele, bi od lastnika parcele pričakovali, da 
najprej odstrani vso nevarno in razpadajočo opremo 
bivšega balinišča.

4.  Za razliko od sporne parcele, za katero KS zgledno 
skrbi in bi MOK zdaj to rad spremenil, se lastnik obnaša 
povsem drugače z nasproti ležečo občinsko parcelo 
št.492/5. Gre za neugledno in sramotno zbirališče 
kosovnih in nevarnih odpadkov, ki je sanitarno zelo 
oporečno. Kljub številnim pozivom občinskim službam 
oziroma inšpekcijam, MOK do danes ni ukrepala, da bi 
na tej parceli vzpostavila red in zanjo skrbela kot dober 
gospodar.«

Peticija je v celoti objavljena na internetni strani KS 
Škofije.
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Zbor krajanov sprejel pet sklepov

Zbora KS Škofije se je v četrtek zvečer udeležilo 70 krajanov. Predsednik sveta Edmond Gašpar, predsedniki 
odborov Nataša Zerbo, Matjaž Čok in Damjan Pečarič ter vodja komisije za problematiko prometa Rade 
Vilimanovič so podali izčrpna poročila o delu prvega mandata. Razprav je bilo veliko in zbor, ki ga je vodil 
odvetnik Janez Starman, je trajal kar štiri ure. Predlogi krajanov pa bodo uvrščeni na seznam nalog, ki jih bo 
svet poskušal izpolniti v prihodnje. 

Krajani so na zboru s soglasjem ali veliko večino glasov sprejeli 
pet sklepov.

Glede na to, da se pripravlja nova ureditev zaposlitve tajnic 
krajevnih skupnosti in naj bi jih bilo v MOK, ki ima 22 KS, v 
prihodnje zaposlenih le 10 kot občinske uslužbenke občine, je 
zbor sprejel 1. sklep:

Stališče zbora krajanov KS je, da morajo tajnice v večjih KS 
ostati v delovnem razmerju in zaposlene za polni delovni 
čas v krajevnih skupnostih. 

Zaradi problematike nezgrajenega kanalizacijskega omrežja 
za čiščenje komunalnih odpadnih voda je sprejel 2. sklep: 

Zbor krajanov KS Škofije daje pobudo upravi Mestne 
občine Koper in mestnemu svetu, da pripravita odlok o 
subvencioniranju dela stroškov gradnje MKČN v višini 
razlike med enotno ceno kanalizacijskega priključka in 
ceno MKČN. Sredstva naj se predvidijo v proračunih MOK 
za l.2016 in 2017. 

O prioritetah investicij govori 3. sklep:

Zbor sprejema sklep o sledečem vrstnem redu prioritete 
investicijskih vlaganj MOK v KS Škofije

1. Izgradnja 2. faze kanalizacije – Zg. Škofije in izgradnja 
3.etape 1.faze Sp. Škofije s črpališčem

2. Rekonstrukcija ceste Sp. Škofije - Tinjan v odseku od 
DC do 4.Škofij po že izdelanem projektu in s krožiščnim 
priključkom na DC

3. Izgradnja nove OŠ

4. izdelava manjkajočih projektov kanalizacije za celotno 
območje KS 

4. sklep se je oblikoval na podlagi prometne problematike v 
KS in se glasi:  

Zbor krajanov KS Škofije zahteva, da se HC 5 in HC 6 vrneta 
v režim prostega prometa, to je v uporabo brez vinjet.

Okrog upravljanja z nepremičninami so krajani po razpravi 
sprejeli 5. sklep:  

Zbor predlaga županu in vodstvu občinske uprave :
•	 da nepremičnini, ki sta bili odvzeti iz upravljanja (Vaška 

hiša Druge Škofije in parc.492/10 k.o.Škofije ) KS povrne 
v njeno upravljanje in 

•	 ugodi zaprosilom sveta za predajo v upravljanje 
drugih utemeljeno predlaganih površin z namenom 
najkvalitetnejšega skupnega upravljanja javnega 
premoženja. 

Spisek infrastrukturnih problemov in potreb

Matjaž Čok, predsednik odbora za infrastrukturo, je na zboru poročal o vsebini delovanja odbora in 
opravljenem delu ter potrebnih investicijskih vlaganjih v obdobju 2016 – 2018  

Poročilo odbora za infrastrukturo

1. Delovanje in poslanstvo odbora za infrastrukturo
Delovanje odbora za infrastrukturo je precej občutljiva naloga, 
ker se ukvarja s tematiko, ki zadeva neposredno življenje 
krajanov.
Naše poslanstvo je v zagotavljanju tega, da morajo biti javne 

površine zgled za to, da se bodo tudi zasebne površine urejale 
skladno z skrbnostjo dobrega gospodarja. Tega je zadnje čase 
manj; vsekakor pa premalo. Res je da je tudi način življenja tak, 
vendar je zato ravno odgovornost KS, da te prakse eksplicitno 
in implicitno spodbuja. Na kratko povedano: nujno je boljše 
vzdrževanje obstoječe infrastrukture.
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2. Vsakodnevne / vzdrževalne stvari
Temeljne stvari, ki zahtevajo vsakodnevno, permanentno skrb:
tekoče vzdrževanje zelenic, bregov ob cesti, urejanje travne 
ruše, čiščenje plevela ob pločnikih, urejanje kanalov in bankin 
ob cestah.
Vzdrževanje imovine / infrastrukture : barvanje ograj, pleskanje 
javnih prostorov …
Odbor je pripravil tudi predlog za delo dveh delavcev: 
Komunale in delavca javnih del, ki sodi neposredno pod 
pristojnost KS.  

Delavec Komunale:
Na pogovoru s Komunalo je bil podan predlog, da se območje 
delovanja razširi iz SP Škofij, na ZG Škofije, Plavje, izmenično 
še na Elerje in Tinjan. Zaenkrat samo 1 x tedensko obiskuje Zg. 
Škofije.   Komunala omejuje njegovo delo tudi z varnostnimi 
predpisi.

Delavec Javnih del:
V svetu KS smo opredelili dela, ki so seveda logična glede 
na zaposlitvene pogoje in varnost: od košenja trave javnih 
površin (ne prekrivamo se s Komunalo, ker tega sploh ne 
izvaja), do čiščenja muld, cestnih jarkov, pločnikov, plevela.. 
skrb nad urejanjem pokopališč, hišniška dela, pomoč pri 
prireditvah, pomoč pri investicijskem posegu v lokal bivše 
trgovine (kanalizacija,voda..).

Za lažji pregled smo v odboru zbrali skupaj
(1) vse težave krajanov in (2) spisek predlogov oz. izboljšav, 
ki smo jih potem dali v strateški investicijski plan ter v letni 
plan investicij.

 

KS je boljši gospodar nepremičnin

Predsednik odbora za nepremičnine Damjan Pečarič je na 
zboru povzel pregled nepremičnin, ki jih ima KS v upravljanju 
in razložil problematiko. Predlagan sklep je bil sprejet z veliko 
večino glasov. 

KS ima v upravljanju naslednje nepremičnine:
1. Pokopališča Plavje,Tinjan in Škofije
2. Zadružni dom z večnamensko dvorano Škofije 
3. Športno dvorano Burja
4. Večnamensko športno dvorano, Sp. Škofije 202
5. Do nedavnega je imela v upravljanju še : Vaško hišo Druge 

Škofije in parc.492/10 otroško igrišče na bivšem balinišču
6. KS brez pogodbe o upravljanju skrbi z delavcem iz javnih 

del še za ostale javne površine MOK 

Upravljanje z nepremičninami je odgovorno delo dobrega 
gospodarja z javnim imetjem.

Javno imetje je namenjeno predvsem (javni) uporabi širše 
skupnosti in podrejeno ožjih skupin ali posameznikov.

KS v principu lahko bolje ščiti javni interes v svojem okolju 
kot uradniki iz občine. Veliko dela pri tem opravi volontersko 
(brezplačno). 

Zato so tudi sklenjene pogodbe o prenosu v upravljanje med 
MOK in KS.

Zaradi različnih interesnih skupin uporabe javnih nepremičnin 
je potrebno določiti pravila oziroma pravilnike in transparentne 
postopke oddajanja ter zakonitega ekonomskega poslovanja.

V zadnjem času je MOK enostransko in neupravičeno odvzela 
iz upravljanja KS dve nepremičnini. 

Dva člana sveta, ki sta po njunih trditvah blizu župana, grozita 
z nadaljnimi odvzemi. Tako početje je skrajno neracionalno in 
ne temelji na slabem upravljanju KS s temi nepremičninami.

Osem članov sveta se je od njunega delovanja distanciralo.

Svet je že v prejšnjem mandatu dajal MOK-u predloge o predaji 
nepremičnim v upravljanje KS (bivši bencinski servis Škofije, 
odkup in predaja v upravljanje bivšega bencinskega servisa 
Plavje), zato da bi se na njih uredile površine in dejavnosti za 
interes in korist širše skupnosti.

Svet je v tem mandatu sprejel sklep o zaprosilu za prenos v 
upravljanje vaškega trga pri špini, parkirišče pred zelenjavo in 
ponovno celotnega bencinskega servisa Škofije. Namen je, da 
se zaprosi še za nekatere nepremičnine, katerih urejenost in 
raba zdaj ni primerna.

Zbor predlaga županu in vodstvu občinske uprave :
•	 da neprimičnini, ki sta bili odvzeti iz upravljanja (Vaška 

hiša Druge Škofije in parc.492/10 k.o.Škofije ), KS povrne 
v njeno upravljanje in 

•	 ugodi zaprosilom sveta za predajo v upravljanje 
drugih utemeljeno predlaganih površin z namenom 
najkvalitetnejšega skupnega upravljanja javnega 
premoženja. 

Sklep je bil sprejet z veliko večino glasov.
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Družbene dejavnosti odražajo vsebino 

Na zboru krajanov v četrtek je predstavila delo odbora za družbene dejavnosti, ki ga je dopolnila še z 
delom o topografiji. Odbor je to sicer obravnaval in podal predlog svetu, a se bo treba s poimenovanjem 
krajev v KS v prihodnje še bolj dejavno ukvarjati.

„Raven razvitosti in pestrosti družbenih dejavnosti v nekem 
okolju kaže na kakovost življenja krajanov. Program dela 
Odbora za družbene dejavnosti, ki je februarja začel z delom, 
je zato usmerjen v spodbujanje aktivnosti na vseh področji. 
Cilj je, da bi bili rezultati dela v času štiriletnega mandata 
vidni v kulturi, športu, boljši obveščenosti krajanov, 
pri medgeneracijskem in vse splošnem sodelovanju ter 
povezovanju vseh subjektov v krajevni skupnosti.

Odbor je imel letos že 12 sej, glavne točke delovanja in 
rezultati so: 
•	 evidentiral je vsa društva v KS in jim poslal dopis s 

predstavitvijo vsebine dela Odbora
•	 sestal se je s predstavniki društev in se pogovoril o načinu 

sodelovanja, ki dobro teče in kaže rezultate v prireditvah in 
dogodkih

•	 pripravil je celostni načrt za obveščanje krajanov, 
oblikoval uredniško ekipo in vsebino krajevnega glasila »Na 
burji« ter internetne strani KS Škofije. Pripravil je vsebino za 
javni razpis izbora ponudnika postavitve spletne strani KS 
Škofije in izbral najboljšega ponudnika. Uradna spletna 
stran je začela delovati 1. septembra letos, izšla je ena 
številka glasila Na Burji in ena bo še do konca leta.

•	 Pregledal je zasedenost in vsebino prostorov KS in 
razpravljal, kaj in kdaj bi se lahko v njih še dogajalo s ciljem 
večje ponudbe za krajane in pokrivanje stroškov vzdrževanja 
teh prostorov oziroma pridobivanja prihodkov.

•	 Izdelal je kriterije za oddajo vseh prostorov KS v najem 
in cenike. Prav tako je pripravil vsebino razpisa s kriteriji in 
namenom za prostor v zadružnem domu (bivša prodajalna 
pohištva) in po izboru najboljšega ponudnika Svetu KS 
predlagal, da prostor odda za slaščičarsko dejavnost. 
Slaščičarna je tik pred otvoritvijo. 

•	 Obravnaval je vrsto prošenj za pripravo prireditev v 
dvorani in za pomoč pri različnih dogodkih. Odbor je pri 
nekaterih tudi aktivno sodeloval, ki jih posebej navajamo: 

Začelo se je s koncertom Pihalnega orkestra Koper ob 
Dnevu žena, ko je KS poskrbela tudi za zakusko in obdarovanje 
žensk. 
Tradicionalna prireditev Primorska poje (v organizaciji KS 
Istrski grmič)
Koncert glasbene skupine NiPanike za materinski dan
30. maja je bila v Kopru prireditev Koper na dlani, na 
kateri sta odbor in KS sodelovala pri usklajevanju aktivnosti, 
pripravljeno je bilo glasilo, oblikovan in natisnjen plakat, 
pripravljen skupen dopis pridelovalcem, na stojnicah so 
obiskovalci izpolnjevali anketo.
Koncert ob 10 -letnici Deklet s Škofij junijaSTEG Škofije – 
prireditev in predstavitev skavtov STEG Škofije – prireditev in 
predstavitev skavtov Škofije v Zadružnem domu 20.9.2015

Krajevni Praznik vina in oljk
Koncert ob 50-letnici Plavjčana Fabia Riizija 10. oktobra
Župnija Škofije bo 24.10. v dvorani zadružnega doma izvedla 
muzikal za vse krajane.
v pripravi je koncert za praznik KS Škofije 1. decembra, ki 
bo 27. novembra zvečer.
6. decembra bo miklavževanje
Podpora je bila dana: Bronxu in Turističnemu, kulturnemu 
in športnemu društvu Elerji za izvedbo šagr; skupini 
Capristars za udeležbo na evropskem tekmovanju; drugim 
tradicionalnim dogodkom
•	 Odbor je dal svetu pobudo, da bi se ob zaključku velike 

investicije, ki je potekala na Sp. Škofijah, pripravil v vasi 
»likof«. V okviru Praznika vina in oljk je bila v sodelovanju z 
Odborom otvorjena obnovljena špina, kdaj bo zaključna 
slovesnost ob koncu investicije, bo javil investitor. 

•	 Skupina krajanov iz vseh predelov naše KS pod vodstvom 
Leandra Cunje že nekaj let zapisuje in preučuje domače 
ljudsko izročilo, med drugim tudi krajevna, ledinska, osebna, 
družinska in druga imena. V zvezi s tem pripravlja za tisk 
zemljevide naselij KS Škofije in njihove okolice z izvirnimi 
imeni 9 vasi, čez 50 zaselkov in z nekaj sto ledinskimi 
imeni, kasneje pa tudi objavo drugih opisov in podatkov 
o našem kraju. Odbor se bo skupaj s svetom podrobno 
seznanil s sedanjim uradnim krajevnim poimenovanjem 
v KS Škofije in predlogi za njegovo dopolnitev ter o tem 
predlagal sklepe svetu KS. 

•	 Odbor se je opredeljeval do vseh pomembnih dogodkih v 
KS, kot je bil dopis MOK o lekarni na Škofijah, odločitvah 
župana glede vaške hiše, idejna zasnova prostora 
bivšega balinišča...

•	 Na pobudo odbora je bil vsem gospodinjstvom v KS 
posredovan vprašalnik o potrebah in željah krajanov, ki 
bi jih vključili v strategijo razvoja KS .

•	 Na podlagi letošnjih izkušenj in spoznanj ter informacij, ki 
jih bo pridobil od krajanov in društev, bo Odbor pripravil 
načrt dela za naslednje leto.“ 
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Zmanjševanje denarja za investicije

Vodstvo KS Škofije je na zboru krajanov poročal o realizaciji finančnega načrta oziroma proračuna KS za 
leto 2014 in 2015 ter projekciji za prihodnje leto. Skrbi padec prihodkov in bistveno zmanjševanje sredstev 
za investicijska vlaganja v MOK. 

Zaradi delovanja nove občine Ankaran in nujne delitvene 
bilance smo namreč pričakovali, da MOK ne bo mogel sprejeti 
proračuna 2015. Kar je pomenilo financiranje na osnovi 
mesečne porabe iz prejšnjega leta oziroma po dvanajstinah.

V 20 dneh novembra 2014 je bilo poskrbljeno, da se je 
finančno leto končalo na nivoju 90% realizacije, kar štejem za 
uspeh. V nasprotnem primeru bi bil proračun 2015 manjši za 
24.000 evrov.

To je uspeh sveta na samem začetku delovanja, saj smo 
zagotovili skoraj v celoti lanskoletno kvoto porabe tudi za 
letos. 

Ocena realizacije letošnjega proračuna je tako na odhodkovni 
strani 97%, na prihodkovni pa 99% .«

Projekcija proračuna za leto 2016
»Delitvena bilanca med občinami Koper in Ankaran še 
ni opravljena, zato se negotovost, ali bo oziroma kakšen 
proračun bo sprejet za leto 2016, nadaljuje. Predvidevamo, da 
ne bo veliko možnosti spreminjanja osnov iz leta 2014 in 2015, 
kar pomeni, da bomo ostali nekje na nivoju proračuna 2014 
oziroma realiziranega v 2015 .

Projekcija skupnega proračuna Mestne občine Koper kaže 
izraziti trend zmanjševanja na prihodkovni in odhodkovni 
strani. Zlasti pa je že letos zaskrbljujoč padec sredstev, ki jih 
MOK namenja za investicijska vlaganja in tudi v načrtih za 
prihodnje leto ni pričakovati kaj več. V spodni tabeli so podatki.

Ob tem se v KS Škofije upravičeno sprašujemo in nas skrbi, 
kako naj bi se realizirale prepotrebne investicije v naši KS v 
naslednjih letih. KS pa participira v skupni proračun Mestne 
občine Koper več kot 2,5 milijonov EUR letno!« 

Leto 2012 2013 2014   realizacija     
2014 proj.2015 proj.2016

Prihodki 64.873.603 76.844.600 71.300.674 61.044.196 49.125.877 48.573.038

Odhodki 64.534.107 77.885.541 84.187.532 71.633.024 48.502.447 25.766.021

Odhodki za 
investicijska 

vlaganja 
20.886.803 36.686.228 43.072.442 32.616.305 11.830.090 ni podatka

Preglednica proračuna MOK 2012 - projekcija 2016



20

Šola in vrtec

VRTEC IN ŠOLA V 2015

Dnevno dogajanje v vrtcu in šoli je resnično pestro, zanimivo, spodbudno in delovno. K uspešnemu delu 
pripomoremo vsi: učenci, starši in delavci šole ter vrtca. 

Letošnje leto imamo v vrtcu kar 8 oddelkov in trenutno 136 
otrok. V šoli pa 13 oddelkov in 260 otrok. To pomeni, da je iz 
leta v leto več otrok in tudi nekoliko več delavcev v vrtcu ter 
v šoli. 

V poletnih mesecih je MO Koper garderobo preuredila v 
res prijetno učilnico. Tako smo prestavili glavni vhod v šolo. 
Garderobne omarice učencev pa so na hodniku. Čeprav smo 
bili v začetku nekoliko skeptični glede te oblike reševanja 
prostorske stiske, lahko rečemo, da delo in samo dogajanje na 
šoli s tem ni okrnjeno. Pridobili pa smo še dva manjša kabineta 
za individualno delo z učenci ali starši. 

Naše delo v vrtcu in šoli poteka po zastavljenih načrtih, kljub 
marsikateri objektivni oviri. V vrtcu smo tako že izpeljali izlet 
v park Škocjanskih jam za starejše skupine in povedali so, da 
so se imeli čudovito. V septembru smo v vrtec povabili stare 
starše, ki so skupaj z vnuki telovadili, šli na pohod in se igrali 
različne igre. Te dejavnosti so potekale v okviru SIMBIOZE 
GIBA in prepričana sem, da jih bomo še ponovili.

Z vsemi skupinami smo pripravili kostanjevo veselico in se 
sladkali s pečenimi kostanji. Z gledališko igrico so nas razveseli 
dijaki Srednje šole iz Izole. Obiskali so nas policisti in  gasilci. 
Ob pomoči gasilcev smo izpeljali tudi evakuacijo. 

Dejavnosti v vrtcu so bogate, prilagojeni starosti otrok in zelo 
strokovno izpeljane. Strokovne delavke resnično pripravijo 
prijetno, spodbudno in izzivov polno okolje za otroke. V delo 
vrtca se vključujeta tudi učiteljici šole, ki vodita obogatitveni 
dejavnosti.

Z delavnicami smo sodelovali tudi na prazniku oljk in vina v 
vasi.

V decembru pripravljamo za otroke zelo bogat kulturni 
program, ki ga bodo pomagali oblikovati tudi učenci šole 
s svojimi učitelji. Že tradicionalna je naša nočitev v vrtcu in 
prihod Dedka Mraza.

Naše delo si pogosto pridejo ogledati dijaki srednjih šol in 
fakultete. 

Kar 6 učiteljev letos svoje delo opravlja na drugih šolah, 
kar je za sam potek dela (pouk in druge dejavnosti) zelo 
obremenjujoče. Kljub temu z medsebojnim dogovarjanjem, 
sodelovanjem, organiziranjem delo zelo uspešno peljemo 
naprej. Poleg rednega pouka, ki je izpeljan strokovno in v 
skladu z veljavnimi učnimi načrti, smo letos izpeljali še vrsto 
drugih dejavnosti.

Pripravili smo komemoracijo v sodelovanju z Združenjem  
za ohranjanje vrednost NOB, pripravili krajši program za 
upokojence jubilante, učence 7. In 8. razreda peljali na 
enotedenski tabor, gostili učence iz italijanskega mesta Cento, 
jim razkazali šolo in jih popeljali v Koper. Učencem ponudimo 
možnost sodelovati v različnih tekmovanjih iz znanja in 
športnih tekmovanjih. Tako so bili naši učenci zelo uspešni 
na veslaških republiških tekmovanjih. Udeležili pa so se tudi 
Ljubljanskega maratona. 

V septembru je bil zelo uspešen kolesarski potep do Kopra in 
nazaj. Najpogumnejši so šli po nekoliko bolj zahtevni poti po 
Osapski dolini. Dopoldan je organiziral upravni odbor sklada 
šole in vrtca. Udeležilo se ga je cca 77 kolesarjev.

Res lep dan in vabimo tudi druge krajane, da se nam naslednje 
leto pridružijo. 

Pred nami je pester december. Pohod ob prazniku KS Škofije, 
prireditev Prižgimo lučke, ustvarjalne delavnice za šolske 
otroke in upokojence, da bodo z nami ustvarjali,16. decembra 
božično novoletni koncert v Zadružni dom.  

V tem letu smo se vključili v mednarodni projekt Erasmus+, 
v katerem sodelujemo s šolami iz Španije, Nemčije, Poljske, 
Madžarske in Finske. Trajal bo dve lei in pol ter ima naslov 
»Lov za zakladom«. Usmerjen je ekološko in obravnavali 
bomo predvsem pomen vode za naše življenje. V okviru 
projekta bodo potovali tudi učenci in to bo za njih res nova in 
vzpodbudna izkušnja.
  Ravnateljica
    Vlasta Urška Baraga
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Zgodovino imamo, prihodnost ustvarjamo 
skupaj

S tem sloganom so Bronxi postavili strategijo delovanja društva za obdobje 2015 – 2020. Postavljena 
strategija bo vodilo delovanja društva v naslednjem petletnem obdobju, v katerem so zastavljeni smeli 
načrti razvoja malega nogometa na obalnem območju. Poleg športnega, sprejeta strategija predvideva 
tudi druge spremembe, med katerimi bo zelo pomembna tudi prenova celostne grafične podobe kluba in 
aktivnosti na marketinškem področju.

Po končani uspešni sezoni so Bronxi le kratek čas počivali. Sredi 
poletja so v društvu izpeljali skupščino kluba. Na skupščini je 
bil izvoljen nekoliko spremenjen izvršni odbor in postavljena 
strategija delovanja društva za naslednjih pet let. Prenovljeni 
izvršni odbor je postavljeno strategijo začel udejanjati tako, 
da je postavil nekaj mejnikov, ki bodo še dodatno  obeležili 
to obdobje. Poseben povdarek je na letu 2017, ko bo klub 
praznoval 30 obletnico. Naslednji mejnik je leto 2018, ko 
bo v Sloveniji prvič potekalo evropsko prvenstvo v malem 
nogometu (futsalu). V obdobju do zaključka petletnega načrta 
pa le ta predvideva osvojitev naslova državnega prvaka in s 
tem nastop na evropskem prizorišču.   

Takoj po skupščini so stekle priprave za največjo zabavno 
prireditev v našem kraju. Izjemno zaheteven projekt šagre na 
Škofijah je zahteval veliko truda mnogih članov društva, ki pa 
je bil poplačan z izjemnim obiskom in odličnim vzdušjem oba 
prireditvena dneva.

Vzporedno so se naši igralci in trenerji že pripravljali na 
pričetek državnih prvenstev. Kar sedem selekcij je bilo namreč 
prijavljenih v različna tekmovanja, ki so trenutno v polnem 
teku. Našim fantom v vseh kategorijah kaže dobro tudi v 
rezultatskem smislu, še bolj pomembno pa je dejstvo, da se 
dober glas o kakovostnem delu v klubu širi naprej. Posledično 
se predvsem v mlajših kategorijah vsak dan več otrok na 
novo vpiše v naš klub. Članska ekipa, ki je vsekakor najbolj 
izpostavljen del našega društva, je le še korak oddaljena od 
uvrstitve na zaključni turnir pokalnega tekmovanja. Odločilna 
tekma je  18. decembra v Mariboru.

Konec leta bo že sedemnajsto leto zapored zaznamovan s 
Festivalom malega nogometa, ki bo potekal v športni dvorani 
Burja od 14. pa vse do 27. decembra. Največjega zimskega 
športnega dogodka na Primorskem se bo udeležilo preko 70 
ekip, ki bodo tekmovale v 11 različnih starostnih kategorijah, 

vključno z dekleti.  Vse ljubitelje športa vabimo, da si ta zares 
enkraten dogodek tudi ogledate v živo. 

Vse ostalo kar se dnevno dogaja v klubu pa lahko vidite na 
naši spletni strani: www.fcbronx.si 
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Tekmovalki iz Škofij na 
svetovnem prvenstvu

Slovensko reprezentanco sta na svetovnem 
prvenstvu v Kettlebell liftingu na Irskem zastopali 
tudi članici društva N1 Obala iz Škofij: Nena 
Nadarevič in Sara Stanič.

Med 26. in 29. novembrom se je v irskem glavnem mestu 
Dublinu odvijalo svetovno prvenstvo v Kettlebell liftingu, 
katerega se je udeležila tudi slovenska kettlebell reprezentanca.  
Reprezentanco je sestavljalo 8 tekmovalk in tekmovalcev. 

V izbrani vrsti naše države sta se za čim boljšo uvrstitev 
potegovali tudi članici športnega društva kettlebell lifting 
N1 Obala iz Škofij: Nena Nadarevič in Sara Stanič. V podporo 
pa so jima bili tudi drugi člani društva, ki so odšli z njima na 
prvenstvo kot spremljevalna ekipa.

Kettlebell lifting N1 Obala Škofije

Capristars uspešne v Zadru

Plesno navijaška skupina, ki jo sestavljajo deklice iz Škofij in 
deluje v okviru „Gimnastičnega društva Capris, je bila letos  na 
evropskem tekmovanju v Zadru. 

Na EUROPEAN CHEERLEADING CHAMPIONSHIP (ECC) so 
dosegle: evropski prvakinji v kategoriji Mionis Cheer Dance 
Doubles sta postali Hana Avdič in Saras Podnar, naslov 
podprvakinj pa so deklice dosegle v kategoriji Minis Cheer 
Dance.

Sicer pa ste mlade in zavzete plesalke že spoznali na različnih 
prireditvah na Škofijah.

Skavti na Škofijah že 20 let

Septembrsko prireditev v Zadružnem domu smo skavti 
pripravili kot predstavitev našega dela - oziroma enega dne 
na skavtskem taboru. Tako smo prikazali jutranje bujenje, 
telovadbo, dvig zastave, pohod, kuhanje, večer ob tabornem 
ognju in stražo. Vmes seveda ni manjkalo pesmi, bansov in 
skečev.

Na ta način smo tudi praznovali našo peto obletnico 
samostojnega obstoja na Škofijah. Sicer pa smo skavti na 
Škofijah prisotni že 20 let.
Pred 20 leti smo namreč prve volčiče zbrali v Krdelu pojočih 
valov Škofije, čez pet let smo imeli še svojo četo - Četa Zdola 
Zahejeve fije Škofije
Pet let pa imamo že klan - Boškarini in seveda steg Škofije 1 - Z 
vetrom v jadrih -kar pomeni, da ne želimo stati pri miru, ampak 
želimo z veseljem novim izzivom naproti. Oder smo okrasili z 
majčkami taborov in dogodkov, ki se jih je v 20 letih nabralo 
kar veliko. Ogenj je bil sestavljen iz jambora, ki smo ga imeli 
postavljenega na prvem taboru stega leta 2010 v Malnih  pri 
Planini.

Nataša Primožič
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10-letnica deklet s Škofij
Junija je društvo Istrski grmič ob 10-letnici delovanja ŽVS 
Dekleta s Škofij pripravilo velik koncert in dogodek pod 
naslovom »Kdor poje rad, ostane vedno mlad«. Večer so 
oblikovali: slavljenke Dekleta s Škofij,  učenci osnovne šole 
Oskarja Kovačiča Škofije,  MePZ Slovenec – Slavec Ricmanje – 
Boršt,  MoPZ Ciril Kosmač Koper in  Valmarinke. Na koncertu so 
bila pevkam jubilantkam podeljena Gallusova priznanja.

Dvorana zadržnega doma je bila praznična in polna 
navdušenih obiskovalcev, ki so mnogokrat pritegnili pesmi na 
odru. Kot se za velik dogodek spodobi, se je tudi velik koncert 
Deklet s Škofij končal z druženjem ob obloženih mizah polnih 
dobrot. Ženske ne znajo samo peti, ampak tudi peči odlične 
sladice, za vino so poskrbeli domači vinarji, za ostale prigrizke 
pa donatorji.

Na Škofije so še dolgo po koncertu  prihajale čestitke. 
Zato je treba ponovno poudariti in pohvaliti, kako veliko 
organizacijskega in drugega dela je bilo vloženega v pripravo 
tako velikega dogodka. Glavna gonila sila je bila gotovo 
Alenka Šturman, ki je že deset let članica ženske vokalne 
skupine in še mnogo več. Tudi tokrat je bila organizatorka, 
zbirala je donatorska sredstva, bila zraven pri vseh potrebnih 
opravilih, dogovarjanjih, koordinacijah, pripravah dvorane, 
pogostitvi ob koncu koncerta in še bi lahko naštevali. Ob 
tem je seveda pela na odru in bila še sovoditeljica Vlasti 
Jerman, predsednici Istrskega grmiča, v okviru katerega je 

KS Škofije na prireditvi »Koper 
na dlani«

V soboto, 30. junija so se vse koprske krajevne 
skupnosti predstavljale vzdolž Pristaniške ulice. KS 
Škofije je imela tri stojnice, v svojo družbo pa je vabila 
s plakatom.
Na stojnicah je bilo sveže krajevno glasilo »Na Burji«, KD 
Istrski grmič je ponudil prospekt o dejavnostih društva in 
s povabilom na koncert ob bližnji 10-letnici delovanja ŽVS 
Dekleta s Škofij. Center Sonček iz Elerjev seje predstavljal 
z izdelki in publikacijami, proizvajalci vina, oljčnega olja, 
medu z izdelki in reklamnim gradivom, vrtnariji s cvetjem… 
Na eni izmed stojnic sta se predstavila   osnovna šola in 
vrtec z izdelki in delavnico za otroke (izdelovanje verižic iz 
naravnega materiala).
Najbolj obiskana je bila   stojnica, na kateri so obiskovalci 
okušali odlična vina naših lokalnih vinarjev, pecivo, 
namaze, olive s svežimi zelišči v oljčnem olju ter domač 
kruh z olivami ali s čebulo. Člani društva in tajnica KS so 
obiskovalcem ponujali sveže češnje.
Za  sproščeno in domače vzdušje  so poskrbele Valmarinke, 
ki so se ves čas ukvarjale z vzdrževanjem obleke in perila, 
tako kot so nekoč počele  none in pranone.
Dekleta s Škofij pa so nastopila na kulturnem programu v 
Taverni.

vse skupaj potekalo. Z celoto prireditve pa je od začetka do 
konca skbel Izvršni odbor KD: Loredana Hrovatin, Alenka 
Šturman, Mara Peskar, Hermina Valenčič in Vlasta Jerman.  
Prav je tudi, da se spomnimo, kdo je dal pobudo za 
ustanovitev ženskega pevskega zbora na Škofijah. To sta bili 
Mara Peskar in Nasiha Cvajdik. Tudi Mara v zboru prepeva že 
deset let, poje tudi v zboru MePZ Slovenec – Slavec Ricmanje 
– Boršt in se vsestransko razdaja pri delovanju zbora in širše.  
Še nekaj številk: v vseh teh letih se je v skupini zvrstilo kar 
58 pevk, zdaj jih v skupini prepeva 22. Med njimi jih sedem 
prepeva nepretrgoma že 10 let.
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Tinjanska krstna knjiga med 
najstarejšimi

Obnovljeno krstno matično 
knjigo iz tinjanske župnije, 
ki je nekaj posebnega, so 
konec septembra predstavili 
v tinjanski cerkvi. Od drugih 
se razlikuje že po obliki 
in unikatni vezavi. Njeno 
popravilo je bilo zahtevno 
in dolgotrajno. Potrebne 
so bile posebne tehnike 
dela in material. Čeprav ima 
naziv krstna knjiga, so vanjo 
vključeni še drugi podatki 

(poročni, mrliški…).Obnovljena knjiga vsebuje 30 strani, 
prvotna pa jih je vsebovala najmanj 100. Del sredstev za njeno 
popravilo je prispevala tudi KS Škofije.
Ker je tinjanski črn zvežčič pokončnega formata star 359 let in 
je bil v zelo slabem stanju, je nekdanji župnik s Škofij Štefan 
Krampač dal pobudo za njegovo “obnovo”.
Kar dve leti je trajalo popravljanje stare krstne knjige iz 
17. stoletja, v kateri so zapisana imena in drugi podatki o 
krajanih Tinjana. Čeprav črk in besed z iztrganih in izgubljenih 
listov niso mogli povrniti, so z restavriranjem knjige ohranili 
dragoceno dediščino kraja. 
Nekaj zanimivih podatkov iz novejše matične knjige (1800 – 
1900) je predstavil še naš krajan Leander Cunja. Dogodek so 
popestrili pevci vaškega kvarteta, ki ga sestavljajo: Vladislav 
Korošec, Aleksander Vitez, Edi Zerbo in Miro Muha. Glasbeni 
vložek pa sta prispevala Katarina Kocjančič in Matija Primožič.

Vlasta Jerman

Narečni večer na Tinjanu
Na lep petkov večer sredi julija se je na Tinjanu zgodil Librisov 
narečni večer, katerega soorganizator je bilo  društvo Istrski 
grmič. 

Program, ki je trajal dve uri,  je bil ves čas pester in raznovrsten. 
Vsak nastop bi pravzaprav zaslužil poseben zapis. Tako sta bila 
spet odlična Leander Cunja in Edi Zerbo, ki znata pri obujanju 
zgodbic požeti veliko smeha in dobre volje. Prisluhniti je bilo 
mogoče  pesmi, ki jo je zapel škofijski kvartet (prej oktet).
Seveda ni šlo brez enkratnih Valmarink.
Na tem skoraj čarobnem večeru  so posebno pozornost 
doživele zgodbe Aleksandrink in njihovega posebnega jezika, 
ki so jih predstavile članice Društva za ohranjanje kulturne 
dediščine aleksandrink Prvačina in Društvo žena Prvačine. 

Pohod prijateljstva

V nedeljo, 7. junija,   so Društvo Slovencev miljske občine K. 
Ferluga, KD Istrskli grmič Škofije in KD Hrvatini organizirali 
Pohod prijateljstva Škofije - Cereji - Stare Milje. 
Udeleženci so se napotili po trasi slovenske tranzverzale po južni 
strani Hrvatinov in po obnovljeni graničarski poti do starih Milj. 
Ker je bil dan zelo vroč, jih je bilo nekaj manj kot lani, zato pa so 
bili prav vsi prešerno razpoloženi.

Škofijoti na SLOFEST-u

KD Istrski grmič Škofije že vrsto let sodeluje z Društvom 
Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga. Skupaj načrtujejo 
razne aktivnosti ali pa se udeležujejo posameznih prireditev.

V soboto,19. septembra 2015 so se skupaj s člani KD Hrvatini 
odzvali povabilu Miljčanov in se udeležili festivala SLOFEST.

Vlasta Jerman
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Šagra na Kolombarju
Ekipa, da te skipa
Julija je bila dvodnevna šagra na Kolombarju, ki ga je 
organiziralo Turistično in kulturno društvo Kolombar.  
Pobudnik in duša zdaj že tradicionalne šagre pa je Dejan 
Cupin z družino.
Prostor pod lovsko kočo je bil odlično urejen, poskrbeli 
so za parkirišče, prijetno druženje za šankom, mizami in 
plesiščem. Hrana in pijača je bila dobra, glasba in vzdušje 
odlično, NIPanike je dodobra ogrel sobotni večer, kot tudi 
drugi nastopajoči.
Vsi tako že komaj čakajo na šagro Kolombar 2016

Tri dni škofijske šagre
Konec avgusta je na Škofijah potekala tradicionalna šagra. 
Petkov program je pritegnil približno 700 ljudi, predvsem 
mlajše obiskovalce. Sobota je bila najbolj množična z več 
kot  1.000 zabave željnih. Čeprav v nedeljo ni bilo glasbe, se 
je tudi ta dan precej krajanov odločilo za obisk prizorišča, 
kjer so malo gledali nogomet, malo briškulo, vmes pa še kaj 
pojedli in popili.
Organizator FC Bronx je pripravil zanimiv program z: Xaxid, 
De Peachkiss in Majka, štiri društva iz Škofij, profesionalnim 
animatorjem. Program v soboto je začelo društvo Dobra 
volja, vmes so zapela Dekleta s Škofij in potem  spet Dobra 
volja s plesno točko. Pravo navdušenje pa sta požela izredno 
dinamična in dodelana nastopa najprej deklet iz Capristars, 
nato pa še fantov in dekleta iz V.I.P. 
Predsednik  društva Bronxa Željko Stanič je tako ocenil 
dogajanje: «Menim, da smo z uvodnim programom res 
zadeli v polno in zadovoljili množico naših krajanov, čigar 
sorodniki in znanci so se lahko predstavili zelo številčni 
publiki.«
V nedeljo so v dvorani izpeljali še mednarodni prijateljski 
turnir v malem nogometu. Istočasno je 
pod šotorom potekal 
tradicionalni turnir v 
briškoli in trešetu. Med 
številnimi nastopajočimi 
sta se najbolje odrezala 
igralca iz Škofij Kodrič 
Aleš in Furlanič Mario. 

Šagra na Elerjih
Letos ustanovljeno Turistično, kulturno in športno društvo 
Elerji je zadnjo soboto avgusta pripravilo šagro, ki je pritegnila 
veliko obiskovalcev in prinesla v vas veselo razpoloženje do 
nedeljski jutranjih ur. Za glasbo so skrbeli skupina NiPanike 
in pevec Damir Kovačić, organizatorji pa za dobro pijačo 
in jedačo.
Pogostili so tudi otroke iz društva Sonček, pridružila se 
je tudi skupina upokojencev – Društvo upokojencev 
Hrvatini.
Vsi, ki so prispevali prostovoljni prispevek ob vhodu, so bili 
udeleženi v žrebanju in podeljenih je bilo pet lepih nagrad.
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Kulturno društvo Istrski grmič Škofije že 
11. leto v sodelovanju s KS Škofije, društvi, 
ustanovami, organizacijami, dejavnimi krajani 
in povabljenimi gosti organizira priljubljeno 
jesensko prireditev »Praznik vina in oljk«. Letos je 
bilo na tradicionalnem prostoru v centru Škofij 
30 razstavljalcev, veliko takih, ki so prireditvi 
zvesti že leta in tudi novih.

V otvoritvenem govoru je predsednica KD Istrski grmič 
Vlasta Jerman naštela vse in orisala tudi njihovo vsebino: 
»Med nami pozdravljam zveste udeležence Daria Flega 
- krajevnega medarja in oljkarja, Milana Markočiča – 
škofijskega vinarja in kletarja, Edija Šavleta – gospodarja 
kmetije Valce, lokalne vinarje, ki so nam tudi letos prispevali 
rujno kapljico : Zorka Franca, Vlada Kavrečiča in plavske 
vinarje iz družine Čok, Igorja Bertoka, Iztoka in Aleksandra 
Klenarja, vinarje Hrvatin iz Elerjev, Vrtnarje iz Moretinov in 
Vrtnarstva Peric. Učence domače osnovne šole : predstavili 
se nam bodo z nadarjenimi pevkami, postregli pa nam 
bodo tudi z okusnim pečenim kostanjem. Vvzgojiteljice 
našega vrtca,ki bodo razstavile izdelke in organizirale 
zanimive dejavnosti za najmlajše, kulturni društvi iz 
sosednje Italije: Društvo Slovencev miljske občine Kiljan 
Ferluga in KD Ivan Grbec iz Škednja pri Trstu.

Toplo pozdravljam člane društev, ki so letos prvič med 
nami: Turističnega društva Kolombar, Društva Dobra volja, 
Kulturnega društva Škedenj pri Trstu, Društva ljubiteljev 
starodobnih vozil – Tomos Škofije in Prostovoljnega 
gasilskega društva Dekani.

Nadalje pozdravljam: Lovsko družino Dekani in Lovsko 
družino Koper. Njihovi člani so nam tudi letos pripravili 
divjačinski golaž. Bravo kuhar Žika in njegov pomočnik 
Otilij!

Valmarinke s prelepimi vezenimi senčniki za luči, člane 
Društva upokojencev, ki nas razveseljujejo s srečelovom, 
gospoda Pavla Vilerja z lepimi izdelki iz naravnih materialov 
in Guerina  Koterleta z glasbili in drugimi predmeti iz lesa 
in kanel, nova razstavljavca – krajana Mirjano in Jožeta 
Krajačiča, ki razstavljata izvirne izdelke iz naplavin Marijo 
in Janeza Janežiča – naša stalna razstavljavca starih 
predmetov, Ivico Jalovec iz Elerjev, ki nas  že vrsto let razvaja 

30 razstavljalcev, pester program, polne Škofije obiskovalcev
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s sladkimi dobrotami, Gracijelo Jerman z izdelki iz sivke in 
Lidijo Curk z raznimi okrasnimi izdelki. Obe prihajata iz 
Ankarana. Slaščičarja iz nove slaščičarne, ki bo v kratkem 
odprla svoja vrata v zadružnem domu, predstavnici 
trgovine Geavital, ki nam nudi domače izdelke in pridelke.

Prisrčen pozdrav članicam Krajevnega odbora rdečega 
križa Škofije in reševalni ekipi RK ter članom KARITASA iz 
Župnije Škofije.

Lep pozdrav krajankam, ki bodo pripravljale palačinke: Mili 
Letig, Mileni Furlanič, Nevi Tul in Djani Števanec ter Anici 
Štrukelj in Mirjani Ivančič, ki bosta razdeljevali odlično joto, 
ki so nam jo pripravili v šolski kuhinji.

Praznika vsekakor ne bi mogli organizirati brez številnih 
sodelavcev, prostovoljcev in donatorjev. Poleg stalnih 
donatorjev: KS Škofije, Luke Koper in MO Koper, so nas 
finančno ali materialno podprli še številni drugi. 

Tudi letos je KS skupaj z Odborom za družbene 
dejavnosti sodelovala pri pripravi in organizaciji 
praznika ter ga finančno podprla. Najbolj pa nas 
veseli, da je obogatena tudi vsebina današnjega dne. 
Predsednik Sveta KS je namreč spomladi dal pobudo, da bi 
ob investiciji, ki je močno posegla v stari vaški trg –» plac«, 
obnovili tudi 80 let staro vaško »špino«. Pod njegovim 
vodstvom je bilo v zadnjih mesecih opravljenega   veliko 
dela na tej tehnični in kulturni dediščini našega kraja. Že 
čez nekaj minut se bomo sprehodili do vaškega trga in si 
ogledali obnovljeno vaško »špino« ter o tem slišali še kaj 
več.

Ob koncu se zahvaljujem vsem, ki so nam omogočili 
ali pomagali pri organizaciji današnjega praznika. 
Pozdravljam tudi ustvarjalce današnjega kulturno-
zabavnega programa. Mlade pevke Kristino Čok, Emo 
Zucca in Majo Ferfolja, člane orkestra harmonik iz Izole, 
ŽVS Dekleta s Škofij, MoPZ Pergula iz Sv. Petra, plesalke 
iz Gimnastičnega društva Capris – Capristars, Valmarinke, 
Vaški kvartet in ansambel Ni panike. Vam, drage obiskovalke 
in obiskovalci želim, da bi se med nami prijetno počutili.«

Vsi, ki jih je omenila Vlasta Jerman so skupaj z obiskovalci 
ustvarili enkratno vzdušje, kar kažejo fotografije.

30 razstavljalcev, pester program, polne Škofije obiskovalcev
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Fabio Rizzi je praznoval abrahama
Na oktobrski ponedeljek zvečer, točno na 50. rojstni dan Fabia 
Rizzija iz Plavij, se je v zadružnem domu na Škofijah zgodil 
dogodek, ki mu težko najdemo primerjavo v preteklosti in ga bo 
verjetno nemogoče ponoviti v prihodnje, kot je dejal Iztok Nova 
Easy. Motor in glavni organizator je bil Armando Šturman, ki je na 
oder zadružnega doma oziroma ob tej priložnosti staga, pripeljal 
jagodni izbor slovenskih glasbenikov. Kar sploh ni bilo težko, saj 
so se vsi želeli pokloniti Fabiu in mu zapeti za rojstni dan. Kajti 
njihove kariere so bile tako ali drugače povezane s Fabiem, z 
njegovim izjemnim občutkom za glasbo, izvajalce, nastope, radio. 
A na škofijskem odru še zdaleč niso bili samo zaradi njegovih 
profesionalnih odlik. Prišli so zaradi vedrega, srčnega in vseskozi 
svetlega ČLOVEKA. 

Takšno je bilo tudi tudi vzdušje v dvorani in na odru, kamor so 
drug za drugim prihajali bandi oziroma posamezni izvajalci s 
svojo skladbo za Fabia:
Dan D, Alenka Godec & Jani Hace, Avtomobili, Benč & Primož 
Grašič, Coto & Tulio Furlanič, Dalaj Eegol, Davor Klarič, Jani 
Kovačič, Lara B & Roki Petkovič, Marko Brecelj, Mef z Desetim 
bratom, Peter Lovšin, Robert Vatovec, Rok Golob, Run-Joe, Šank 
rock, Šukar, Tinkara Kovač & Aleksij Kobal, Vlado Kreslin & Dušan 
Mrdakovič, Zmelkoow, Zoran Predin.
To je bil glasbeni mix za in po meri Fabia, v katerem glasbene 
kvote niso bile problem.

Armando, Easy, Mojca in še kdo so med drugim spomnili na 
bogato glasbeno preteklost Škofij. Tudi ponedeljkov dogodek 
so soustvarjali mnogi Škofijoti. Publika pa je pokazala, da si takih 
dogodkov samo še želi.
Fabio je ves koncert doživeto spremljal, po njem pa so do njega 
prišli njegovi sošolci in učiteljice iz OŠ Škofije ter mnogo, mnogo 
drugih, ki so mu želeli čestitati in povedati nekaj lepih besed. Tam 
sta bila tudi njegova mama in oče ter seveda nepogrešljiva in 
izjemna Lea. 
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Albina je otvorila Bino
Gostinski lokal pri pošti v centru Škofij ima od začetka 
septembra novo ime in lastnico: Albina Šabec je odprla Bino.
Pred mnogimi leti je bil to bife Vili, potem ga je mnogo let 
upravljal Jožko, pri katerem je Albina delala 11 let, to poletje 
pa se je odločila za drzen korak in lokal prevzela v svoje 
roke. Obljubila je veliko bolj pestro ponudbo za goste vseh 
generacij, ob pijači in dobri kavi tudi različne prigrizke. Seveda 
tudi veliko prijaznosti in dobrega počutja. To se v teh mesecih 
že občuti.

Občinska nagrada in velik 
koncert

Stari primorski glasbeni maček, legendarni Kameleon Tulio 
Furlanič, ki živi na Drugih Škofijah, je letos praznoval 50 let 
glasbene kariere. Mestna občina Koper ga je za njegovo 
dolgoletno glasbeno ustvarjanje ob občinskem prazniku 
nagradila z najvišjim občinskim priznanjem. Obletnico 
glasbenega ustvarjanja pa je septembra obeležil z velikim 
koncertom na koprskem Titovem trgu. 

Na njega se je pripravljal  v pododerju zadružnega doma na 
Škofijah. Na zadnji vaji smo ga ujeli z glasbenimi kolegi Polono 
Furlan, Marinom  Legovičem in številnimi drugimi. 

MED  ISKRENIMI LJUDMI

Odkar so pred desetletji Škofije postale moj novi dom, sem 
spoznala mnogo ljudi. Še največ verjetno zato, ker sem 
poučevala v naši šoli, stiki s starši so bili vselej prijetni in 
prisrčni. Koliko nekdanjih šolarjev je danes   ne le mama in oče, 
temveč so nekateri že dedki in babice. Kako hitro tečejo leta.

Ker na svetu nihče ni popoln, tudi zase mislim, da vselej  nisem 
bila vzorna, zato se na tem mestu opravičujem vsem šolarjem, 
če je kdaj šlo kaj narobe. Sicer pa: spominov je preveč, a zame 
štejejo le lepi.

Živim v središču Sp. Škofij in tudi tukaj sem v teh letih spoznala   
mnogo krajanov, dobrih sosedov, ki so bili in so še vedno 
zmeraj pripravljeni pomagati. Kako že gre pregovor: lepa 
beseda vedno dobro mesto najde. Tega se držim, hvaležna za 
vsak nasmešek, pozdrav, saj so v naši KS  dobri ljudi, le pot do 
njih je treba najti. 

Bližajo se prazniki, domovi bodo zaživeli v  radostnih srečanjih, 
starši, none in nonoti, sosedje in znanci - ljudje dobre volje, in 
seveda v prvem planu vnuki in vnukinje.

Krepi nas silna burja, nikoli ne povesimo glave, odlikuje nas 
zavedanje, da smo le s skupnimi močmi  NEKDO, komur je 
dano oblikovati, prispevati po svojih močeh in znanju, da nam 
bo jutri bolje.

Kot krajanka sem ponosna na vse, kar smo ali še bomo dosegli. 
Na mladih svet stoji ! Bodimo jim vzor in opora.

Ruža Pečarič
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Folklora in dobra 
volja na Škofijah

Domače društvo Dobra volja je novembra 
pripravilo zelo pester in vesel program. 
Nastopile so folklorne skupine Oljka iz 
Hrvatinov pod vodstvom mentorja in 

koreografa Ivana Funa; Akud Kolo pod 
vodstvom mentorice in koreografinje Vesne 

Bajič Stojilkovič in MKD Kočo Racin iz Kopra 
pod vodstvo mentorja Blaže Atanasov in 

koreografinje Anastasie Atanasov. Gledalci so 
tako lahko spoznali in uživali ob istrskih, srbskih 

in makedonskih plesih.
Prisluhnili so mlademu harmonikarju Karlu 

Budan, ki je star 12 let, doma je na Plavjah in je 
učenec 7. razreda OŠ OK Škofije. Harmoniko se 

uči pri Janiju Tadešku, z društvom Dobra volja  
nastopa na mnogih prireditvah, spremlja pa ga 

mama Tatjana Budan.
Za humor je seveda poskrbela dramska skupina 

društva.
Galerijo fotografi je posnel in pripravil Miha Crnič

https://www.flickr.com/photos/miha_crnic/
sets/72157658875468164

Prva »tradicionalna« golažjada
Društvo Dobra volja je v sodelovanju s KS Škofije zadnjo soboto 
v novembru pripravilo prvo prireditev »Golažjada in mlado vino«. 
Predsednica Nasiha Cvajdik pravi, da bo postala tradicionalna. 
Tega si želijo tudi obiskovalci, ki so ves dan polnili parkirišče pred 
zadružnim domom, ki se je spremenilo v prizorišče pestrega 
dogajanja. Tekmovalo se je v kuhanju goloža, pokušalo mlado 
vino pri Šavletu. članice Dobre volje so napekle peciva, stojnice so 
ponujale kostanje, domače izdelke, pogače...Dopoldan je odmevala 
harmonika, popoldan pa De Peachkiss. 
Komisija za oceno golažev se je ob zelo resno poglobila v substanco 
in ocenila štiri golaže štirih ekip. To so bili: Ivan Števič - vodja 
kuharjev iz restavracije STARI MULIN- Norbedo;  Abdulah Džulbić-
Dule - vodja kuharjev iz Grill bar NIMIS na plaži in  Fabio Stepančič iz 
pizzerie St. Lucia iz Lucije. 
Zmagovalni golaž pod imenom POLVERE DA SPARO jje skuhala 
ekipa Brkinc z vodjem Alešem Ferlugo in sokuharji Andrejem 
Plešingerjem in Erikom Šturmanom. 
Zmagovalna ekipa je za nagrado dobila  pršut, ki ga je podarilo 
Društvo Dobra volja Škofije.                                   
Od vseh golažev kmalu po podelitvi priznanj ni ostala niti žlica. Vsi 
so bili namreč zelo dobri. Pogovori in »modrovanja« pa so se zavlekli 
pozno v noč.
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Po poti spominov

V počastitev 1. decembra, praznika KS Škofije, je KO ZB za 
vrednote NOB organizirala že peti spominski pohod. Kot vsa 
leta doslej so se v lepem številu pridružili tudi pohodniki iz 
drugih krajev - iz Bertokov, Dekanov, Ankarana. Ob spremstvu 
učiteljic so pogumno šli na pot tudi četrtošolci škofijske 
osnovne šole. S tem se je šola simbolično poklonila Oskarju 
Kovačiču, ustanovitelju odbora OF na Plavjah dne 1. decembra 
leta 1941. Pohod sta vodila Bojan Rovšek in Bertožan Guido 
Bertok. Pri spomeniku na Sp. Škofijah smo se poklonili vsem 
padlim za domovino, od tod nas je večinoma gozdna pot 
vodila na Urbance, Badiho in Plavje. 

Povsod smo se poklonili spominu na žrtve in pomembne 
zgodovinske dogodke, na katere nas opominjajo spominska 
obeležja. Pred Jamškovo hišo smo prisluhnili besedam: 
Svoboda - največja dobrina . 

Na Badihi, v domačiji Letigovih, so nas prijazno sprejeli in 
pogostili, za kar so poskrbeli Mila Letig, Neva in Vladimir Tul, 
predsednik KO ZB Škofije. Že zdaj vabimo krajane Škofij, da se 
nam prihodnje leto pogumno pridružijo.

Vera Vezovnik

30. decembra ognjemet in 
druženje

Na Škofijah bo letos več lučk in 30. decembra večji 
ognjemet. To je samo eden od rezultatov pogovora 
med  predsednikom sveta KS in nekaterimi škofijskimi 
podjetniki. Dogovorili so se za medsebojno povezovanje  in 
sodelovanje, za boljšo prepoznavnost kraja in spodbujanje 
družabnega življenja. Prva odločitev je, da bodo partnersko 
pokrili strošek okrasitve akacije pred pošto  s 1.000 lučkami 
in druga, da bo 30. decembra ognjemet.

Dogajanje v središču Škofij se bo 30. decembra začelo 
okoli 19. ure. Pod razsvetljeno akacijo se bo peklo na žaru, 
živahno pa bo po celi osi ob glavni cesti. Ob 21. uri pa bo  
nebo obarval ognjemet, ki ga bodo združeni podjetniki 
podarili krajanom in obiskovalcem. 

Škofije  dobile domačo 
slaščičarno in sladoled

V času, ko prihaja v vaše domove glasilo »Na burji«, bo krajevna 
skupnost imela že novo slaščičarno. 

Prostori zadružnega doma v pritličju, ki so prazni že skoraj tri 
leta, so tako dobili novo najemnico in novo vsebino: sveže 
pečene dobrote Renate Dobrinja. Na fotografiji je skupaj z 
možem Matejem.



Kolofon
Na burji
Izdajatelj: KS Škofije
Odgovorna urednica: Gabriele Žabkar
Uredniški odbor: Ruža Pečarič, Barbara Verdnik, Željko Stanič,  
Branko Primožič
Prelom in tisk: Vek Koper
Naklada 1.000 izvodov
Fotografije: Barbara Verdnik, Miha Crnič in krajani
Pišite  nam na ks.skofije@siol.net

Praznik z vrhunsko glasbo

Praznik  KS Škofije 1. december se je praznoval na prav 
poseben način. Krajani so prisluhnili Big Bandu orkestra 
Slovenske vojske pod vodstvom dirigenta Rudolfa Strnada, 
ki je pokazal tudi svoje vokalne in odrske veščine. Na odru 
mu je družbo delala pevka Katja Rihter. Nabor skladb je bil 
pester: od domačih zimzelenih melodij, jazza, skladb, pod 
katerimi so bili podpisani Glenn Muller, Stevie Wonder, Fredie 
Mercury, pa naš Bojana Adamiča in vrsta priredb Jožeta 
Privška. 
Praznični večer je začela novinarka in voditeljica Karin 
Sabadin. Spomnila je na 1. december pred 74 leti in kako je 
pred 35 leti ta dan postal krajevni praznik.

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je med drugim 
pozdravil podžupana Mestne občine Koper Petra Bolčiča 
in poveljnika 430. mornariškega divizjona, kapetana bojne 
ladje Borisa Geršaka. Iskreno se je zahvalil orkestru, ki se je 
odzval na njegovo željo in prošnjo ter za praznik na Škofije 
pripeljal vrhunske glasbenike. Potem je dejal: »Z nocojšnjim 
koncertom obeležujemo krajevni praznik 1. december. Na 
ta dan je bil ustanovljen prvi odbor OF v Istri, ki simbolično 
predstavlja upor proti diktaturam, fašizmu in raznarodovanju. 
Je tudi simbol skupnih prizadevanj za lepši jutri, ki je povezal 
in povezuje Primorce. Z željo, da kot povezana skupnost 
gledamo naprej v boljši jutri, so tudi prizadevanja vodstva 
KS, da bi se čim večkrat skupaj sprostili, razvedrili, razširili 
obzorja, se družili in našli čim več povezovalnih vsebin. Glasba 
je nedvomno ena od teh. «
Pri pripravi dogodka so pomagali člani društev Dobra volja 
in Istrski grmič, KO ZB za vrednote NOB Škofije in drugi, ki se 
jim je zahvalil.

Za vrhunske fotografije poskrbel Miha Crnič.


