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Oblikujmo skupaj predlog proračuna 
Krajevna skupnost je osnovna celica lokalne samouprave, 
čeprav sta jo novodobni zakon in še posebej negativna praksa 
v nekaterih okoljih potisnili na obrobje odločanja. Kljub temu so 
ponekod vendarle zaznali potrebo po kvalitetnejšem odločanju, 
ki lahko prihaja le od ljudi k odločevalcem in ne obratno. Temu se 
reče participatorno oblikovanje proračuna oziroma oblikovanje 
proračuna s sodelovanjem občanov in krajevnih skupnosti, za 
kar si bomo v okviru MOK prizadevali tako letos kot v prihodnje.
Na Škofijah smo napravili prvi korak, ko smo leta 2012 z 
anketo ugotavljali, katere pomanjkljivosti v delovanju krajevne 
skupnosti zaznavate in katere investicije iz proračunske 
kategorije  »Načrt razvojnih programov« (NRP)  so za vas 
prioritetne. Te smo navedli v sklepih zbora leta 2012, 2013 in 
2015. Občina je v tem štiriletnem obdobju realizirala zgolj enega 
(izgradnjo dodatnih štirih oddelkov vrtca) in delno drugega 
(2.etapo 1. faze kanalizacije Sp.Škofije, kjer manjka še 3. faza). 
Ostale investicije, ki ste jih  v anketi izpostavili (izgradnja nove  
šole, kanalizacija  v Zg.Škofijah  in ostalih vaseh ter zaselkih, 
ureditev vodne oskrbe, ceste Škofije – Tinjan, ukrepi umirjanja 
prometa...), pa se ne premaknejo.
Drugi korak smo naredili v tem mandatu, ko je svet KS Škofije  
na 18 opravljenih  sejah  sprejel 216 sklepov. Morda bo kdo rekel, 
zakaj toliko sklepov, saj krajevna skupnost lahko v resnici odloča 
o tako malo stvareh. Vendar je v pripravo teh sklepov vloženega 
veliko dela in imajo veliko večji smisel, kot se zdi na prvi pogled. 
Zgolj naštevanje pomanjkljivosti je za odločevalce v MOK spisek 
želja in za vsako od njih je potrebna posebna pobuda, vloga, 
morebiten predlog rešitve, umestitev  v finančni načrt. 
V krajevni skupnosti smo skupaj z nekaterimi svetniki in člani 
odborov v letu in pol tako ob prej omenjenih pripravili še 
spisek drugih problemov, ki nas pestijo na različnih področjih 
infrastrukture od cest, prometne varnosti, kanalizacije, 
komunalnih problemov do pokopališč, parkirišč ter na splošno 
okolja in prostora. Temeljito smo jih proučili, predvideli 
rešitve, določali prioritetni vrstni red, o njih sklepali in vse 
sproti dostavljali vodstvu Mestne občine Koper ter pristojnim 
občinskim uradom. 
Tako imamo jasno sliko, kaj vse bi bilo treba postoriti, kakšen 
bi bil  približen obseg  sredstev, ki bi bil potreben za investicije 
in vemo tudi, koliko naša KS letno prispeva v skupni  proračun.  
Seveda pa si ne domišljamo, da smo zabeležili vse.
Zato želimo pri oblikovanju letošnjega proračuna KS narediti 
še korak naprej in vas prosim za sodelovanje tako, da do 5. 
septembra pošljete skupinsko ali individualno predloge za :
•	 potrebne izboljšave, vzdrževanje (tekoče in investicijsko), 

manjkajoče storitve , potrebne podpore družbenim 
dejavnostim v letu 2017 in ostale opažene potrebe skupnosti

•	 predloge za prioritete Načrta investicijskih vlaganj v večje 
projekte (NRP omenjen v drugem odstavku)

Vse vaše predloge bodo resorni odbori KS obdelali in jih v 
okviru prizadevanj za participatorni ali soodločevalni občinski 
proračun posredovali občini, da jih umesti v namensko porabo 
sredstev, ki jih naša KS prispeva v skupni proračun. Čas je, da za 
naš prispevek zahtevamo tudi vračilo dela teh sredstev v kraj, 
kjer so ustvarjeni oziroma od koder so bili prispevani: to je v našo 
KS in za financiranje naših potreb. Po grobi oceni bi moralo biti 
za ta namen  iz občinskega proračuna na razpolago za našo 
KS vsako leto od 700 - 800.000 EUR. O tem pravzaprav moramo 
soodločati kot ožji del lokalne skupnosti naše občine. 
Da vam olajšamo delo, bo pripravljen formular, ki bo dosegljiv 
na spletni strani KS , v tajništvu in v nekaterih lokalih. 

Kablovod 110kV

Sredi maja je bila na Škofijah javna obravnava osnutka 
državnega prostorskega načrta za kablovod 110kV od 
RTP 110/20 kV Dekani do slovensko - italijanske meje 
MMP Škofije. Na njej so predstavniki Direktorata za prostor, 
graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, 
Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo, 
projektanta in investitorja podrobno predstavili načrt velike 
naložbe ter posega v prostor. Namen investicije, ki se povezuje 
z italijansko stranjo, je večja zanesljivost električnega sistema, 
omogočanje cenejših virov energije in izboljšanje notranjega 
trga. 

Trasa kablovoda bo dolga 4,6 kilometra, od tega bo 4 
kilometre v KS Škofije (Sp. Škofije 3 in Plavje 1 km) in 0,6 
kilometra v Dekanih, kjer se bo naložba začela. Trasa bo tekla 
po državni cesti od Dekanov do Škofij, kjer se bo pri izvozu 
za Elerje usmerila na občinsko cesto in se zaključila v Žavljah. 
Delovni pas za umestitev kablovoda pod površino bo širok 3 
metre. Predvideno je, da se bo delalo na enem voznem pasu, 
povsod pa to ne bo mogoče, zato bo promet v času izvajanja 
verjetno precej oviran. 

Postopek do začetka investicije bo dolg vsaj dve leti.

Predsednik sveta KS je skupaj z odborom za infrastrukturo  
pripravil vrsto vprašanj in pripomb, ki so jih predstavili na javni 
obravnavi in jih posredovali ministrstvu. Vse potrebni podatki 
so objavljeni na http://www.ks-skofije.si/novice/140/javno-
naznanilo-o-javni-razgrnitvi. 

Želimo pa si tudi vašega aktivnega pristopa pri težavah 
manjšega obsega na področju javne infrastrukture, javnih 
površin in občinskih zemljišč (npr. fekalni izpusti) tako, da jih  
sproti prijavljate pristojnim inšpekcijskim službam. Saj so v 
mnogih  primerih te službe pravi naslov, da v skladu z zakonom 
opravijo svoje temeljne naloge. Priporočljivo je, da so prijave 
zabeležene in javljene tudi tajništvu KS, saj ima tudi KS pri 
tovrstnih  intervencijah zgolj vlogo običajnega prijavitelja. 
Vendar  pa lahko to prijavo tudi posreduje  pristojni službi ali 
uradu  občine in jo kasneje vključi v letni načrt izboljšav. 

Edmond Gašpar

Predsednik Sveta KS Škofije
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Posvet z rešitvami

V avli zadružnega doma na Škofijah je v začetku maja potekal 
zelo zanimiv in vsebinski posvet s poslanci Državnega zbora 
mag. Lilijano Kozlovič, Markom Ferlugo in Robertom 
Battellijem. Vodil ga je predsednik sveta KS Škofije Edmond 
Gašpar, udeležili so se ga tudi predstavniki nekaterih drugih 
KS v občini.

Največ časa so razumljivo posvetili prometnim težavam, 
ki jih je povzročila uvedba vinjet leta 2008 Škofijam in tudi 
drugim krajevnim skupnostim, ki ležijo ob hitri cesti. Govorili 
so o nujnosti vpliva lokalnih oziroma krajevnih skupnosti in s 
tem prebivalcev na odločanje o sprejemanju proračuna, ki 
bi moral zagotavljati enakomeren in enakopraven razvoj vseh 
delov občine. Gre za pobudo o nujnosti participatornega 
sprejemanja proračuna. V zadnji točki pa so se dotaknili 
strategije ravnanja s prostorom oziroma prostorskim 
načrtovanjem, ki ga v koprski občini že dolgo pogrešajo. 

Najprej lokalne vinjete  
Predsednik sveta je v uvodu s prezentacijo prikazal prometni 
nered na bivšem mejnem prehodu Škofije, ki se potem 
zato, ker država ni poskrbela za ustrezno vzporedno cesto, 
nadaljuje po vseh cestah skozi krajevno skupnost. Nanizal je 
vse argumente za izvzetje hitre ceste H 5 Škofije - Koper iz 
vinjetnega sistema in druge potrebne ukrepe.

V KS Škofije je odbor za infrastrukturo že pred časom pripravil 
tudi temeljit seznam nujno potrebnih kratkoročnih 
ukrepov za umirjanje prometa in večjo varnost, ki je bil 
posredovan poslanki SMC Lilijani Kozlovič in Direkciji RS za 
infrastrukturo. V petek, 6. maja, sta predstavnici DRI opravili 
ogled, na posvetu pa je poslanka že napovedala konkretne 
rešitve.  Te so se maja tudi zgodile.

Udeleženci posveta so od poslancev slišali, da bo po vsej 
verjetnosti prišlo do enoletne poskusne uvedbe mnogo 
cenejših lokalnih vinjet za celotno obalno hitro cesto in 
študije o primernosti takšne rešitve. Spomnili so, da v času 
sprejemanja vinjetnega sistema (julij 2008) ne občina ne 
krajevne skupnosti niso bile aktivne, da bi z argumenti 
dosegle izvzetje obalne ceste iz vinjetnega sistema, zdaj pa 
je to mnogo težje. Zato si želijo, da bi jim prizadeti prebivalci 
posredovali čim več dodatnih argumentov, s katerimi bi lahko 
na državni ravni zagovarjali odpravo vinjet.  

Pravica občanov do odločanja v občini  
V nadaljevanju je Edmond Gašpar prikazal, zakaj bi bilo 
nujno, da se v občini kot je koprska oziroma povsod, uveljavi 
participatorni proračun, torej takšen, ki je sprejet na podlagi 
potreb vseh delov občine in njenih prebivalcev. Medtem, ko 
je imelo namreč mesto Koper oziroma njegov del v zadnjih 
12 letih izjemen investicijski ciklus, ki je pripomogel k temu, 
da je zadolženost občine med najvišjimi v državi, imajo 
ostale, predvsem zaledne KS, slabe ali celo nerešene osnovne 
življenjske pogoje: kanalizacijsko omrežje, neutrjene ceste, 
slabo tlačno oskrbo vode; obstajajo tudi zaselki, ki nimajo 
javnega vodovoda, neurejen javni prevoz, ki ga občina ni 
pripravljena subvencionirati, urejanje okolja   s strani javne 
gospodarske službe velja zgolj za ožji del mesta.

Poslanci in prisotni so soglašali, da je bistvo lokalne 
samouprave prav v pravicah občanov, da sodelujejo pri 
sprejemanju odločitev v občini. Dogovorili so se za posebno 
predstavitev pripravljene državne strategije razvoja lokalne 
samouprave v koprski občini s strani ministrstva za javno 
upravo, saj bo v skladu s tem dokumentom nastajala nova 
zakonodaja, ki bi lahko bolje uredila to področje. V njej je 
predviden tudi večji nadzor nad delom občinskih vodstev.  

S prostorom brez načrtov in strategije  
Neurejeno je tudi področje prostorskega načrtovanja. Tako je 
MOK sprejela sklep o pristopu k izdelavi OPN že leta 2007, a 
do danes ni izdelana niti strategija razvoja (družbenega, 
gospodarskega, demografskega...), kaj šele Občinski 
prostorski načrt. Tako prostorsko urejanje določajo stari 
akti iz sredi 90. let prejšnjega stoletja (pred skoraj 30 leti) in 
PUP. Občina prodaja zemljišča, ki so v zazidljivih območjih 
teh aktov in podpira razpršeno pozidavo s vsemi kasnejšimi 
komunalnimi problemi. S tem tudi v prihodnosti onemogoča 
prostorsko urejanje posamezne krajevne skupnosti, smiselno 
umeščanje centralnih dejavnosti, zelenih in rekreativnih 
površin in drugo.

Posvet se je končal s sporočilom, da se od poslancev pričakuje 
uveljavljanje take ureditve, ki omogoča enakopravnost 
državljank in državljanov v državi, med občinami in v 
sami občini ter z dogovorom, da je potrebno s sodelovanjem 
med prebivalci lokalnih skupnosti in poslanci nadaljevati. 
Konstruktivni pogovori in izmenjava izkušenj ter argumentov 
lahko namreč vplivajo na hitrejše in boljše urejanje stvari. Čez 
nekaj mesecev bi lahko pripravili že nov posvet.



4

Svet KS

Iz sej sveta KS

16. seja
•	 Za potrebno ureditev audio-svetlobne inštalacije v 

dvorani zadružnega doma je svet januarja sprejel sklep, da  
sprejme ponudbo dobavitelja opreme za dodatno opremo 
priključnega jaška z letečimi več kabelskimi konektorji v 
višini 465,00 EUR brez DDV.

•	 Svet je obravnaval prošnjo koristnikov »ceste za Grad«, 
ki jo je letošnje deževje na območju, kjer ni rešeno 
lastniško razmerje, poškodovalo do te mere, da je skoraj 
nevozna. Zaradi nerešenega lastniškega statusa KS ne 
more posegati  na to zemljišče. Davor Klarica je zaprosil v 
imenu koristnikov ceste, da KS izstavi naročilnico za 48 m3 
zemeljskega tampona za nasutje tega cestišča. Za prevoz, 
deponijo   in razgrnitev in uvaljanje  bo osebno poskrbel. 
Svet je sklenil, da potrjuje izdajo naročilnice  Kamnolomu 
CPK  za 48  m3 tampona v vrednosti   500 EUR brez DDV.   
Krajan Davor Klarica bo donatorsko   poskrbel za prevoz, 
deponijo, razvleko in uvaljanje materiala v cesto. KS pridobi 
pri MOK dovolilnico za prekomerno obremenitev cestišča 
za te 4 prevoze. 

17. seja
•	 Svet sprejme sklep o pobudi Mestni občini Koper, da 

realizira zemljiško knjižni vpis stavbe in funkcionalnega 
zemljišča Zadružnega doma Škofije v zemljiško knjigo, 
skladno s pogodbo št. z dne 464-36/66 z dne 15.09.1967. 
Pri pregledovanju arhivske  dokumentacije je bilo namreč 
ugotovljeno, da do današnjega dne ni bil izveden vpis v 
zemljiško knjigo po pogodbi  Občine Koper štev. 464-36/66 
o prenosu v posest in upravljanje objekta Zadružni dom s 
funkcionalnim zemljiščem na Krajevno skupnost Škofije. 

•	 Za potrebe ureditve celostne ureditve  pročelja Zadružnega 
doma  na fasadi proti DC in dvorišča, je potrebno  urediti 
projekt idejne zasnove. Svet sprejme sklep o izdelavi 
projekta idejne zasnove. 

•	 Za hortikulturno ureditev platoja pred pokopališčem 
Škofije  se po pripravljenem popisu del in materiala 
nameni 1.000 EUR. Strošek pokriva potrebna strojna 
zemeljska dela, nakup sadik, folije in cevi za namakanje 
ter prekrivnega proda. Vrtnarska dela bo izvedel Jure s 
pomočjo delavca iz centra za socialno delo. 

•	 Na pobudo članice sveta Samante Mikulandi se 
hortikulturno uredi brežina ob otroškem igrišču Elerji z 
zatravitvijo in zasaditvijo nizkih/ plezajočih grmovnic. KS 
nabavi sadilni material v znesku do 100 EUR , dela opravi 
delavec javnih del.

•	 Na podlagi izdelanega geodetskega načrta katastra za 
pokopališče Tinjan se prične z novim oštevilčevanjem 
grobov, na grobove se namesti ploščice z novimi številkami 
ter pošlje anekse k pogodbam najemnikom. 

18. seja
•	 Svetniki so sklenili, da v poletnih mesecih ne bo rednih sej, 

saj je zaradi počitnic oziroma dopustov težko zagotoviti 
prisotnost članov. Delo pa vendar ne bo zastalo, saj se 
bodo o odločitvah, povezanih predvsem z realizacijo 
načrtovanih izboljšav, dogovarjali korespondenčno.

•	 Svet KS daje pobudo MOK da prerazporedi sredstva v 
proračunski postavki 1102- »3081 Ureditev karavle na 
Plavjah v znesku 250.000 EUR kot sledi:
-  125.000 EUR  za ukrepe umiritve prometa na DC R3 741, 

odsek   znotraj naselja Sp.Škofije , skladno s predlogi 
KS z dne 01.03.2016 posredovanimi UJGSP in DRSI, 
na proračunsko postavko »13029006 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja državnih cest«.

-  125.000 EUR za ureditev vodne oskrbe Sp. Škofije Treš in 
ureditev hidro tlačne oskrbe naselja Slatine – Kolombar 
na proračunsko postavko »16039001 Oskrba z vodo«. 
Obrazložitev: Ob ogledu s predstavnikom Rižanskega 
vodovoda je bila obravnavana tudi slaba tlačna vodna 
oskrba Slatin. Za normalizacijo oskrbe je potrebno 
izvesti novi cevovod, ki bi se napajal iz druge tlačne 
cone. Groba ocena te investicije je preko 100.000 evrov 
in jih MOK v tem letu ne zagotavlja. Ne zagotavlja niti 
cca 15.000 EUR za dokončanje cevovoda Škrlače - Treš, 
ki so ga izvedli le v zgornji coni do hišne številke Sp. 
Škofije 190a. 

•	 KS soglaša s pobudo OŠ Škofije o predaji v upravljanje 
dela parcele št. 504/3 k.o. 2595 Škofije skladno z izrisom, 
ki je predlog pobude. KS bo posredovala predlog Uradu za 
nepremičnine MOK. 

•	 KS daje   pobudo   MOK,   da preostali del te parcele v 
območju spomenika padlim v NOB   in parcelo 504/1 k.o. 
Škofije preda v upravljanje KS Škofije. Severovzhodni  del 
parcele 504/3 KS Škofije  že zdaj redno vzdržuje, kljub temu 
da je to enovita parcela, katere večji del  je v uporabi vrtca. 
Potrebno bi bilo izpeljati  ustrezno parcelacijo tako, da se 
obe področji razmejijo in temu primerno urediti dosedanjo 
pogodbo o upravljanju z zemljiščem med MOK in KS. 

•	 Svet KS ne odobrava zavrnjeno sodelovanje MOK pri tehnični 
predstavitvi projekta kanalizacije in rekonstrukcije ceste 
Škofije – Tinjan. Zato podaja ponovno pobudo Samostojni 
investicijski službi MOK,   da izvedbe predstavitve obeh 
projektov  sredi  septembra  2016 v terminu, ki bi zagotovil 
udeležbo projektantov in Komunale-Marjetice Koper in 
Samostojne investicijske službe MOK.
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Svet KS

Pobuda o ambulanti in zamrznitvi prodaje

Aprila je svet KS  med drugim sprejel dva konstruktivna sklepa, 
ki ju je kot pobudi posredoval vodstvu MOK.  

Prvi je, da na predlog svetnice Nataše Zerbo poda pobudo 
Mestni občini Koper, da se na Sp. Škofijah ustanovi ambulanta 
družinske medicine.    

KS Škofije s 3.300 prebivalci, med katerimi je okli 500 ljudi v 
tretjem življenjskem obdobju, potrebuje možnost normalne 
dosegljivosti zdravniških storitev. Zaradi velikosti teritorija 
KS in razpršene poseljenosti ter ob omejenem delovanju 
javnega transporta, je mnogim krajanom otežena dostopnost 
do ambulante v Kopru. KS Škofije se bo tudi v prihodnosti 
pospešeno poseljevala, kar pomeni čedalje večjo populacijo 
kraja. Zato so svetniki prepričani, da je družinska ambulanta že 
s sedanjim številom prebivalcev tudi ekonomsko upravičena. 
Na Škofijah je že lekarna, kar pomeni, da je poskrbljeno tudi 
za podporo ambulanti. Občina ima v območju centralnih 
dejavnosti nekaj nepremičnin, ki jih trenutno trži in bi se jih z 
minimalnimi vložki dalo preurediti v zdravstveno ambulanto.  

Drugi sklep je pobuda MOK za zamrznitev prodaje stvarnega 
premoženja – nepremičnin na področju KS Škofije in namenski 
porabi teh proračunskih prihodkov. Pobuda ima dva dela:  

Prvi je, da Svet KS daje Mestni občini Koper pobudo o 
zamrznitvi prodaje stvarnega premoženja (nepremičnin) 
do sprejetja Občinskega prostorskega načrta (OPN) in nove 
opredelitve urbanističnega reda na celem območju KS Škofije.  

Drugi del pobude pa je, da se izkupiček iz prodaje parcel z 
območja KS Škofije knjigovodsko vodi na ločenem podračunu 
MOK ter da se vsaj 60% realizirane prodajne vrednosti vrne v KS 
v obliki sredstev za investicije in investicijskega o vzdrževanja 
komunalne opreme.  

Gre za to, da je v letošnjem proračunu MOK predvidena 
prodaja približno 400 parcel iz KS Škofije, kar lahko oteži 
načrtovanje prostorske ureditve krajev, hkrati pa bi bilo prav, 
da se del denarja vrne in se ga nameni za nujne investicije.  

Bivši Korner bo dobil novo vsebino in ime

Dosedanjemu najemniku Korner bara se je konec aprila iztekla 
pogodba. Svet KS je zato marca objavil razpis za oddajo lokala 
in imenoval komisijo za oceno in odpiranje ponudb. Na razpis 
so prispele štiri ponudbe, glede na določene kriterije sta bila 
izbrana dva najboljša, s katerima je komisija opravila razgovor 
in svetu predlagala, da prostor odda podjetju LSB – VELL 
d.o.o.

Po sklepu sveta je bila pogodba z novim najemnikom 
podpisana  za dobo petih let, z možnostjo podaljšanja. Nova 
najemnika Lea Sevšek Buterin in Josip Buterin, ki živita na 
Zg. Škofijah, sta komisijo in svet prepričala s vsebino gostinske 
ponudbe, ki se bo opirala predvsem na lokalne proizvode 
oziroma bo imela lokalni značaj. Privlačna pa bo tudi za mlade. 
Prav tako bosta prostor temeljito prenovila, zlasti sanitarije, 
ki so res že v zelo slabem stanju. Dela na obnovi intenzivno 
potekajo, otvoritev novega lokala pa naj bi bila septembra.

Škofijam se v kratkem torej spet obeta pestrejša in 
kakovostnejša ponudba, kot jo je prinesla tudi nova slaščičarna 

Renata, ki je bila odprta decembra. Svet KS se je odločil tudi 
za celostni pristop pri urejanju zunanjih površin obeh lokalov, 
tako da bosta oba nudila prijetno okolje tudi na prostem. 
Vendar se bo to zgodilo po končanih delih v lokalu bivšega 
Kornerja.

Stavba še vedno brez obnove

Mestna občina Koper je v začetku leta oddala poslovni 
prostor na bivši bencinski črpalki sredi Škofij Športnemu 
društvu Vitas. V njej naj bi društvo neprekinjeno 
opravljalo svojo dejavnost in vzdrževalo poslovni 
prostor. Do zdaj še ni videti, da bi se v središču Škofij 
kaj dogajalo in bi bil osrednji prostor kraja bolj živ 
in urejen. Svet je zato sklenil, da se z najemnikom 
pokogovori, saj propadajoča stavba v središču kazi kraj. 
Sicer si je tudi KS Škofije prizadevala, da bi 
upravljala s tem prostorom. Vodstvu MOK je  že 
lani predlagala načrt ureditve parkirišč, izrisan je bil 
celovit predlog, saj je prometna gneča vse večja.  
Na rešitve se še čaka.



6

Svet KS

Siromašenje se nadaljuje, prioritete iz Škofij niso upoštevane

Svet KS Škofije je že na januarski seji začel razpravo o 
proračunu MOK za leto 2016 in sklenil, da člani do naslednje 
seje proučijo dokumente in pripravijo svoja stališča. Na MOK 
so namreč v predvidenih rokih lani poslali finačni načrt KS, 
s vsemi potrebnimi sklepi, tudi zbora krajanov v oktobru. V 
proračunu občine pa sredstev za nujno potrebne investicije in 
vzdrževalna dela ni. 

Tako je na marčevski seji svet KS Škofije na podlagi stališč 
članov sprejel naslednji sklep: Svet KS Škofije izraža veliko 
zaskrbljenost nad sprejetim proračunom MOK za leto 2016. 
V njem se namreč nadaljuje 14 letni trend siromašenja 
celotnega zaledja, ki postaja iz leta v leto bolj nerazvito, 
zanemarjeno, s slabimi cestami in povsem nerazvito 
infrastrukturo. Občutek tretjerazrednosti občanov v vsaj 
17 krajevnih skupnosti pa se povečuje. To je daleč od 
policentričnega razvoja občine. Obratno – MOK postaja vse 
bolj invalidna, kar pomeni, da se s premoženjem občine ne 
gospodari kot dober gospodar, kar zahteva zakon in statut. 
Naše ugotovitve konkretiziramo z naslednjimi podatki in 
zahtevami: 
1. Svet KS Škofije se ne strinja in ne odobrava v finančnem 
načrtu MOK (FN) enostransko dodeljene višine in določene 
dinamike predvidenih sredstev za izgradnjo kanalizacije 2. 
Škofije, ker je to za našo skupnost že vrsto let nujna investicija 
zaradi vse večjega sanitarnega in ekološkega ogrožanja. Po 
sprejetem finančnem načrtu naj bi se izgradnja razvlekla v 
3 letno obdobje, brez zagotovil, da se bo to tudi realiziralo. 
Zato zahtevamo, da se v letu 2016 prične z izgradnjo in 
dokonča v letu 2017.
2. Svet se ne strinja, da so v FN MOK za 2016 predvidena 
sredstva v višini 360.000 EUR za odkup in obnovo bivše 
karavle na Plavjah. Ta nakup in investicija iz javnih sredstev 
v KS Škofije nikoli ni bila opredljena kot prioritetna. Še več, o 
nameri in cilju KS ni bila niti seznanjena, niti ni bila pozvana, da 
poda svoje stališče, kar je v nasprotju s prvim odstavkom 145. 
čl. Statuta MOK. Predlagamo, da se sredstva prerazporedijo 
za namen izgradnje že projektiranega krožiščnega 
priključka ceste Tinjan – Škofije – državna cesta R3-
741/0235, kar bi pripomoglo k umirjanju prometa in večji 
varnosti udeležencev prometa.
3. Sredstva FN MOK za 2016 namenjena za nujno investicijsko 
in tekoče vzdrževanje cest in ostale komunalne opreme 
ne zadoščajo niti za krpanje cestnih poškodb po 

zimskem obdobju. Za te namene bi morala MOK opraviti 
prerazporeditev sredstev in zagotoviti za potrebe KS Škofije 
vsaj 100.000 EUR za l.2016 in podobno v naslednjih letih.
4. V segmentu investicijskih vlaganj sprejetega FN MOK za leto 
2016, kjer je namenjenih kar 92% načrtovanih investicijskih 
sredstev za mestno področje in le 8% za preostalih 17 KS, 
v katerih živi 54 % prebivalstva Mestne občine Koper, 
postavlja FN MOK te občane v neenakopraven ali celo 
deprivilegiran položaj tretjerazrednih občanov. Mnoge od 
teh 17 KS nimajo urejene kanalizacije, cest, nekatere celo 
vodne oskrbe, torej osnovnih bivalnih pogojev , medtem 
ko se v mestnem področju vlaga v razsipno nadstandardno 
opremljanje.
5. Svet se tudi ne strinja s sprejetim načrtom prodaje 
stvarnega premoženja – nepremičnin v lasti občine na 
območju KS Škofije. Načrt za l.2016 predvideva razprodajo 
več kot 400 parcel. Smatramo, da bi morala občina ta načrt 
predhodno uskladiti s KS, predvsem v luči prostorskega 
planiranja in v skladu s 145. členom in 151. členom občinskega 
statuta. Predlagamo, da v načrtu prodaje za l. 2016 ostanejo le 
parcele, ki pomenijo zaokrožitve ali ureditve dejanskih stanj, 
za katere so krajani KS vložili zahtevke /predloge. Vse ostale 
občinske parcele, ki posamično ali z združevanjem omogočajo 
nove gradnje, pa se zamrzne do sprejetja OPN.   

 
Kje je nova šola?

Občinski svet je zadnji četrtek v juniju obravnaval predlog za 
Energetsko sanacijo OŠ Škofije, ki naj bi stala skoraj 1,4 milijona 
evrov in bi se izvajala drugo leto. Svet KS in krajani, zlasti starši, 
o nameri niso bili obveščeni, kaj šele vprašani za mnenje. Tega 
tudi še niso obravnavali.

Iz predloženih dokumentov namera in tehnična vsebina  
predloga sklepa o energetski sanaciji šole ni jasna niti 
argumentirana. Visoko vlaganje  v objekt, ki je v izteku svoje 
uporabne dobe, saj gre za montažno gradnjo po starem 
Marlesovem sistemu izpred 40 let, ni videti racionalno. Zlasti 
pa ne rešuje najhujšega problema v krajevni skupnosti, kjer 
število prebivalcev nenehno narašča – hude prostorske stiske 
šole. Kakšna je, kažejo tudi podatki o vpisu v vrtec, ki je dobil 
štiri nove oddelke, saj vseh škofijskih otrok letos ne more 
sprejeti.

Ob tem se odpira vprašanje, kje je nova šola na Škofijah 
in kako vodstvo MOK vendar planira ter ravna z denarjem 
davkoplačevalcev, občinski svet pa to potrjuje. Leta 2009 je 
namreč izglasoval Načrt razvojnih programov 2010 – 2013. V 
finančnem delu je MOK  v letu 2010 ( predvideno volilno leto) 
zapisal izgradnjo nove šole na Škofijah v letih 2010, 2011 in 
zaključkom 2012 po naslednji dinamiki: 77.000 evrov je bilo 
potrošeno že pred sprejemom dokumenta, v letu 2010 je 
bilo predviden poraba 265.000, v letu 2011 več kot 4 milijone 
in v 2012 4 milijone evrov. Skupaj torej skoraj 9 milijonov 
evrov. Izdelan je bil projekt nove šole in za njo izdano izdano 
gradbeno dovoljenje. 

Kje je zdaj nova šola?
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Okolje in prostor

Pomladanska dela

V tem spomladanskem mesecu je potekal obrez dreves ob 
državni cesti v območju centralnih dejavnosti Sp. Škofij, 
pred in ob pokopališču Škofije, na Tinjanu so odstranili vejo, 
pripravljala so se dela na Plavjah. Že nekaj mesecev je v načrtu 
tudi ureditev zelenice pred pošto, a se čaka na naročilnico 
lastnika. Ta jo kljub urgencam do danes ni izročil KS.

Komunala je na  zahtevo predsednika sveta KS zamenjala 
komunalnega delavca. Sedanji, po imenu Haxi, opravlja svoje 
delo pohvalno in rezultati so vidni. Dogovorjeno je, da bo prvi 
četrtek v mesecu na Elerjih, vsak drugi četrtek v mesecu pa na 
Plavjah. 

Na pobudo predsednika sveta KS je bila opravljena sanacija 
ceste in mulde pred hišo Kozina na Tretjih Škofijah ter 
asfaltirana površina ob EO. Žal v tem delu še ni urejeno cestišče 
in odvod iz povezovalne ceste Tretje Škofije – občinska cesta 
Škofije - Tinjan. Občina je obljubilila celovito ureditev tega 
odseka.

Na isti poti proti jedru Tretjih Škofij se ruši zid. S posebnim 
koordinatorjem Komunale je bil opravljen ogled in KS je za 
ureditev naslovila dopis na Komunalo in MOK/UJSP.

Že četrtič po vrsti je bil s koordinatorjem Komunale opravljen 
tudi ogled potrebnih izboljšav. Zagotavlja ureditev dostopa 
in zasutje največje deponije v naši KS na Tinjanu. Opravljen 
je bil inšpekcijski ogled nasmetenih in zanemarjenih parcel 
ob pokopališču Škofije. Opravljen ogled vseh ostalih že 
signaliziranih problemov. Udor ceste pri EO na cesti za 
Mandrijo naj bi se uredil, ko bo CPK izvajal dodatna dela na 

Tretjih Škofijah. Sicer obljublja reševanje vseh evidentiranih 
zadev, vendar brez zavezujočih rokov. 

Prestavljen je bil ekološki otok Sp. Škofije. Obljubljena je 
premestitev EO ob Parenzani na plato pred borovim gozdom, 
tečejo pogajanja za ureditev EO Tinjan, od Komunale se 
pričakuje tudi predlog rešitve problema za smetnjake ob 
pokopališču. Sicer pa se opaža neodgovorno ravnanje 
krajanov, ki na pokopališču in tudi drugod puščajo smeti, 
kosovne odpadke in drugo.

Izdelan je katastrski načrt pokopališča Tinjan, ureditev 
ekološkega otoka na Čuku se predvideva v letu 2017.

Telekomu je nad hišo Milana Markočiča opravil izkop, a 
delovišča za seboj ni počistil in uredil. Po dveh urgencah 
predsednika so zadevo končno uredili.

Bivša bencinska ima novega 
lastnika

Avstrijsko plinsko in naftno podjetje OMV je prodalo bivši 
bencinski servis na Plavjah. Kupilo ga je podjetje iz Ilirske 
Bistrice, ki se ukvarja s trgovino s tekočimi gorivi. Mestna 
občina Koper ni uveljavljala predkupne pravice, čeprav 
je Svet KS Škofije leta 2013 dal pobudo, da bi MOK to 
zemljišče odkupila in bi bilo namenjeno prostorskemu 
razvoju oziroma potrebam Plavij. Junija  je po naročilu 
novega lastnika potekalo čiščenje rezervoarjev na bivšem 
bencinskem servisu Plavje.
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Jure iz javnih del

Krajevna skupnost Škofije se je konec lanskega leta tretjič 
prijavila na povabilo Zavoda za zaposlovanje po zaposlitvi 
delavca iz programa za izvajanje javnih del.

Po Marinu in Marku letos dela opravlja Jure. Načrt za obseg 
in vrsto del je bil že lani pripravljern, prilagaja pa se seveda 
določenim potrebam in letnemu času.

Juretovo delo lahko opazujete vsak dan, predvsem ima 
veliko košnje, ureja prostor pred škofijskim pokopališčem in 
ostale zelene javne površine. Prostor pri spomeniku ni bil še 
nikoli tako zgledno urejen. 

Zid na Plavjah popravljen

KS Škofije je poskrbela za sanacijo zidu na pokopališču Plavje 
in odstranitev ciprese, ki ga je že nekaj časa spodrivala. Urejen 
je bil prostor za lapidarij, zamenjan pokrov vodovodnega 
števca in počiščena zasebna parcela, na kateri so že vrsto let 
ležali gradbeni odpadki.

Žal Komunala Koper še vedno ni odstranila dveh borov, ki se 
sušita in postajata nevarna, čeprav ima že od marca naročilnico.

Komunala osvežila parkirišče

Komunala je junija osvežila zarise na parkirišču pred trgovino 
na Sp. Škofijah.

Upamo, da bodo realizirani tudi načrti ostalih parkirišč in za-
risi interventnih poti, ki že nekaj mesecev čakajo na občini. 
Prometna varnost v središču KS je namreč odvisna tudi od 
možnosti urejenega parkiranja. Vaški trg v središču vasi, ki je 
bil obnovljen že oktobra lani in je na njem obnovljena špina, 
prav tako še vedno nima zarisane interventne poti skozi trg in 
naprej do centra. Zgodilo se je že, da je  bila ozka cesta tako 
zaparkirana, da gasilni avto ni mogel do hiše, kjer se je kadilo.

Nov delavec Komunale

Na Komunali Koper je proti koncu januarja potekal razgovor 
med direktorjem Gašparjem Gašparjem Mišičem in pred-
sednikom sveta KS Škofije Edmondom Gašparjem in Mate-
jem Gabriejelom. Med drugim so obravnavali učinke redne 
prisotnosti delavca Komunale na Škofijah in  Komunala se je 
odločila za zamenjavo. 

Od februarja za red oziroma odstranjevanje smeti na javnih 
površinah (gre samo za ceste, ulice, okolico ekoloških oto-
kov...) na območju Sp. Škofij, dela Čuka in prav tako dela 
Zg.Škofij do ekoloških otokov ter Parenzane do kamnoseka 
skrbi Haxhi Šala. Njegovo delo se že pozna, saj ga temeljito 
opravlja, včasih tudi ob sobotah. Enkrat mesečno je tudi na 
Plavjah in Elerjih. 
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Okolje in prostor

Na Plavjah bo postavljeno igralo

Zaradi nepredvidenega   in naknadno ugotovljenega 
nerešenega   lastniškega razmerja   med SKGZ in MOK,   se   
postavitev igrala na predvideni lokaciji Tinjan odmika za 
nedoločen čas. Oziroma se čaka, da občina status zemljišča 
uredi.

Zato je svet KS sprejel sklep, da igralo postavi na Plavjah, 
na severno vzhodno  stran asfaltiranega igrišča. Idejni zaris 
je pripravil Matej Gabrijel, član Odbora za infrastrukturo. S 
tamkajšnjimi stanovalci se zdaj ureja dogovor o dostopu 
na igrišče in drugih potrebnih ukrepih, tako da bodo vsi 
zadovoljni. Želja je, da bi se igralo postavilo še to poletje.

Čim bo občina uredila razmerje s SKGZ, pa bo igralo 
postavljeno tudi na Tinjanu.

Otvoritev črne gradnje

Junija je Društvo upokojencev Škofije slavnostno otvorilo 
prostor za dnevne aktivnosti starejših na  bivšem balinišču 
v centru Škofij. To bi bila brez dvoma zelo lepa informacija 
in dogodek za prebivalce krajevne skupnosti, če ne bi šlo za 
posledico nerazumljivega dogajanja med MOK in DU oziroma 
njegovim predsednikom. Zlasti pa je zelo žalostno, da prihaja 
zaradi tega celo do sporov in delovanj proti vsem sklepom 
sveta in zbora KS ter volje sosedov. 

Nasprotovanje ponovnemu zagonu objekta nikakor ni 
naperjeno proti Društvu upokojencev ali njegovemu 
predsedniku, ampak gre zgolj za nujnost spoštovanja 
predpisov in zakonov. Ti morajo veljati za vse enako: za občino, 
KS, društva, državljane. 

Objekt na bivšem balinišču je namreč črna gradnja, okoliški 
prebivalci so že od leta 2.000 proti temu, da bi objekt, ki je 
preblizu stanovanjskih hiš, aktivirali. MOK je v štirih letih 
prostor dajala in odvzemala društvu, KS in spet nazaj. S tem, 
da je DU zdaj dobil v upravljanje tudi nelegalni objekt, kar je 
leta 2013 po naročilu MOK potrdil tudi izvedenec gradbene 
stroke (dokument je objavljen na http://www.ks-skofije.
si/docs/2016/06/5763c1fc_poroiloomonostilegalizacije.
pdf ). Svet KS in zbor krajanov so sprejemali sklepe, naj 
prostor bivšega balinišča ostane v upravljanju KS, sosedje so 
pisali peticijo, saj bi lahko bil tako prostor namenjen vsem 
generacijam. Nič ni pomagalo. 

Najbolj žalostno je, da se je ob tem razkrila cela spletka, kako 
so si občinski uslužbenci po elektronski pošti dopisovali z 
Milanom Markočičem in poskušali dobiti dodatne argumente, 
ki bi jih lahko navedli za pojasnilo o prekinitvi pogodbe s KS 
(MOK s KS  o tem sploh ni kontaktirala). Tako je   uslužbenec 
Urada za nepremičnine pisal: »Kakršni koli dodatki ki bi potrdili 
naše navedbe, so dobrodošli«. 

Ob tem je zanimivo tudi, da ima nelegalni objekt vodo, 
elektriko, sanitarije. Na Škofijah je dobro poznan primer 
številčne družine s hišo v vinogradu pred zaselkom Grad, 

ki nima vodovodnega priključka, ker naj ne bi imela vseh 
ustreznih papirjev. Kako to, da ima Rižanski vodovod priključek 
na dokumentiranem  nelegalnem objektu, družini pa vode ne 
da?

Predsednik sveta KS Edmond Gašpar je ob tem zapisal: 

»Zadeva je strateško sicer nepomembna za lokalno skupnost, 
ki se duši v bivanjskih, okoljskih in problemih pomanjkljive 
infrastrukture kot posledicah neizvajanja zakonskih nalog 
občine. Občinske strukture z županom na čelu raje sejejo 
razdor v skupnosti, v kateri se svet KS aktivno ukvarja z 
navedenimi problemi, kot pa da tvorno sodeluje pri reševanju 
teh.

Vendar je  v javnem interesu, da občani Mestne občine Koper 
in krajani KS Škofije spoznajo modele obnašanja njihovega 
vodstva, ki kažejo, da:
•	  daje zasebnemu interesu prednost pred javnim; 
•	 s pogodbo daje v upravljanje nelegalni objekt na 

občinskem zemljišču, 
•	 za nelegalni objekt vzdržuje nelegalni vodovodni in 

elektro priključek ter nelegalni  priključek na kanalizacijsko 
omrežje;

•	 ignorira in ravna v nasprotju s sklepi sveta in zbora KS 
Škofije

•	 za dosego ciljev uporablja celo spletke med občinskimi 
uslužbenci in predstavniki zasebnih interesov v KS pri 
sodelovanju v nelegalnih in spornih potezah. 

•	  uporablja dvojna pravila pri obravnavi enakih in podobnih 
nepravilnosti«

Zgodb žal še ni končana, saj bodo odgovorne institucije slej ko 
prej vendarle morale ravnati v skladu z veljavnimi predpisi in 
zakoni. Zlasti pa bo območje centra Škofij, ki naj bi združevalo, 
še vedno kamen spotike.
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Na Elerjih gradnja elektroenergetske zanke

Na Elerjih že nekaj časa potekajo gradbena dela, ki bodo 
trajala še nekaj časa.

Elektro Primorska gradi novo elektroenergetsko zanko, ki 
se veže na slemensko omrežje. Dosedanja se je napajala iz 
Škofij in je bila energetsko nezadostna. Zgradili bodo tudi 

transformatorsko postajo ob vhodu k družbi Geor. Izvajalec 
del je Cestno podjetje Koper. Mestna občina Koper je Elektru 
dala soglasje za prekop ceste.

Promet je zaradi del oviran, zaradi ozke ceste so 
občasne   zapore ceste v odsekih, na katerih je odprt izkop.

Okolje in prostor

Vse več prometa na Elerjih
Krajani naselja Elerji so v pismu KS Škofije zapisali svoje 
ugotovitve, da se je promet skozi naselje Elerje v zadnjem času 
zelo povečal, zlasti po rekonstrukciji ceste iz naselja Spodnje 
Škofije do avtobusnega postajališča v Elerjih, ki je bil izveden 
konec leta 2011.

Nesporno gre za pomembno lokalno cesto, ki povezuje Škofije 
s Hrvatini, na njej je vedno več avtomobilov z italijanskimi 
registrskimi tablicam. Ob tako povečanem številu avtomobilov 
skozi naselje se je tudi bistveno poslabšala prometna varnost. 
Poznano je dejstvo, da skozi naselje ni pločnika, na drugi 
strani pa je vedno večje število otrok in s tem koles na cesti. Še 
sama sreča je, da se do sedaj ni zgodila kaka hujša prometna 
nesreča. 

Zapisali so, da bi bila velika rešitev  tudi pravilno postavljena 
prometna signalizacija. Zato so predlagali, da se na drog 

table Elerji postavi prometni znak za omejitev hitrosti na 40 
km/h. Prometni znak z omejitvijo hitrosti na 40 km/h je sicer 
postavljen, vendar povsem nelogično, saj velja do prvega 
križišča, potem pa je omejitev spet na splošno določeno 
hitrost v naselju. V kolikor bi postavili prometne znake na isti 
drog s tablo naselje, bi veljala hitrost skozi naselje 40 km/h, 
kar pa je bistveno manjša od splošne 50 km/h. Prav tako so 
predlagali hitrostno oviro in sanacijo pločnika pri Sončku.

Svet KS je januarja sprejel sklep o podpori  predloga 
ukrepov umirjanja prometa skozi  naselje Elerji 
predlagateljice Samante Mikulandi s prošnjo  UJGP 
MO Koper, da ga v najkrajšem  možnem roku realizira. 
Tajništvo je sklep in gradivo takoj  dostavilo v MOK, 
vendar se na odgovor še čaka.

Zbrali 400 kilogramov

Aprila je v avli zadružnega doma potekala zbiralna akcija 
OZ Rdečega križa Koper, v organizaciji krajevne organizacije 
KORK Škofije. Krajani so donirali za 400 kilogramov oblačil in 
drugih predmetov. Prizadevne članice so jih nekaj razdelile 
med domače uporabnike, ki so potrebni pomoči.

Ostalo  so odpeljale v skladišče na sedež RK v Koper.

Prostovoljke KO RK Škofije se zahvaljuje vsem krajanom in še 
posebej   gospe Frelih, ki   je pomagala pri nabavi obutve in 
ženske konfekcije.
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Ukrepi za večjo varnost

Odbor za infrastrukturo se je v prejšnjem in sedanjem mandatu 
skupaj s predsednikom sveta KS Škofije temeljito lotil cestne 
in prometne problematike. Med drugim je bil pripravljen tudi 
seznam vseh kratkoročnih ukrepov, ki bi jih bilo treba izvesti 
za večjo varnost v krajevni skupnosti. Seznam je bil v začetku 
aprila posredovan Direkciji RS za infrastrukturo in poslanki 
Lilijani Kozlovič. V začetku maja sta predstavnici DRI opravili 
terenski ogled na Škofijah v spremstvu Darka Počkaja.  Po 
posvetu s poslanci pa so se prva dela, ki jih je naročil DRI, že 
začela.

Predno naštejemo predlog ukrepov in odgovore DRI, kaj 
bo mogoče urediti in kje mora sodelovatu občina, pa še o 
pristojnostih in odgovornostih glede cest. Čeprav je cesta skozi 
Škofije državna cesta, pa je po naših predpisih vzdrževanje 
prometnih površin ter objektov in naprav na državnih cestah 
na območju  naselij v pristojnosti občine. Po besedah Lilijane 
Kozlovič lahko sicer DRI pri naložbah ali ukrepih sodeluje, 
vendar morajo priti konkretne pobude z oceno denarnih 
vložkov s strani občine. To velja za vse kraje, skozi katere teče 
državna cesta. 

V nadaljevanju so našteti predlogi KS Škofije in odgovori 
DRI. Vse gradivo je bilo posredovano tudi vodstvu občine, 
vendar ta ni odgovorila.

Splošni ukrepi: 

•	 Pobarvati obstoječe črte in ostale talne označbe na 
cestišču na odseku od krožišča na Fortezzi do mejnega 
prehoda Škofije.

 Odgovor DRI: Barvanje obstoječih talnih označb na 
območju Škofij bo izvedeno v mesecu maju 2016. 

•	 Zaris pločnika na odseku od krožišča Fortezza do priključka 
za Zgornje Škofije ter zaris pločnika od semaforiziranega 
prehoda za pešce do stanovanjske hiše Spodnje Škofije št. 
50. 

 Odgovor: Odsek državne ceste med semaforiziranim 
prehodom za pešce ter stanovanjsko hišo Spodnje Škofije 
št. 50 se nahaja v naselju Škofije. V skladu z veljavno 
zakonodajo je za ureditev površin za pešce v naseljih 
zadolžena pristojna občina. Odsek državne ceste med 
krožnim križiščem Fortezza in priključkom za Zgornje 
Škofije poteka na območju izven naselja, za ureditev 
površin za pešce na tem območju je pristojna Direkcija 
RS za infrastrukturo. Na terenskem ogledu dne 6.5.2016 
je predstavnik KS Škofije predlagal, da se pločnik označi 
z robno črto. Obstoječe robne črte bodo, kot navedeno v 
zgornji alineji, v kratkem obnovljene. 

•	 Namestitev svetilk ob DC za osvetlitev križišča za Čuk in 
dela cestišča do odcepa za Zg. Škofije.

Odgovor: Na terenu je bilo ugotovljeno, da je kot 
podaljšanje obstoječe cestne razsvetljave na območju 
naselja Škofije možno urediti razsvetljavo križišča, vendar 
je skladno z zakonskimi določbami to investicija občine, saj 
gre za območje znotraj naselja. Iskalo se bo skupno rešitev.

•	 Namestitev ogledala ob priključku za Plavje.

Odgovor: Ogledalo bo nameščeno predvidoma do konca 
junija. 

•	 Premestitev table naselja Škofije ali (alternativno) 
namestitev table omejitve hitrosti 50 km/h. 

Odgovor: Direkcija RS za infrastrukturo ocenjuje, da je 
prestavitev prometnih znakov za označitev naselja Škofije 
upravičena, in sicer iz smeri Dekanov proti Škofijam za 
krožno križišče Fortezza, pred prvo stanovanjsko hišo, 
iz smeri MP Škofije pa pred stanovanjsko hišo Sp. Škofije 
236. Premeščanje table naselja pomeni tudi spremembo 
obveznosti MO Koper, v primeru širitve naselja bo morala 
pristojna Mestna občina Koper podati izjavo glede 
obveznosti gradnje in vzdrževanja prometnih površin, 
objektov ali naprav, kot to določa 47. in 62. člen Zakona 
o cestah. Na terenskem ogledu je bilo dogovorjeno, da v 
kolikor MO Koper do turistične sezone ne bo podala izjave, 
bo Direkcija RS za infrastrukturo vzpostavila omejitev 
hitrosti 50km/h s prometno signalizacijo. 

•	 Ureditev dovoza iz DC na dostopno cesto v zaselek na 
parceli 1298/17, k.o. Plavje.

Odgovor: Priključevanje na državno cesto ureja upravljalec 
ali lastnik parcele. Z omenjeno parcelo upravlja Mestna 
občina Koper. Postopki glede ureditve dovozov potekajo 
tako, da upravljalec ali lastnik parcele na Direkcijo RS 
za infrastrukturo poda vlogo za pridobitev soglasja za 
ureditev priključka, v sklopu tega soglasja se uskladi 
ureditev priključka, sama izvedba oziroma investicija pa je 
v pristojnosti upravljalca ali lastnika parcele.

•	 Ureditev odvodnjavanja meteornih voda iz DC na odseku 
za cerkvijo na Sp. Škofijah do odcepa za Plavje – Sp. Škofije 
194 (ga. Norma) v smeri Trst – Koper s podaljšanjem 
meteornega kanala do obstoječe urejene meteorne kinete.

Odgovor: Koncesionar bo v sklopu opravil rednega 
vzdrževanja državnih cest očistil kanal za odvajanje 
meteorne vode ob cesti R3- 741/235 od cerkve od 
stacionaže km cca. 1,170 do km cca. 0,690. Glede predloga 
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za podaljšanja meteornega kanala bo Direkcija RS za 
infrastrukturo Krajevno skupnost Škofije obvestila, kako bo 
odvajanje meteornih voda rešeno.

Zeleni rez 

•	 Porezati in očistiti drevesa in podrast ob križišču DC – Čuk 
(546/22, k.o. Škofije).

Odgovor: Koncesionarju bo v juniju opravil posek 
dreves, ki so na parceli št. 546/22, k.o. Škofije, ki je v lasti 
Republike Slovenije. Preglednost je sicer že omogočena z 
nameščenim ogledalom na križišču. 

•	 Strokovni obrez dreves »platan« na DC na odseku od cerkve 
na Sp. Škofijah do odcepa za Plavje.

Odgovor: Obrez platan na omenjenem odseku je že 
izvedla Komunala Koper po naročilu KS Škofije, in sicer 
konec marca 2016. 

Prehodi za pešce 

•	 Ukinitev obstoječega prehoda za pešce ter ureditev dveh 
novih prehodov za pešce v naselju Škofije. 

Odgovor: Za ukinitev oz. ureditev novih prehodov za 
pešce v naselju je zadolžena pristojna občina. Direkcija RS 
za infrastrukturo se strinja, da se obstoječi prehod lahko 
ukine. Z vidika Direkcije RS za infrastrukturo sta lokaciji 
dveh novih prehodov, ki jih predlaga KS Škofije, to je pred 
Zadružnim domom in ob kolesarskem prehodu Parenzane, 
ustrezni. 

Krožna križišča 

•	 Izgradnja krožišča na odcepu DC in ceste na Zg. Škofije.

Odgovor: Predlog pomeni izgradnjo novega krožišča s 
kraki državne in lokalne ceste, zato mora biti pobudnik 
občina, ki mora nastopiti kot sofinancer takšnega krožišča. 

•	 Izdelati dodatni uvoz/izvoz na krožišču Fortezza (povečava 
krožišča) za novo načrtovano cesto Sp. Škofije – Zg. Škofije.

Odgovor: Predmetni predlog ni v pristojnosti Direkcije RS 
za infrastrukturo. Novogradnja občinske ceste in priključka 
na državno cesto je skladno z zakonodajo v pristojnosti 
Mestne občine Koper, Direkcija RS za infrastrukturo je v tem 
postopku kot upravljalec državne ceste soglasodajalec, ki 
v okviru tega postopka usklajuje spremembo prometne 
ureditve oziroma novo priključevanje. 

Dodatna signalizacija 

Odgovor: KS Škofije je predlagala postavitev dveh 
merilnikov hitrosti „ »VI VOZITE«. Postavitev merilnikov 
na predlagani lokaciji pri prehodu za pešce je možna. Za 
namestitev tovrstnih merilnikov znotraj naselja je pristojna 
občina, bo pa Direkcija RS za infrastrukturo iz naslova 
posebnih ukrepov za dvig prometne varnosti namestila 
ta dva merilnika, saj gre za odsek, ki ima v času turistične 
sezone izrazito povečan promet. Ker tovrstnih merilnikov 
Direkcija RS za infrastrukturo nima na zalogi bo Krajevno 
skupnost Škofije naknadno obvestila kdaj bodo merilniki 
nameščeni. 

»Naj najprej ukinejo vinjete in delajo potem študije«

V začetku marca je v dvorani doma KS Semedela potekal 
posvet svetnikov KS Semedela in Za gradom s poslancem 
državnega zbora Markom Ferlugo o problemih tranzitnega 
prometa čez Markovec, potrebi po ukinitvi vinjet na obalni 
hitri cesti in obalni cesti me Koprom in Izolo. Na posvet so bili 
povabljeni tudi predstavniki krajevnih skupnosti Škofije in 
Bertokov. Iz Škofij so bili na posvetu predsednik sveta Edmond 
Gašpar, Damjan Pečarič in Rade Vilimanovič. Večer je vodil 
predsednik KS Za gradom Zlatko Gombar.  

Poslanec iz vrst SMC je povedal, da si prizadeva iskati prometne 
rešitve v slovenski Istri, bili so aktivni pri iskanju podpore za 
pobudo o lokalni vinjeti. Žal ta sprememba v koaliciji ni dobila 
zadostne politične podpore. 

Večina razpravljavcev je izražala nezadovoljstvo, kako se pri 
nas delajo ceste in kako se zanemarja interes prebivalcev, 
okolja, kako se ves čas obljubljajo neke študije in rešitve, 
razmere pa se samo poslabšujejo. Zlasti pa se ne upošteva 
ljudi, ki ob teh cestah živijo in morajo prenašati vse negativne 
posledice nespametnih odločitev različnih oblasti. Tudi zato 
je bila obalna hitra cesta pripeljana do morja, kar je bilo 
nesprejemljivo, razdelila je mesto Koper in še vedno povzroča 
nove in nove probleme.  

Največ izkušenj z opisanim imajo prebivalci KS Bertoki in 
Škofije. Kot je povedal Edmond Gašpar so bili ob pripravi 
načrtov in realizaciji prostorske umestitve objekta HC ob stari 

državni cesti (DC) ogoljufani (v začetku novega tisočletja). 
Načrt so podprli, ker je bila predvidena dolgoročna prometna 
razbremenitev s tranzitnim, potniškim in tovornim prometom 
vseh naselij ob njej ter boljša in hitrejša prometna komunikacija 
lokalnega prebivalstva v širšem prostoru. S gradnjo hitre 
cesto so odvzeli tudi nekatere dele državne ceste in takrat 
zato obljubljali, da hitra cesta ne bo nikoli plačljiva. Uvedba 
vinjetnega sistema je vrnila velik del že tako povečanega 
prometa nazaj v naselja, dnevno se po njem vozi čez 16.000 
vozil, hkrati pa ni bilo poskrbljeno za zakonsko določeno 
vzporedno državno cesto nižjega ranga.  

Enako se je zgodilo v Bertokih in se zdaj dogaja na Markovcu.  

Zato je večinsko mnenje prebivalcev prisotnih KS, da 
nasprotujejo vsakršnemu cestninjenju. “Lokalne vinjete za 
nas niso rešitev. Zagovarjali bomo zgolj ukinitev vinjetnega 
sistema. Cilj države bi moral biti usmerjanje prometnih tokov 
in ne pobiranje cestnine. Z vinjetami povzročamo samo 
gospodarsko škodo našemu turizmu,” je dejal Gašpar.  

Ali kot je na koncu dejal eden od razpravljavcev: »Naj ukinejo 
vinjete za eno leto in potem analizirajo celovite učinke.« Torej 
direktne in indirektne: kaj bo brezplačna hitra cesta prinesla 
prebivalcem, gostincem, trgovcem in drugim ponudnikom 
storitev; koliko bo čistejše okolje, koliko več denarja bo ostalo 
na območju in koliko manj ga bo zaradi plačila vinjet. 
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Na južnem 
Primorskem 
najbolje 
kuhajo mladi 
Škofjoti 

Žirijo  regijskega tekmovanja 
osnovnošolcev projekta 
»Kuhna pa to« so aprila navdušili učenci OŠ Oskarja Kovačiča. 
V finale so jih popeljali nakelda z ombolom, regratova 
solata nekoč in danes ter sardoni na šavor s polento. Žirijo 
so navdušili tudi zato, ker so pri kuhi v gostilni Primorka v 
Strunjanu uporabili deviško oljčno olje, pridelano iz oljk, ki so 
zrasle na šolskem vrtu. 

Medgeneracijski pesniški večer

Ob mednarodnem dnevu knjige 20. aprila je potekal na šoli 
Škofije zanimiv pesniški večer. Organiziralo ga je Kulturno 
društvo Istrski grmič ob sodelovanju domače osnovne šole.

Prizorček o branju in pomenu knjige sta zaigrali učenki Ana 
Mavc in Danaia Stič. Nato so se obiskovalcem na izviren 
način predstavile domače avtorice pesniških besedil: Vera 
Vezovnik, Katarina Kalaba, Zorka Podobnik, Vida Kušče in 
tudi že v slovenskem merilu priznana pesnica Ines Cergol.

Na pesniški večer so bili povabljeni tudi nekdanji učenci, ki 
so pred osemintridesetimi leti kot sedmošolci in osmošolci 
z navdušenjem snovali svoje prve verze. Izdali so dve 

pesniški glasili z imenom Utrinki. O njihovem ustvarjanju 
je spregovorila tedanja učiteljica slovenščine Vida Kušče. 
Prisluhnili smo tudi nekaj pesmim iz Utrinkov. Ob koncu se 
je predstavila še sedanja generacija učencev višjih razredov, 
med katerimi je bilo največ šestošolcev. Publiko so navdušili 
s svojimi vsebinsko raznolikimi in duhovitimi pesmimi. 
Njihova mentorica Irena Abram nam je zaupala, da zelo 
radi ustvarjajo pa tudi nastopajo. Dogodek sta z glasbenimi 
točkami popestrila učenca Andraž Rešek in Tadeja Udovič 
Kovačič.

Medgeneracijski pesniški večer je minil v prijetnem in 
sproščenem vzdušju. Spoznali smo, da je med nami veliko 
ustvarjalnih krajanov tako med starejšimi  kot med mladimi.

Vlasta Jerman
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Iz šolskih klopi na poučni izlet v 
Španijo

OŠ Oskarja Kovačiča  sodeluje v 2,5-letnem mednarodnem 
projektu Erasmus+ z naslovom Lov za zakladom. Poleg 
slovenskih šolarjev so v ta projekt vključeni še otroci z 
Madžarske, Poljske, Nemčije, Finske in Španije. Glavna tema 
projekta je voda, a zajema še mnoga druga področja, kot 
so umetnost, gospodarstvo, zdravje in turizem, obenem 
pa z inovativnimi metodami skuša razvijati osnovne in 
medpredmetne spretnosti.

Partnerske šole se v okviru projekta večkrat obiščejo in od 
6. do 12. maja se je skupina petih učencev in treh učiteljic s 
Škofij odpravila v Alpedrete v Španiji, kjer so obiskali španske 
kolege. Učenci so bivali pri vrstnikih in njihovih družinah 
gostiteljicah. Obiskali so Madrid, kjer so izvedeli, da letos 
obeležujemo 400. obletnico smrti Miguela de Cervantesa, v 
Segovii so občudovali prastar viadukt iz časa starih Rimljanov, 
v La Granji pa so si ogledali špansko kraljevo palačo z vrtovi in 
veličastnimi vodnjaki.

Najboljši utrinki obiska pa so bili zagotovo druženje z vrstniki 
iz vseh sodelujočih držav. Učenci iz šestih držav so se učili 
flamenko in med seboj tekmovali, kdo ga zna bolje odplesati. 
Preizkusili so se v ustvarjanju risanih filmov na računalniku, 
debatirali o učinkih turizma na njihova domača okolja, 
pripravili so video o turističnih znamenitostih domačih krajev, 
slikali ter skozi raznolike interaktivne in poučne igre spoznavali 
svoje vrstnike in njihove kulture.

Čeprav jim jo je v pregovorno sončni Španiji vreme nekoliko 
zagodlo in so preživeli neverjetno deževen teden, je bil 
obisk vseeno neprecenljiva izkušnja, ki si jo bodo za vedno 
zapomnili.

APR

Obisk Finske

Od 10.3. do 16.3. smo učenci Osnovne Šole Oskarja Kovačiča 
Škofije obiskali šolo na Finskem. Slovensko skupino smo 
sestavljali pet učencev in tri učiteljice. Iz vsake države je bila 
ena skupina. Tam smo se potapljali v bazenu in se vsak s svojim 
gostiteljem zabavali po svoje. Bilo je zelo lepo.
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Glasbena igrica SOVICA OKA

V okviru interesne dejavnosti Ustvarjamo z igro, plesom in 
pesmijo OŠ Škofije je učiteljica Maja Prudič s skupino 33 
učencev konec januarja pripravila glasbeno plesno igrico 
»Sovica Oka«, avtorice Svetlane Makarovič. Sovico Oko so tako 
s prepevanjem otroških pesmic in rajanjem pospremili na 
njenem dnevnem potepanju. Ta mala sovica z velikimi očmi 
je želela spoznavati svet. Podnevi bi letala naokoli, srečevala 
druge živali, se z njimi pogovarjala. Ponoči pa, ko so druge 
sove letale naokrog, bi ona spala. Kar je srečala na svojem 
potepanju, se ji je zdelo zelo zanimivo in je o tem želela 
pripovedovati svojim prijateljem.  

Kratka, a res lepa predstava, ki v sebi skriva veliko dela učiteljice 
in  otrok, ki v tako velikem številu obiskujejo to interesno 
dejavnost. Domiselna in z malo sredstvi je bila narejena tudi 
scena, ki je delo Majinih ustvarjalnih rok.

Nastop ob zaključku 
bralne značke

Ob zaključku Bralne značke smo v 
sredo, 11. 5., na šoli gostili umetnico, 
zbirateljico ljudskega izročila, pevko in 
pripovedovalko Ljobo Jenče. Izvedla 
je dva nastopa, enega za prvo triado, 
drugega pa za starejše učence. Učenci so 
jo z veseljem poslušali in z njo sodelovali. 
Druženje je bilo zelo prijetno.

Občinsko tekmovanje 
v nogometu 

Naši učenci so na občinskem tekmovanju v nogometu (v 
torek, 17. maja 2016) osvojili drugo mesto. 

Škofije tečejo

Organizatorja, OŠ Oskarja Kovačiča in ŠD Tekači z Obale, 
sta 22. Maja pripravila 5. Tek »Škofije tečejo«. Na lepem  
športnem dogodku so lahko svoje sposobnosti  na različnih 
razdaljah  preverili tako odrasli kot otroci. Uživali pa so tudi 
starši in ostali spremljevalci - navijači. Bil je lep, s pozitivno 
energijo in športnim duhom napolnjen dopoldan. 

Posebna zahvala gre Drogi Kolinski in društvu Istrski 
maraton, ki sta prispevala nagrade za najhitrejše tekače.

Vabljeni na Škofije zopet prihodnje leto.
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Škofijski malonogometaši nosilci športnega 
dogajanja v kraju

Klub malega nogometa Bronx s številnimi aktivnostmi skrbi, da se na Škofijah vsak dan nekaj dogaja na 
športnem področju. Število članov iz leta v leto raste, vrata pa so še vedno odprta tudi novim igralcem, ki se 
želijo ukvarjati z malim nogometom. Povdarek je predvsem na otrocih in mladini, katerim klub zagotavlja 
odlične pogoje za treniranje in tekmovanja v 1. državni ligi. 

Konec preteklega leta je bil že sedemnajstič v znamenju 
festivala malega nogometa na Škofijah. V športni dvorani 
Burja se je zbralo več kot 70 ekip vseh starosti, v katerih se 
je predstavilo skoraj 1000 igralcev. Na tokratnem festivalu 
so organizatorji predstavili tudi novost, ki so jo poimenovali                 
» igrajmo se nogomet«. Ta del prireditve je bil namenjen 
dečkom in deklicam, ki obiskujejo malo šolo in prvi razred 
osnovne šole in še niso aktivni v klubih. Projekt je uspel nad 
vsemi pričakovanji, saj se je zbralo skoraj 100 dečkov in kar je 
še bolj presenetljivo, več kot 40 deklic, ki so se zagnano podili 
po igrišču.

Takoj po festivalu je s tekmovanji nadaljevalo vseh 9 klubskih 
selekcij. Skoraj 200 igralcev se je iz tedna v teden trudilo 
prikazati kar najboljše igre in osvojiti čim več prvenstvenih 
točk. Tudi v tej sezoni so bili pri tem početju Bronxi zelo 
uspešni.

Letos sta tekmovali kar dve veteranski selekciji. Tisti malo 
mlajši stari nad 35 let so osvojili 5 mesto, starejši, čigar leta 
že presegajo 45 pa 2. mesto v ligi obalnih veteranov. V 
sodelovanju z osnovno šolo je celo šolsko leto potekal krožek 
malega nogometa. Najmlajša selekcija, ki že tekmuje v 1. 
državni ligi U13 se je znova zelo izkazala in osvojila 4. mesto 
v državi. Nekoliko starejši U15 so bili 6. v 1. ligi. Enak uspeh so 
dosegli tudi kadeti oziroma ekipa U17. Mladinci so se skladno 
s pričakovanji borili za obstanek, saj so bili daleč najmlajši 
med vsemi sodelujočimi ekipami v ligi. Selekcija U21 je letos 
nastopala v 3. ligi MNZ Koper in prepričljivo zmagala.

Najbolj izpostavljena in na očeh javnosti je bila kot vedno  
članska ekipa. Fantje so odigrali zelo solidno sezono in se tako 
v prvenstvu kot tudi v pokalu Slovenije uvrstili v končnico 
za prvaka. Žal so imeli Bronxi nekaj smole z žrebom, saj so v 
obeh tekmovanjih za tekmeca dobili izredno močno ekipo 
Maribora, katera je na koncu tudi osvojila tako prvenstvo 
kot pokal. Vsekakor pa sta uvrstitvi na 3. mesto v pokalu in 5. 
mesto v prvenstvu zelo vzpodbudna dosežka, ki dajata zelo 
lepe obete za prihodnje sezone.

Sezono so Bronxi zaključili s tradicionalnim športnim 
srečanjem in piknikom vseh selekcij. Za igralce sledi kratek 
počitek, za vodstvo kluba pa vroče poletje, kjer marljivim 
članom izvršnega odbora ne bo zmanjkalo dela, saj je potrebno 
zagotoviti vse potrebne pogoje za naslednjo sezono. Uvod v 
to bo seveda tradicionalna šagra na Škofijah konec avgusta.

Ker je dogajanja v vrstah Bronxov preveč, da bi ga lahko 
spravili v en sam prispevek, nas lahko dnevno spremljate na 
naši spletni strani: www.fcbronx.si .  



17

Šport

Področno šolsko tekmovanje v namiznem tenisu 

Namiznoteniški klub Škofije in zavod za šport Koper sta 24. februarja v večnamenski dvorani na Škofijah 
izpeljali področno tekmovanje v namiznem tenisu.  Tekmovanja se je udeležilo 63 učencev iz osmih 
osnovnih šol. Med njimi so vidne uspehe dosegli tudi učenci osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije

Tradicionalno tekmovanje za področno prvenstvo osnovnih 
šol je bilo tudi letos izpeljano v večnamenski dvorani na 
Škofijah. Številni mladi navdušenci igre z belo žogico so se 
trudili za kar najboljše uvrstitve tako v posamični kot v ekipni 
konkurenci. Vidne uspehe so dosegli tudi učenci osnovne šole 
Oskarja Kovačiča Škofije zato je prav, da njihove dosežke še 
posebej izpostavimo.

V ekipni konkurenci so Škofjoti v zasedbi: Kocjančič Emanuel, 
Kocjančič Mihael, Begić Ariana in Pečarič Ana zasedli 4 mesto.

Posamično, skupina A (dečki absolutna kategorija 1-9 razred) 
Kocjančič Mihael  3. mesto.

Posamično, skupina B (dečki kategorija 1-5 razred) Kocjančič 
Emanuel 1. mesto.

Posamično, skupina C (dečki kategorija 6-9 razred) Žigon 
Aljaž 2. mesto in Štemberger Alex 4. mesto.

Nik Prunk državni prvak v judu

Na Škofijah deluje tudi športni klub Mega. V klubu razvijajo 
različne športne panoge. Letošnji najboljši dosežek pa je uspel 
mlademu Niku Prunku, ki je postal državni prvak v Judu.

12 letni Nik je meseca februarja nastopil na državnem 
prvenstvu v judu v kategoriji do 66 kilogramov za starostno 
skupino U14 in mlajši. Prvenstva, ki je potekalo v Mariboru, 
se je v tej kategoriji udeležilo 20 tekmovalcev. Do finala in 
končne zmage je moral tekmovalec iz Škofij opraviti kar s 
petimi nasprotniki. Državni prvak to zanimivo borilno veščino, 
ki je Sloveniji prinesla že mnogo kolajn z največjih tekmovanj, 
trenira v judo šoli Iztoka Babiča pod mentorstvom Mojmirja 
Kovača.
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Predstavitev društva NIA

Na Škofijah že vrsto let deluje Društvo Nia, ki se ukvarja 
predvsem s:
•	 Promocijo in razvojem  Nia Technique, 
•	 Širjenjem zavesti o kakovostnem načinu življenja,
•	 Medsebojnim povezovanjem, samopomočjo in 

samozdravljenjem,
•	 Nudenjem pomoči, podpore in razvoj učiteljev Nia 

Technique,
•	 Izvajanje projektov na področju zdravja, plesa in 

rekreacije.

Nia Technique se izvaja na raznih lokacijah po celi Obali, v 
Postojni in v Ljubljani; Na Škofijah pa pod vodstvom NIA 
učiteljice Majde Piciga v prostorih večnamenske dvorane. 

Že utečena praksa so postali Popolni vikendi za dušo in telo, 
ko ljubitelji Nie odidejo na tridnevno razvajanje v terme. 

V poletnih mesecih, ko se vadbe v dvoranah zaključijo, se Nia 
nadaljuje na plaži »Na Študentu« v Valdoltri. 

In kaj pravzaprav NIA je? 

NIA Technique je čudovita plesna tehnika, ki združuje elemente 
plesa, borilnih veščin in tehnik samozdravljenja v koreografiji 

in glasbi. Spodbuja nas, da se povežemo ter prebudimo naše 
telo, um, čustva in duha. 

Z Nia Technique  pridobimo  veselje do gibanja in življenja 
nasploh, poveča se nam koncentracija in kondicija, pomaga 
nam pri hujšanju in ohranjanju optimalne telesne teže, okrepi 
mišice in mišični tonus, pomiri um in lajša posledice stresa, 
razvija gracioznost in   gibčnost, uravnoveša živčni sistem, 
izboljša držo in delovanje organov predvsem srca in pljuč, 
vzpostavlja optimalno cirkulacijo krvi, krepi imunski sistem. 

Torej čudovita tehnika ob kateri težko ostanemo ravnodušni.

Podrobne informacije o lokacijah in urnikih si lahko preberete 
na spletni strani: www.nia-slovenija.si

CAPRISTARS ponovno na EP 2016

Dekleta pod imenom CAPRISTARS iz Gimnastičnega društva 
Capris iz Kopra, so se po lanskem uspehu v Zadru, ponovno 
uvrstila na letošnje EP 2016, ki bo v Kopru in sicer 9.- 10.7.2016.

Pod vodstvom Samante Čuk in Diane Flego bo letos zastopalo 
društvo in seveda Slovenijo kar 27 deklic, od sedmega do 
šestnajstega leta starosti.

Naporni treningi, odrekanja in močna volja do novega znanja 
in rezultatov so pripomogli, da so dekleta v celotni sezoni 
2015/16 imela odlične rezultate. Naj omenim, da si je na 
državnem prvenstvu priplesala zmago naša najmlajša MINI 
POM skupina, MINI POM PAR 1 (Soraja Grošić in Valentina 
Dilica) ter OTROŠKI HIP HOP PAR (Sara Podnar in Tara Šabec), 
MINI POM PAR 2 (Živa Agapito in Tinkara Pevc) je bil na 2. 
mestu, OTROŠKA cheer dance skupina je zasedla 3. mesto, 
OTROŠKI POM PAR 1 (Sara Podnar in Tara Šabec) 3. mesto in 
PAR 2 (Diti Kljun in Anastasia Titova) 4. mesto, OTROŠKA HIP 
HOP skupina je bila na odličnem 2. mestu, OTROŠKI HIP HOP 
PAR (Lana Hvastja in Tara Šabec) pa na 3. mestu.

Naša otroška cheerleading skupina, ki šteje 18 deklet, pa je 
zasedla odlično 2. in 3. mesto.

Starejše tekmovalke so si skupinsko priplesale 5. mesto, 
MLADINSKI POM PAR 2 (Livia Lisjak in Kristina Slapernik) 4. 
mesto ter PAR 1 (Hana Avdič in Leticija Ambrožič) 5.mesto. 
Preizkusili smo se tudi v kategoriji otroških jazz parov, kjer sta 
Diti Kljun in Anastasia Titova zasedli odlično 6. mesto.

Skratka smo zelo ponosni na naše zvezdice in držimo pesti, da 
bojo na EP v Kopru osvojile željene rezultate.

Vljudno vabimo vse, ki nas imajo radi, da se nam pridružijo 
na tribunah Bonifike 9.-10.7.2016 in z nami navijajo za naša 
dekleta. Urnik bo objavljen na naši FB strani in na www.
gdcapris.si

Se vidimoooooo !!!!!!

Gimnastično društvo CAPRIS
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Pustno rajanje otrok in druženje vseh generacij

Pustni torek je v dvorano zadružnega doma pritegnil otroke 
vseh starosti, njihove starše in stare starše ter druge krajane. 
Skratka pravo veselo druženje vseh generacij in pustno rajanje.

Pobudo za pustno rajanje so dali starši pod vodstvom Erike 
Markežič Kapelj, krajevna skupnost jim je dala v uporabo 
dvorano, šola je prispevala čaj in krofe, ki jih je za maškare 
ocvrla tudi Renata. Škofijski podjetniki so pomagali kupiti 
balone in drugo okrasje.

Maškare so najprej naredile obhod po Sp. Škofijah, potem 
pa so se predale igri, plesu in veselju. Obiskale so jih tudi 
Valmarinke, ki so na Istrskem karnevalu   s strani komisije 
predstavnikov vozov in skupin, dobile prvo nagrado. Babe z 
jeziki in hudiči ž žarečimi rožički so letos  predstavljale skupino 
„V Valmarinu hudič babam brusi jezike“.

Ko vlada pust

Že več kot 20 let se skupina fantov 
in kakšno dekle za vsako pustno 
nedeljo poda po krajih Zg. Škofij. 
Njihov prihod že od daleč napove 
harmonika in „pojoči“ traktor, potem 
pride pa še pesem in dobra volja. 
Letos so bolj sivo nedeljo 
razveseljevali „škofijski osli“ in 
kar veliko ur je trajalo da so od 
zgodnjega jutra iz četrte Škofije preko 
Kolombarja, tretje in druge Škofije do 
poznega popoldneva prišli na končni 
cilj pri gostilni Maja.
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Vsi, ki so se 30. decembra in potem še na Silvestrovo, udeležili 
dogodka »Škofije se družijo«, so bili polni pohval in vznesenih 
opisov. Škofijski podjetniki so pobudo, da bi bile Škofije 
lepše osvetljene kot pretekla leta in bi pripravili druženje 
za vse krajane, kljub kratkemu času za priprave, izpeljali 
v vse splošno zadovoljstvo. In še to, da je burja preprečila 
napovedan ognjemet dan pred poslavljanjem od novega 
leta, se je izkazalo za pozitivno. Ognjemet je škofijsko nebo 
razsvetlil 31.12. zvečer in tako so bile Škofije poleg Portoroža 
edine na Obali, ki so imele ognjemet.

Dogodku »Škofije se družijo« se je pridružilo 36 škofijskih 
podjetnikov ali obrtnikov. Za sokrajane in druge obiskovalce 
se je brezplačno speklo 500 palačink z marmelado in čokolado, 
350 hamburgerjev, pripravilo kruhke z bakalajem, skuhalo 
85 litrov kuhanega vina in 30 litrov čaja. Točno oceno števila 

obiskovalcev je težko podati, saj so ljudje prihajali in odhajali, 
a vsi soglašajo, da jih je bilo najmanj 500.

Ob glasbi in pesmi so se kljub mrazu in burji v enkratnem 
vzdušju družili do 23. ure. Naslednji dan pa so od ust do ust 
in po telefonih hitela sporočila, da bo zvečer ognjemet in na 
Škofijah je bilo spet praznično.

Zaradi izjemnega uspeha dogodka, ki je povezal in razveselil 
ljudi, so organizatorji odločeni: 1. tradicionalnemu dogodku 
»Škofije se družijo« bo konec 2016 sledil 2. tradicionalni 
dogodek.

Največ o vzdušju povedo fotografije, ki jih prispeval Tristan 
Černe.

Avtor fotografij ognjemeta je Matjaž Toth.

Odlično, enkratno, veselo, izjemno  Škofije se družijo
Od konca decembra je sicer že daleč, a vseeno se je lepo spomniti, kakšna večera so pripravili škofijski 
podjetniki. Tudi zato, ker so obljubili, da bo letošnji decemeber ponovno osvetljen in vesel.
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Zahvale podjetnikom

Predstavniki škofijskih podjetnikov, ki so 30. decembra 
pripravili dogodek »Škofije se družijo«, so se ponovno 
sestali konec januarja, da potegnejo črto pod številke 
in se dogovorijo za sodelovanje v prihodnje. 

Poročilo je pripravila Fedora Bržan Gospič in kaže, 
da se je na dogodek odzvalo 36 podjetnikov in KS 
Škofije, ki so prispevali 2.170 evrov. Zbrani denar je 
bil namenjen za plačilo ognjemeta (zaradi burje samo 
polovičen znesek, 500 evrov pa je že pripravljenih 
za letošnji december) ter druge stroške. Podjetniki 
so prispevali tudi za svetlobno okrasitev drevesa, za 
katero je poskrbela KS. Seveda pa so nekateri tudi 
krepko zavihali rokave in pekli, stregli, organizirali, 
motivirali in na koncu pospravili. 

Posebna zahvala gre Igorju Stojisavljeviču, ki je zadnji 
trenutek poskrbel za glasbo in Moto zbor Dekani, ki 
so posodili šotor. 

Dogodek »Škofije se družijo« je izredno uspel, pritegnil 
je čez 500 krajanov in tudi obiskovalcev iz sosednjih 
krajev. 

In kako naprej? 

Na sestanku so soglašali, da sodelovanje in skupne 
akcije prinašajo v krajevno skupnost dobro vzdušje, več 
dogodkov, krajani se družijo in spoznavajo, tako da je za 
vse bolj prijetno: za tiste, ki opravljajo svoje dejavnost 
in za tiste, ki tukaj živijo. Zato so se dogovorili, da se 
bodo bolj pogosto sestajali.

Objavljamo celoten seznam vseh, ki so po svojih močeh 
prispevali denar  za dogodek.    

Korner bar - Peter Čendak, Slaščičarna Renata - 
Renata Dobrinja, Slavica Štamcar - računovodske 
storitve, ŠD Kettlebell Lif - Nena Nadarevič, Trgovina 
Geavital - Željko Stanič, Frizerski salon Samanta - 
Samanta Mikulandi, Frizerski salon Fedora – Fedora, 
Color system – delavci, Lekarna Škofije - Ljiljana 
Županjevac Letig, Frizerski salon Velina - Velina 
Segulin, S bar - Tanja Ugrin, Bina bar - Albina Šabec, 
Mesnica Bruno Markežič - Bruno Markežič, Lepotni 
studio Anais – Ana, Masažni salon Ceca, Frizerski 
salon Leo, Agencija nepremičnine, Avtovleka - Mario 
Furlanič, Tomi press vulkanizerstvo -Iztok Rosandič, 
Crona System - Vili Furlanič, KS Škofije, Mega d.o.o, 
Prevozništvo Toth, Šavle Edvard »Valce«, Gostilna 
Maja, STARA 2013 - Aljoša Karlovič, OCV Plavje - 
Franko Benčič, Jodič Miroslav – Miško, Avto Inpuls - 
Burič Darko, Černe Simon, Avtoprevozništvo Bordon 
Simon, MAR-FER d.o.o., Ski servis, Kocka bar, Tom Istra.

Odlično, enkratno, veselo, izjemno  Škofije se družijo
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V znamenju žensk, glasbe, pesmi in druženja

Na mednarodni praznik Dan žena so na Škofijah spoštovanje in 
vsestransko  naklonjenost do žensk obeležili s tradicionalnim 
koncertom in prijaznim večerom druženja  krajanov.

Za živahen in pester glasbeni večer je poskrbel Pihalni 
orkester Koper, ki se je v dvorani prvič predstavil z novim 
dirigentom Borutom Vatovcem. Pridružila se jim je Klapa 
Semikantà pod umetniškim vodstvom Lidije Kotnik in 
Mažorete Koper s strokovno vodjo Nino Kocjan.

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar je številne 
obiskovalce, ki so  napolnili dvorano, pozdravil z naslednjimi 
besedami: »Čeprav mesec marec nosi moško ime po rimskem 
bogu vojne, je to mesec, ko se še posebej poklonimo ženskam 

na dveh mednarodnih praznikih, ki jih praznujejo v stotinah 
držav po vsem svetu: ob dnevu žena in materinskem dnevu.

Tako je v bistvu ime meseca v pravem nasprotju z njegovo 
vsebino: prebuja se pomlad, vrača se toplina dni, spomladansko 
cvetje barva pokrajino, s praznovanjem dveh praznikov pa 
se poklanjamo in zahvaljujemo ženskam. Za njihovo skrb, 
podporo treh vogalov hiše, ljubezen in potrpljenje in vse 
ostale, tudi drobne stvari, ki jih vsak dan moški niti ne opazimo.

Svet je danes do žensk sicer bolj prijazen kot včasih, vendar se 
bomo morali še truditi za popolno enakopravnost in še večje 
spoštovanje žensk v družbi in doma. A nocoj se prepustimo 
glasbi in ob druženju po koncertu skupaj nazdravimo ženskam 
in drug drugemu.«

Tako je tudi bilo. Ob mizah z narezkih, ki jih je pripravil Bruno 
Markežič, in minjonih iz slaščičarne Renata so se obiskovalci 
še dolgo pogovarjali in družili. Ženske so dobile cvetje iz 
vrtnarije Kocjančič, da je vse potekalo gladko in je bilo potem 
tudi pospravljeno, pa so poskrbele članice društva Istrski 
grmič, tajnica Majda in nova moč iz javnih del Jure. 

Vse dogajanje pa je tudi v družabnem delu spremljala pesem, 
saj so fantje iz Klape in njihova Lidija kot kaže zaljubljeni v petje. 
Morda jih bomo kdaj videli in poslušali tudi na samostojnem 
koncertu.  

Za to, da bodo na ta večer ostali tudi konkretni spomini, je 
poskrbel Tristan Černe. Fotografije so njegovo delo.
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Ali ženske kdaj odnehajo?

Marca je bila v dvorani zadružnega doma že  50. ponovitev 
uspešne gledališke predstave »Ali ženske kdaj odnehajo« v 
izvedbi KD Domovina Osp.

Obiskovalce je dodobra nasmejala, po njej pa so si ustvarjalci 
in obiskovalci nazdravili ter visoko številko odigranih 
predstav posladkali s torto, ki jo je spekla Renata.

Kako se uporablja defibrilator?

Sredi januarja so v avli zadružnega doma na Škofijah potekale meritve krvnih 
vrednosti in prikaz Temeljnih postopkov oživljanja ter uporabo Aed-ja ( 
defibrilatorja). Defilibrator je tudi sicer nas voljo krajanom Škofij v Bina baru. 

Predstavitev so prikazali prostovoljni bolničarji Rdečega križa Koper, meritve so 
izvajale medicinske sestre. Dogodka se je udeležilo približno 15 krajanov.

Pri dogodkih Rdečega križa v KS je vedno zelo aktivna krajanka Elena Zajec 
Vilimanović.

Dobrodelni večer za živali

Zadnji petek v maju je bil v dvorani dobrodelni večer 
Obalnega društva proti mučenju živali. 

Ljubitelje in zaščitnike živali je najprej segrel  Otroški pevski 
zbor iz Osnovne šole Škofije in Eva, sledile so Dekleta s 
Škofije, smejali so se LjubiLjubi, nato pa se prepustili glasbi 
Žige, Giorgiota in Lucce...

Večer so zaključili z vegansko pogostitvijo in druženjem ob 
zvokih kitar in pesmi.

Mila Letig ob dnevu osvoboditve 
v Miljah

Na počastitev dneva osvoboditve, ki ga v Italiji praznujejo 
25. aprila, je Društvo Slovencev miljske občine Kiljan Ferluga 
povabilo k sodelovanju tudi KD Istrski grmič Škofije. Želeli 
so, da bi na miljski slovesnosti spregovoril nekdo iz našega 
društva. Povabilo je izpolnila Mila Letig. Zbranim Miljčanom je 
v družbi z njihovim županom predstavila čas, ki ga je doživljala 
kot otrok.
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Dobrodelni koncert za Saro 

»Odločila sem se, da bi rada živela in da bi rada živela zdravo,” je 
na  dobrodelnem koncertu februarja v polni škofijski dvorani 
dejala Sara Mavri, mlada Koprčanka, ki so ji odkrili tumor 
v glavi.“Nagaja mi na vseh področjih mojega življenja, od 
čustvovanja, pomnjenja, vrtoglavic, glavobolov, do kronične 
utrujenosti,” je povedala v pogovoru z voditeljema Tomažem 
Klepačem in Iztokom Gustinčičem. Da bo lahko šla na 
zahtevno operacijo v Nemčiji, potrebuje 20.000 evrov.

Dobri ljudje, ki jih je njena zgodba močno ganila, so v nedeljo 
zbrali 2.000 evrov. Študentska organizacija Univerze na 
Primorskem ji je izročila ček s 500 evri, krajan Tulio Furlanič 
pa je prispeval svoje likovno delo, ki je šlo na dražbo. 

Občinstvu je najprej zapela Sara, potem pa so se zvrstili: 
solistka Tina Knafelc na violini, Vasco - Mambo Kings, 
MePZ Brnistra iz Sv. Antona, Kvartet 7 plus, Primorske 
vokalistke Šturle, Luka Zavišič Trio jazz band in Ni panike.

Dvorana je bila polna pozitivnih emocij in energije, tako da 
dogodek ni bil samo v pomoč Sari in njeni družini, ampak je 
zbudil veliko srčnosti vsakega od obiskovalcev. 

Sara je bila med tem že uspešno operirana  pri specialistu 
za pinealne žleze prof. dr. Henrichu Schröderju, direktorju 
greifswaldske klinike za nevrokirurgijo. 

Podobe žensk v objektivu Nives 
Kačič

Marca je Kulturno društvo Istrski grmič Škofije gostilo zanimivo 
ustvarjalko Nives Kačič. Nives je odraščala na Škofijah, 
zato se   je z veseljem odzvala povabilu, da predstavi svojim 
nekdanjim krajanom  fotografke dosežke, ki so nastajali bodisi 
v domačem okolju in tudi na popotovanjih  od Peruja, Nepala, 
Indije, Vietnama, Etiopije.

Razstava njenih del v veliki sejni sobi krajevne skupnosti je 
nosila naslov  Dekliško rosne -  žensko zrele. Nives je fotografije 
obogatila s spomini na doživetja, ko je spoznavala, kako 
pester je ta naš svet. Predstavitev sta   glasbeno pospremila   
Marino Orlando  z mandolino in s kitaro  Irena Glavina. V duhu 
večera sta recitatorki Anica Vitez ter Alenka Šturman, članici 
kulturnega društva Istrski grmič, interpretirali pesniško 
besedilo o ženski.  
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»Kultura je kot kruh«

»Krajani smo se zbrali v naši šoli in počastili 8. februar – 
praznik slovenske kulture. Kulturni dan je nekaj posebnega, 
saj je praznovanje  povezano z našim prvim velikim pesnikom 
dr. Francetom Prešernom. Kot vsa leta doslej je kulturno 
društvo Istrski grmič tudi letos poskrbelo za  prijeten kulturni 
program. Klavirsko skladbo sta zaigrala učenec in učenka 
OŠ Škofije  Andraž Rešek in Liza Klabjan. Pesniški recital iz 
mladostne zbirke zelo znanih štirih pesnikov – Kajetana Koviča, 
Cirila Zlobca, Janeza Menarta in Toneta Pavčka so interpretirali 
Alenka, Anica, Loredana, Branko, Hermina in Ksenija. 
Srce in dlani nam je močno ogrel tudi kvintet iz nekdanjega 
moškega okteta in  Dekleta s Škofij, novost pa je bil pevski 
duet Jani Tedeško in Maja Tripar.  

Zbrano so prisluhnili   besedam in sporočilu govornice Vere 
Vezovnik, ki je med drugim poudarila:

„Kot vsi dosedanji Prešernovi nagrajenci so tudi letošnji dali 
pomemben prispevek  v zakladnico domače in svetovne kulture. 
Skladatelj Ivo Petrič v glasbeno zakladnico, Tone Partljič pa nam s 
pisateljsko, satirično in komedijantsko besedo nastavlja ogledalo 
in nas tudi nasmeje. … Prešernov čas še ni bil zrel za razumevanje 
visoke poezije. Smo danes kaj bolj? Smo in nismo. Se dovolj 
zavedamo, da smo z jezikom in kulturo dozorevali kot narod in se 
ohranili?... Današnji čas ponuja mnogo in tudi preveč, zmanjkuje 

pa sredstev in vneme za kulturo, za knjigo. Toda naše kulturno 
društvo Istrski grmič vztraja, deluje in ima kaj povedati in tudi 
pokazati. Čudili bi se, če bi si ogledali bogate strani   društvene 
kronike. V njej so pregledno zbrani mnogi kulturni dogodki od leta 
1986. Prav tako bogata je  kronika našega nekdanjega moškega 
okteta – njegovih 30 let petja. Vsako srečanje s pisateljem, 
pesnikom, glasbeniki, prav tako z domačimi ustvarjalci, je bilo, je 
in bo tudi v prihodnosti lepo doživetje in obogatitev … 

Toda nič ne nastane kar samo, nič brez človeka, brez ljudi, brez 
predanosti, brez sodelovanja in spodbud. Kultura daje moč. 
Kultura je kot kruh. Ko bi le več naših krajanov začutilo tovrstno 
lakoto,“ je sklenila govornica in se zahvalila predsednici KD 
Vlasti Jerman in vsem, ki so nam podarili kulturni večer.

 Vera Vezovnik

Tiha misel zablestela

Na svetovni dan glasu je bil na Škofijah aprila koncert vrhunskih 
zborov pod okriljem Akademskega pevskega zbora Univerze 
na Primorskem.  

Občinstvo je prisluhnilo Komornemu zboru Konservatorija 
za glasbo in balet Ljubljana pod taktirko dirigenta Ambroža 
Čopija. Ženski komorni zbor Čarnice z dirigentko Moniko Fele 
je imel na programu med drugim krstno izvedbo Pesem št. X 
Srečka Kosovela.

Na koncu je nastopila še Vokalna akademija Ljubljana z 
dirigentom Stojanom Kuretom.

Pot sprememb iz želja v cilje

V eni od pisarn zadružnega doma na 
Škofijah že nekaj mesecev delujeta dr. 
Beno Arnejčič in Barbara Hrvatin, ki si 
gotovo zaslužita nekaj naše pozornosti. 

Dr. Beno Arnejčič se namreč ukvarja s 
svetovanjem po metodi nevroligvistike 
NLP in hipnoterapije oziroma »vas na 
osebnem svetovanju pelje po poti 
sprememb in pokaže pot, kako odpraviti 
negativna čustvena stanja kot so strah, 
skrb, paniko, jezo, sramežljivost, zamero, 
žalost, osamljenost; nudi pomoč pri 
travmah, zlorabah in fobijah, pomaga 
spremeniti omejujoča prepričanja 
o sebi, ki nam ne dovolijo uspeti, 
odpraviti slabe navade prehranjevanja–
prenajedanja, kajenja, pasivnost, 

dolgočasenje, depresiranje, žalovanje... 
in kako spremeniti želje v cilje, in kako 
sprejemati odločitve in jih uresničiti.« 

Na tej poti se mu je pridružila Barbara 
Hrvatin, ki je bila včasih vodja Simobilove 
poslovalnice v Kopru. Je ekonomistka s 
sočutjem do sočloveka. Specializirala je 
s področja avtosugestije in z večletnimi 
izkušnjami vodenja poslovne enote in 
dela z ljudmi. Je tudi bioenergetičarka 
in praktik kundolini joge.
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Špargljada navdušila

Na Škofijah se je aprila zgodila prva Špargljada. Moči so 
združila tri domača društva Dobra volja Škofije, TKŠD Elerji 
in TKD Kolombar ter pripravila res izvrstno prireditev. Ob 
pestrem programu in dobri ponudbi so uživali in se družili 
domačini, dogajanje pred zadružnim domom pa je pritegnilo 
tudi povsem naključne obiskovalce, ki so bili navdušeni.

Priprave so potekale kar nekaj časa, saj je bilo treba najprej 
nabrati šparglje, ki jih na pobočjih in poteh v krajevni 
skupnosti na srečo ni manjkalo. Potem so bili na vrsti kuharji: 
pašta s šparglji, fritaje s klobasami, panceto ali brez mesa, 
a s šparglji seveda. Pa poletna, narastek, omaka, namazi...
Slastnim vonjavam se res ni bilo mogoče upreti. Pri domačem 

oljkarju in vinarju Ediju Šavletu si je bilo mogoče privezati 
dušo z odličnim refoškom in malvazijo, manjkalo ni domačega 
peciva.

Kulinarično dogajanje pa je ves čas spremljal tudi program 
na odru in pod njim, saj se je veselo vzdušje razlezlo po vsem 
prostoru in med vse ljudi.

Začelo se je s programom za najmlajše. Članica Dobre volje 
Škofije Karmen je vodila delavnico za otroke, društvo 
Vesele rokice so otroke animirale s klovnom in pričarale 
navdušenje z likom Maše iz risanke Maša in medved, mlada 
harmonikarja Gregor Ahlin in Enej Peric sta se predstavila 
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s harmoniko, nastopila je najmlajša plesna skupina OŠ OK 
Škofije ter živahni plesalki Ana Mauc in Urška Podobnik, 
svoj prvi odrski nastop pa sta z recitiranjem dveh pesmic 
izvedla 2 letni Filip Gašper in Katarina Tepša, ki sta prišla 
še večkrat na oder. Zapela je ženska klapa Fritule, neumorni 
Jani Tadeško je bil odličen animator odrskega dogajanja in 
povezovalec programa, harmonikaš in pevec, za plesno točko 
pa so poskrbele članice društva Dobra volja, pod vodstvom 
Nasihe Cvajdik.

Dan je bil res poln prijetnega druženja, veselega vzdušja, 
špargljevih kulinaričnih dobrot, ki so ga popestrili še različni 
izdelki domačih pridelovalcev Kmetij Vrh in Kodričevi, vinarja 
Edija Šavleta, društva Kroštole, medarja Darija Flega ter 
sirarstva Rudi.

Ni čudno, da je prijetno in dišeče dogajanje pritegnilo tudi 
naključne goste. Tako je na dogodek prišla pohodniška 

skupina, ki je prihajala iz Socerba, ustavljali so se avtomobili, 
kolesarji, motoristi, mlad par iz Domžal in Vrhnike, ki kar ni 
mogel verjeti, na kaj je po naključju naletel in mnogi drugi. 
Škofije imajo res turistični in še kakšen potencial, ki ga 
sodelovanje med društvi, prebivalci, podjetniki, pridelovalci 
lahko samo še poveča v dobro vseh.

Skratka, Špargljada je uspela in organizatorji napovedujejo, da 
se naslednje leto spet dobimo. 

Hkrati se zahvaljujejo donatorjem in vsem, ki so pomagali pri 
izvedbi prve ,,Špargljade na Škofijah: Mesnici TRIPA-R Škofije, 
Mesnici Ave-Škofije, Mesnici Agraria Koper, Pekarni Kruh Koper, 
Pekarni Kljun-Pobegi, firmi Mega Koper, različnim domačim 
vinarjem in Komunali Koper za materialno pomoč. Posebna 
zahvala gre seveda KS Škofije za spodbude in sodelovanje.

Dogodki
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Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep

Pod tem naslovom je v soboto, 20. februarja, v Miljah potekala 
že šesta skupna slovesnost ob slovenskem kulturnem prazniku.

Ponovno so svoje moči strnila tri obmejna kulturna društva 
iz Milj, Hrvatinov in Škofij ter podarila ljubiteljem kulture s 
te in one strani meje bogat kulturni program, prežet z žlahtno 
besedo in glasbo. Uvodoma je zapel MePZ iz Hrvatinov pod 
vodstvom dirigenta Maria Petvarja. Prisluhnili smo nagovoru 
Isabelle Marega, predsednice Društva Slovencev miljske 
občine Kiljan Ferluga. Poudarila je velik pomen dobrega 
sodelovanja treh društev na območju, ki je bilo že nekoč 
prostorsko, gospodarsko in kulturno povezano. Danes 
Slovenci v Italiji s ponosom proslavljajo svoj kulturni praznik in 
medse vabijo italijansko govoreče in vse dobro misleče ljudi, 
ki tako spoznavajo bogato kulturo Slovencev.

Slavnostna govornica je bila Živka Persi, vsestransko dejavna 
Slovenka v Italiji. Danes je vršilka dolžnosti predsednika Zveze 
slovenskih  kulturnih društev. Bistvo njenega sporočila je bilo 
sodelovanje, solidarnost in spoštovanje med narodi, zlasti 
v sedanjem času, ko je Evropa tako ranljiva. Člani KD Istrski 
grmič Škofije in DSMO Kiljan Ferluga so nastopili z recitalom 
poezije iz pesniške zbirke Pesmi štirih(1953), katere avtorji so: 
K. Kovič, J. Menart, T. Pavček in C. Zlobec.

Poslušalce je navdušila Kristina Čok s popevko Pod prsti 
gre. Za glasbene vložke so poskrbeli trije mladi glasbeniki: 
Lucija Jankovski (flavta), Karen Klobas(kitara)in Mitja 
Tull(harmonika). Prijetno presenečenje jepripravila skupina 
odraslih obiskovalcev tečaja slovenščine pri DSMO Kiljan 
Ferluga. Na izviren način so se poklonili spominu na našega 
največjega pesnika Franceta Prešerna. Najprej so ob glasbeni 
spremljavi zapeli njegovo pesem Pod oknom, nato pa so še 
recitirali Povodnega moža.

Hermina Valenčič

Zvočni sprehod skozi Slovenijo

„Kjer besedam spodleti, glasba govori“. je dejal Hans Cristian 
Andersen.

Tako je bilo konec maja   na Škofijah, na koncertu ob 90. 
obletnici ustanovitve APZ Tone Tomšič Univerze v Ljubljani.  
Slavnostni koncert pod vodstvom Jerice Gregorc Bukovec 
je ponudil zvočni sprehod skozi slovenske pokrajine. Na 
koncertu z naslovom Zvenenja Slovenije jo sodelovalo tudi 
nekaj bivših dirigentov, ki so zaznamovali apezejevsko pot.

Celoten program   slavnostnega koncerta je bil posvečen 
literaturi slovenskih skladateljev. V prvem delu je zazvenelo 
šest novitet. Tadeja Vulc, Petra Strahovnik, Ambrož Čopi, 
Patrick Quaggiato, Damijan Močnik in Andrej Makor so 
uglasbili besedilo enega izmed literatov, ki prihaja iz določene 

pokrajine, pri tem so izhajali tudi iz motivov ljudskih plesov 
teh pokrajin. Rdečo nit glasbenega potovanja čez Slovenijo 
pa je spletla skladateljica Bojana Šaljić Podešva.

Nova stara predsednika društev

Člani Kulturnega društva Istrski grmič Škofije so se marca   
zbrali na rednem  letnem volilnem občnem zboru. Po pesmi 
Dekleta Škofij so zbrani prisluhnili in sprejeli.poročilo 
predsednice Vlaste Jerman, blagajničarke Alenke Šturman 
in nadzornega odbora. Predsednica je v poročilu predstavila 
obsežno in pestro dejavnost minulega leta ter povzela tudi 
pomembnejše dosežke štiriletnega obdobja. Ker je z letom 
2015 potekel  štiriletni mandat predsednici in vsem organom 

društva, je občni zbor izvedel tudi volitve. Večino je spet 
prepričala Vlasta Jerman, ki druištvo vodi že 12 let.

V istem tednu je imelo občni zbor tudi Društvo upokojencev 
Škofije, kjer so prav tako ponovno izvolili za predsednika 
Milana Markočiča, ki opravlja svoj drugi mandat. Letni občni 
zbor so imeli v prostorih osnovne šole, potekal pa je prav tako  
ob spremljavi kulturnega programa in druženja.
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Dobra volja praznovala s pestrim 
programom za dobro voljo

Aprila je društvo Dobra volja praznovalo svoj 1. rojstni dan. 
Že samo ime društva pove, da so bili program, nastopajoči in 
udeleženci sami veseli, razigrani, pozitivni ljudje. Smeh in dobra 
volja pa sta vedno zdravilna in dragocena obogatitev življenja. 
Prireditev je povezoval Gabriel Križman, ki je tudi pevovodja 
glasbene skupine.

Kot je povedal je društvo nastalo lani ob tem času, člane je 
povezalo veselje do petja in šaljivih iger, predvsem pri ohranjanju 
istrskega narečja, tradicije in kulture. Namen delovanja je bil na 
preprost način približati ljudsko petje in šegavost v dušo in srce 
posameznika.

V letu 2015 so se organizirali v društvo Dobra volja Škofije, z 
namenom širijenja dobre volje, sprostitev, pozitivno razmišljanje 
za vse, ne glede na starost. V društvu deluje pevska sekcija, 
skeč skupina, delovanje so razširili tudi na turistično področje. 
Izpeljali so že dva zanimiva dogodka na prostem, Golažjado 
in Špargljado in sicer slednjo v sodelovanju z društvoma TKD 
Elerji in TŠKD Kolombar. Odziv je bil navdušujoč, tako da bodo 
s svojimi deli nedvomno nadaljevali tudi v prihodnje. V njihove 
vrste je vključen tudi mladi harmonikar Karlo Budan, ki s svojim 
igranjem na harmoniko pripomore k ljudskosti in veselju.

Program je začela pevska skupina Dobra volja, potem so se 
zvrstili solistka Orjano Turk, Pevske skupine Kantadore, 
solistka Darinka Eller, več skečev je uprizorila skeč skupina, 

MePZ Obalca Koper pod vodstvom mag. Sonje Mezgec, 
tipičen kavbojski ples so odplesale članice društva, Karlo 
Budan pa je  večkrat igral in spremljal dogajanje.

Predsednica Nasiha Cvajdik se je ob koncu zahvalila vsem 
nastopajočim, donatorjem Casino Škofije, Vrtnariji Kocjančič, 
Janiju Tedešku za ozvočenje prireditve. Še posebej se je zahvalila 
KS Škofije in predsedniku sveta za spodbude in sodelovanje pri 
delovanju društva ter vso pomoč. Prav tako ZKD MOK in članom 
društva za doniranje in pomoč pri delu. 

Na koncu so kot se spodobi dobili prelepo torto, ki jo je spekla 
Sanja Cvajdik in se družili še dolgo v večer.

Foto Mario Ritoša in BV
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Škofije v tednu ljubiteljske kulture

V tednu ljubiteljske kulture je   Kulturno 
društvo Istrski grmič Škofije 17. maja   
priredilo pester in prijeten kulturni 
večer. Poleg odraslih ljubiteljev kulture 
so   se predstavili tudi učenci Osnovne 
šole Oskarja Kovačiča Škofije. Razveselili 
so nas s petjem, rajanjem in z literarno 
ustvarjalnostjo. Odrasli člani društva pa 
so se domiselno   predstavili po sekcijah. 
Hudomušne Valmarinke so zaigrale šaljiv 
prizor in na ogled postavile tudi lične 
ročne izdelke. Člani domoznanske sekcije 
so v narečju oživili „štorije od anbot“,   
recitatorji   so interpretirali   pesmi Toneta 
Pavčka, zanimiv je bil tudi prikaz, kako 
poteka gledališka vaja. Večer so dopolnile 
in obogatile tudi pevke – ŽVS Dekleta s 
Škofij. 
Vse to in še mnogo več ustvarjajo in 
organizirajo ljubitelji kulture za ljudi   
svojega in tudi širšega okolja.

Vera Vezovnik

Renata Dobrinja o sebi, slaščicah in Škofijah

Povej nam kaj o sebi…koliko časa že 
opravljaš ta poklic?
Poklic slaščičarke  opravljam že kar 17 
let. Svojo poklicno pot sem pričela v 
Mlinotestu v Kopru,   vse dokler se nisem 
odločila, da grem svojo pot in odprem 
svojo obrt. 

Zakaj si se odločila za najem lokala  prav 
v naši KS?
Za najem lokala v KS Škofije sem se 
odločila predvsem zato,   ker mislim, 
da tovrstne   dejavnosti do sedaj v tem 
kraju še ni bilo. Zdi se mi zelo primeren 
kraj, je zelo prehoden, mimoidoči se radi 
ustavijo,   krajani so prijazni in mislim, da 
so me vsi z odprtimi rokami sprejeli. 

Kako so te krajani sprejeli?
Zelo dobro, kot sem že omenila, so 

prijazni, odrti za klepet in mislim, da jim 
je prikrajšana marsikatera pot do sosednji 
krajev za nakup sladkih dobrot.  

Katera torta ali slaščica je nabolj »vroča«?
Kar se tiče tortic, je največ povpraševanja 
po jagodni in nutellini torti in seveda 
kremšniti. Nekateri pravijo, da je celo 
boljša od tradicionalne blejske. 

Na obisku si tudi že imela otroke iz vrtca. 
Kako so se odzvali, jim je bilo všeč?
Res je, celo petkrat so me že obiskali otroci 
iz škofijskega vrtca. Vedno sem jih vesela, 
so zelo pridni, lepo vzgojeni.  Poskusili so 
seveda sladoled, enkrat so prišli na ogled 
slaščičarske delavnice, zanje sem spekla 
piškote. Verjamem, da me bodo še prišli 
obiskat, če ne drugače, pa z njihovimi 
nonami in nonoti. 

Kako ocenjuješ uspešnost svoje dejavnosti 
v preteklem polletju?
Z delom v preteklem polletju sem zelo 
zadovoljna, nisem pričakovala takšnega 
odziva, pripravljena sem bila na vse. Vsak 
začetek je težak, vendar ocenjujem, da 
sem pričela uspešno in upam, da bom 
tako nadaljevala tudi v bodoče.

Kako sodeluješ s KS in društvi? Si 
pripravljena sodelovati v okviru prireditev, 
dogodkov oziroma ali si že?
Sem že sodelovala in tudi v bodoče sem 

pripravljena priskočiti na pomoč, kolikor 
bo v mojih močeh. Po navadi me vprašajo 
razna društva za prispevek v obliki slaščic 
ob določeni prireditvi in sodelovala sem 
tudi pri ognjemetu  z ostalimi podjetniki v 
KS Škofije za preteklo silvestrovanje. 

Bi izpostavila kakšno pomanjkljivost ali 
morda kakšno dilemo?
Za enkrat ne vidim nobenih težav. Edino v 
bližini morda manjka eno otroško igrišče 
glede na naravo moje dejavnosti. Sicer pa 
moja stena - tabla v lokalu - zamoti otroke 
tako, da lahko mamice in nonoti v miru 
in brez skrbi spijejo kavico in uživajo v 
kakšnem koščku sladice. 

Kako   vidiš prihodnost v naši skupnosti, 
kaj nam še pripravljaš?
Razmišljam o temu, da bi priredila kakšne 
slikarske razstave in kakšne glasbene 
oziroma literarne večere za krajane. In 
seveda tudi tematske večere, vezane 
na večje praznike kot so Božič, Miklavž 
in podobno. Trenutno imamo v lokalu 
že izpostavljeni dve umetniški sliki, 
katere avtor je celo krajan KS Škofije. 
Bodite pozorni ob naslednjem obisku in 
ugotovite čigavi sta.   

Gabriele Žabkar
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Društva in dogodki

Mi med seboj

V naši krajevni skupnosti  se je v minulih mesecih marsikaj dogajalo. 
Veliko lepega, a tudi kaj  neprijetnega.

V letih, ko sem   skupaj z mnogimi aktivnimi krajani po svojih močeh 
prispevala k napredku kraja, me prešine zavedanje, kako smo bili  pri 
doseganju ciljev vedno složni. Leta so minevala, vselej nove težave, 
zahteve krajanov, menjavali so se predsedniki KS, svetniki, a kaj, ko 
je med nami zmeraj postajalo njihovo delo kamen spotike. Ne vem 
zakaj tako radi spregledamo  dobro, planemo pa takoj, ko nam kaj 
ni pogodu.

Ob volitvah so dobili  sedanji svetniki največ glasov, izbrali so novega 
predsednika, a že tu se je začelo zatikanje, kdo bo koga. Nikoli mi ni 
bilo všeč tekmovanje, zmeraj sem rada sodelovala v skupini, kjer ni 
bilo nobeno delo narejeno zato, da bi se kdo izpostavljal: jaz sem 
najboljši, novega predsednika pa župan Popovič ne mara, zato  tu 
ne bo kruha. Pisarjenje po FB vaška skupnost,  blatenje gospoda 
Gašparja, svetnikov, celo društva proti mučenju živali. Krajan bi 
pomislil, da nismo vsi iz istega »gnezda« in si ne želimpo istega; 
lepše, bolj urejene in razvite krajevne skupnosti, v kateri živimo.

Zame je bilo najbolj moteče, ko je nekdo zapisal: »Popovič jim bo vse 
vzel in ne bodo imeli NIČESAR… Spraševala sem se in še se, kdo so 
ONI, ki ne bodo imeli ničesar ? Kaj ne gre za vse nas, kaj se delimo na 
MI in ONI, kaj nismo vsi krajani iz iste krajevne skupnosti ? Nihče me 
ne bo prepričal,da je tak zapis na FB dobronameren  - konstruktiven. 
Nikakor, to je cinizem, ki ne pristoji nobenemu krajanu.

Omalovaževano je bilo krajevno glasilo NA BURJI, v katerega člani 
odbora vlagamo svoje proste ure, da bi informirali in ne hvalili svoje 
delo.

Torej, zakaj, le zakaj ni dovolj zdrave pameti, da bi delovali složno, 
iskreno kot se za vsako vas spodobi.

Seveda je pohvalna akcija DU ob pripravi piknika in otvoritvi prostora 
za druženje, udeležba dobra, toda zakaj je to moralo iti mimo SVETA 
KS in so akterji urejali zadevo direktno z županom, zakj visi dvom na 
legalnost početja?

Naj moje pisanje nikar ne izgleda, da pametujem. To ni moj namen, 
skrbi pa me, zakaj smo si postali nekoč sosedje - vsi dobri ljudje, 
kar  jih premore KS Škofije, naenkrat  v taki meri  »tujci«, da sejemo  
raje  seme, ki vzklije razdore, namesto da bi  sejali medsebojno 
spoštovanje.

Zavedanje, da smo kljub vsemu vsi ljudje v srcu dobri, si želim v 
bodoče  čim manj nesoglasij, kajti le s skupnimi močmi bomo 
zmogli. To pa dosežemo le tako, da ne bomo s prstom kazali: ti si tak, 
ti pa nisi…jaz sem sposoben, ti pa nikakor , in ko in če presežemo  
to trajajočo in mučno tekmovalnost, kdo je kdo, se bomo lahko s 
ponosom ozirali na vse, kar je in še bo postorjenega v KS.  

Ruža Pečarič          

Predsednik države prinesel 
zastavo zakoncema Jovanovski

Zakonca Cirila in Anico Jovanovski (Sp. Škofije)  je pred dnevi 
nepričakovano obiskal predsednik republike Borut Pahor in 
jima podaril protokolarno slovensko zastavo. S tem izjemnim 
dejanjem ju je presenetil in zelo osrečil. Zastavo, ki sta jo prej 
imela in jo redno izobešala ob vseh državnih praznikih,  jima 
je namreč nekdo ukradel in ju s tem hudo prizadel. Njun dom 
je bil prvič brez izobešene zastave ob letošnjem prazniku 
kulture. Zasluge, da se je vse to srečno izteklo, ima Hermina 
Valenčič, saj je o kraji in žalosti prizadetih zakoncev sporočila 
v urad predsednika republike. Na ugoden odziv ni bilo treba 
dolgo čakati.

Vera Vezovnik

Izjemen Andrej Makor
Andrej Makor je letos dobil študentsko 
Prešernovo nagrado  za svoj skladateljski 
opus s poudarkom na vokalni glasbi. 
Trenutno študira v Padovi. Na številnih 
koncertih, tudi v zadružnem domu 
Škofije, so letos zazvenele  krstne izvedbe 
njegovih skladb v različnih izvedbah.

Obalca na osrednji proslavi

Mepz Obalca Koper je v petek, 24. junija, nastopala 
skupaj z drugimi pevskimi zbori na osrednji 
državni slovesnosti ob 25 - letnici naše državnosti.  
V zboru poje tudi tajnica KS Majda Bonaca in še nekaj 
Škofijotov. Njej in vsem članom čestitamo za dobro 
zastopstvo na najpombenejši letošnji proslavi v državi.



Mediji o Škofijah in Škofjotih

Na burji
Izdajatelj: KS Škofije
Uredniški odbor: Gabriele Žabkar, Ruža Pečarič, 
Barbara Verdnik, Željko Stanič (šport), Živa Žerjal
Prelom in tisk: Tiskarna Vek Koper
Naklada: 1.000 izvodov
Aktualno dogajanje spremljajte na internetni strani 
KS Škofije http://www.ks-skofije in pišite o dogodkih 
na ks.skofije@siol.net

Napovednik•	 Od 19. do 21. avgusta Škofijska šagra po že 

preiskušenem konceptu: v petek moderno in rock, 

sobota klasika in v nedeljo športne aktivnosti, 

briškula in podobno.•	 Šagra na Elerjih bo 27.avgusta od 19. ure naprej. 

•	 Društvo Dobra volja za sredino september 

napoveduje Golažjado in pivo.
•	 Oktobra društvo Istrski grmič pripravlja 

tradicionalno prireditev Vino in oljke.


