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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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Krajani hočejo sodelovati pri odločitvah

KS Škofije je konec septembra vsem 
gospodinjstvom poslala anketne 
vprašalnike s ciljem, da od krajanov 
dobi predloge in pobude za potrebne 
izboljšave ter investicije v   obdobju 
2016 – 2019. Dospelo je 114 predlogov 
za izboljšave v vrednosti do 40.000 
EUR in 109 predlogov za investicije 
večjih vrednosti. Načrt razvojnih 
programov je bil tako narejen v skladu 
s predlogi krajanov ali kot se reče – 
participatorno. 

Na zboru krajanov je bil sprejet naslednji 
sklep: Zbor krajanov podpira svet 
KS v prizadevnaju za oblikovanje 
participatornega občinskega 
proračuna. Zbor tudi poziva MOK, da v 
neposrednem dialogu s predstavniki 
KS dogovori   in oblikuje Načrt 
razvojnih programov   proračuna za 
leto 2017 s  projekcijo do 2019.

V preteklosti (do začetka 90 - ih)   je 
obstajal  na nivoju občine svet Krajevnih 
skupnosti,   ki je usklajeval   interese, 
potrebe in   proračunske možnosti KS 
v občini. Po ukinitvi tega telesa se je 

vpliv KS na proračun občine bistveno 
zmanjšal. Zdaj so krajevne skupnosti 
sicer vsako leto pozvane, da sestavijo svoj 
predlog potrebnih izboljšav in investicij. 
Vendar potem ne sledi usklajevanje 
o letnem znesku za te namene niti o 
končni določitvi prioritet v celotnem 
proračunu. Sodelovanje  pri oblikovanju 
proračuna se je zreduciralo samo na en 
letni, približno uro in pol kratek sestanek 
župana s predstavniki 22 KS in to celo 
brez potrebnih   gradiv. Direktive EU in 
strategija razvoja lokalne samouprave 
v Sloveniji pa gradijo na principu čim 
večje participacije ljudi pri odločanju. 

Nekatere občine   so že pristopile k 
oblikovanju participatornega proračuna 
( Maribor, Komen, Ankaran…), predlog 
iz Škofij pa je, da občani oziroma ožji 
deli lokalne skupnosti, torej krajevne 
skupnosti, soodločajo pri oblikovnaju 
občinskega proračuna tudi v MOK.

Prva slika prikazuje strukturo podanih 
predlogov za investicije do vrednosti 
40.000 evrov, kjer so v ospredju problem 
cest in prometa. Druga tabela prikazuje 
strukturo predlogov za investicije nad 
40.000 evrov in jasno je videti največje 
problem v KS: kanalizacija, ceste in 
šolstvo.

Zbor
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Zbor

Naraščajoči infrastrukturni problemi so posledica 
skopo odmerjenega denarja za KS

Novembra je bil v dvorani zadružnega doma letni zbor 
krajanov, ki redno poteka že od leta 2012. Škofije so tako 
edina krajevna skupnost od 22 KS v občini, na katerem svet 
KS  krajanom neposredno predstavi svoje delo v tekočem letu 
in jih povabi k soodločanju o pomembnejših zadevah celotne 
skupnosti. To je tudi priložnost, da krajani povedo svoja 
mnenja in dajejo pobude oziroma dobijo od predstavnikov 
sveta in občine tudi konkretne odgovore.

Na zboru je bilo prisotnih več kot 100 krajanov in številni 
predstavniki občine: podžupan Peter Bolčič, svetovalec 
župana Dejan Škerlič, načelnica UJGSP Nataša Likar, načelnik 
Urada za družbene dejavnosti Timotej Pirjevec, načelnik 
urada za okolje in prostor Georgi Bangiev, predstojnik službe 
za krajevne skupnosti Zdenko Ferletič, predstojnica urada za 
splošne zadeve Alenka Plahuta in Tina Saražin iz piar službe. 
V treh urah so zbrani dobili veliko informacij, predstavljeni 
so bili številni pereči problemi KS in vprašanja, vendar 
predstavniki občine, ki je pristojna za njihovo reševanje, 
krajanom niso dali nobenih pojasnil. K besedi se je prijavil 
le Peter Bolčič, ki je med drugim opravičil odsotnost župana 
zaradi bolezni.

Na pobudo Maksa Turščaka je bil dnevni red razširjen s 
pobudo o nezaupnici predsedniku sveta, ki jo je podala 
skupina krajanov, zbranih okoli svetnikov Milana Markočiča, 
Rina Hrvatina in krajana Gregorja Žigona. Zbor sicer nima 
teh pristojnosti, vendar je glasovanje pokazalo, da večina 
prisotnih podpira dosedanje delo predsednika.

Aktivnosti sveta KS in vodstva v tem mandatu  do  oktobra 
2016:

•	 skupno 20 rednih sej in 13 korespondenčnih sej

•	Sprejetih 245 sklepov, od katerih je večina v pristojnosti KS  
realizirana.

•	Nerealiziranih  ostaja večina sklepov  v pristojnosti in zakonski 
obvezi občine. Tovrstni sklepi so po sejah posredovani 
ustreznim občinskim organom, na katere pogosto sploh ni 
odziva.

•	Preglednica   sklepov in pobud ter njihova realizacija     je 
javno objavljena na internetni strani.

•	V 2016 opravljeni sestanki z načelniki občinskih uradov: 
SIS (izgradnja kanalizacije), UJGSP (prometna in cestna 
problematika), UN (nepremičnine, upravljanje,slabo 
stanje nekaterih obč.nepremičnin), UOP (OPPN Fortezza), 
vodstvom Komunale/Marjetice

•	Opravljenih več   terenskih ogledov s Komunalo/Marjetico, 
CPK(Elerji), Isan d.o.o. (kanalizacija 2. Škofije), operativci 
UJGSP (intervencije na cestah, zarisi)

•	Nekatere pobude in vprašanja naše KS  so bili posredovani 
tudi članom občinskega sveta. Običajno se nanje odzovejo 
člani opozicije v obliki postavljanja svetniških vprašanj. 
Občinska svetnica Vlasta Vežnaver se je udeležila le ene 
seje sveta KS,  na občinskem svetu javno ne zastopa stališč  
KS Škofije. Nekatere informacije, ki se tičejo KS Škofije, 
je moralo vodstvo pridobiti z zahtevkom po informaciji 
javnega značaja.

•	Ta   komunikacijski šum skromno reševanje perečih   
komunalnih problemov pojasnjujejo tudi številke :

Številke kažejo, da so za vse zaledne KS v letošnjem letu 
v občinskem proračunu namenili samo 1,5 milijona evrov 
oziroma samo 8,3 odstotka od vseh načrtovanih investicijskih 
sredstev. Ker ni denarja,  v zalednih KS letos ni investicij, zelo 
malo pa jih je bilo tudi v preteklih letih. Iz tako porazdeljenih 
sredstev proračuna je tudi jasen odgovor, zakaj se problemi na 
področju infrastrukture kopičijo.

Porazdelitev investicijskih sredstev MOK za 2016      

Območja MOK Število prebivalcev Procent (%)
prebivalstva

Invest. sredstva v 
mio EUR

Procent (%) invest. 
sredstev

Invest. sredstva 
na prebivalca v 

EUR

Mestno področje 22.300 46 16,61 91,7 745

Ostale primestne in 
zaledne KS

26.000 54 1,51 8,3 58

Skupaj MOK 48.300 100 18,12 100 375
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Zbor

“Zahtevamo novo šolo”

Predsednik sveta KS Edmond Gašpar je krajanom na zboru 
ponudil dve alternativi sklepa o osnovni šoli Škofije: ali so 
za   energetsko sanacijo Osnovne šole Oskarja Kovačiča ali 
pa podpirajo zahtevo,   da MOK nemudoma pristopi k vsem 
aktivnostim, potrebnim za izgradnjo nove šole v 3 letni 
dinamiki, tako kot je že   bila prikazana v proračunu za leto 
2010.

Krajani so se z veliko večino odločili za zahtevo po novi šoli, za 
energetsko sanacijo sta bila samo dva svetnika sveta KS: Rino 
Hrvatin in Milan Markočič.  

Krajevna skupnost Škofije je imela leta 1971 2.348 
prebivalcev, kar je bilo za 300 več kot leta 1961. Stara šola je 
bila pretesna in neprimerna, denarja za gradnjo nove ni bilo in 
krajani so se odločili za samoprispevek. Tako je bila leta 1977 
zgrajena nova montažna Marlesova šola.

Štirideset let kasneje, ko na Škofijah živi skoraj 1.000 
prebivalcev več, njihovo število pa stalno narašča, otroci 
hodijo še vedno v isto šolo. Ta je že precej dotrajana, na njej 
so bila v tem času opravljena le najnujneša vzdrževalna 
dela, objekt ima težave z vlago, dotrajanimi instalacijami in 
stavbnim pohištvom ter mnogim drugim, hkrati pa vse večjo 
postorsko stisko.

Mestna občina Koper, ki vse doslej osnovni šoli na Škofijah 
ni namenila primernega denarja   ne za odpravo prostorske 
stiske ne za njeno vzdrževanje, se je proti koncu mandata 
2006 – 2010 le odločila za pripravo projektov nove šole. To je 
krajanom tudi že dolgo obljubljala. Tako je   do 2010 občina 
za projekte nove šole porabila že 70.000 EUR, v načrte pa 
zapisala,  da bo v letu 2010 za to investicijo namenila  265.000 
EUR, leta 2011 4.810.969 EUR in leta 2012   3.970.969 EUR. 
Projekt je bil menda izdelan do dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenje, vendar potem brez pojasnil   (vsaj 
javnih) umaknjen iz vseh investicijskih programov .

Krajani  se tudi spomnijo otvoritve prizidka vrtca septembra 
2014, ko je župan Boris Popovič ob ravnateljici zatrdil, da nova 
šola bo.

Namesto tega pa je občinski svet   na predlog župana 
na 15. redni seji 30.06.2016 sprejel sklep o potrditvi 
projekta»Energetsko učinkovita sanacija Osnovne šole Oskarja 

Kovačiča Škofije«. MOK o tem projektu ni vodila javne razprave 
v KS in je ni zaprosil za mnenje, čeprav občinski statut pravi: 
Kadar občinski svet odloča o zadevah, ki se nanašajo samo 
na interese prebivalcev posamezne krajevne skupnosti, 
mora predhodno pridobiti   mnenje sveta krajevne 
skupnosti, ki ga mora predložiti do seje občinskega sveta, 
na kateri je na dnevnem redu predvidena obravnava 
takega vprašanja. 

Investicijska vrednost projekta energetske sanacije znaša kar 
1.4 mio EUR, ekonomska doba projekta je od leta 2018 do 
leta 2042, doba vračanja naložbe znaša 15,3 let (citirano iz 
investicijskega programa).

To laično pomeni, da vsaj do leta 2033 nove šole na Škofijah 
ne bo, sicer bi bila povzročena finančna škoda, v najslabšem 
primeru pa celo do l. 2042 . Po podatkih MOK šola doseže 
prostorski maksimum v šolskem letu 2020/2021 z 18 oddelki. 
Strokovnjaki iz gradbene in arhitekturne stroke trdijo, da je 
takšna investicija v objekt na izteku njegove funkcionalne 
dobe strokovni in ekonomski nesmisel.

Sklep zbora krajanov je zaveza svetu KS, da stori vse za 
izgradnjo nove primerne osnovne sole na Škofijah.

Svet potrdil sklepe zbora
Svet KS je novembra potrdil pet sklepov, ki jih je sprejel zbor 
krajanov KS Škofije in jih bo oziroma jih je že posredoval 
vodstvu mestne občine Koper.

To so:
1. Zbor krajanov daje pobudo Mestni občini Koper, da se v 

objektu bivše karavle na Plavjah uredi dom za ostarele in 
za dementne osebe ter s centrom dnevnih aktivnosti za 
varovance in krajane KS.

2. Zbor krajanov podpira svet KS v prizadevanju za 
oblikovanje participatornega občinskega proračuna. 
Zbor tudi poziva MOK, da v neposrednem dialogu s 
predstavniki KS dogovori in oblikuje Načrt razvojnih 
programov proračuna za l.2017 s projekcijo do 2019.

3. Zbor krajanov predlaga, da MOK nemudoma pristopi k 
vsem aktivnostim, potrebnim za izgradnjo nove šole v 3 
letni dinamiki, tako kot je že  bila prikazana v proračunu 
za l. 2010
a) Zbor krajanov daje pobudo MOK in občinskemu 

svetu, da do sprejetja OPN zamrzne prodajo žemljišč, 
ki ne predstavljajo manjših zaokrožitev (komasacij) 
zemljiških parcel ali plomb v strnjenih naseljih.

b) Zbor krajanov daje pobudo občini in občinskemu 
svetu, da po zgledu občine Izola nameni kupnino za 
nepremičnine z območja KS izključno za financiranje 
komunalne opreme KS.

 4. Skladno s 155. členom Statuta MOK in 42. členom, 5. 
alineja Statuta KS Škofije zbor krajanov daje pobudo o 
ustanovitvi  referenčne ambulante splošne medicine.
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Zbor / Svet

Sodelovanje z društvi, organizacija dogodkov, 
informiranje…

V krajevni skupnosti delujejo tri strokovna telesa, ki so v po-
moč svetu KS pri njegovem delu. Med najbolj aktivnimi je Od-
bor za družbene dejavnosti, ki je tudi  v drugem letu svojega 
delovanja sledil zastavljenemu cilju, da bi bili rezultati njego-
vega dela v času štiriletnega mandata vidni v kulturi, športu, 
boljši obveščenosti krajanov, pri medgeneracijskem in vse 
splošnem sodelovanju ter povezovanju vseh subjektov v kra-
jevni skupnosti. Številni dogodki in drugo dogajanje kažejo, 
da so na pravi poti.

Delo Odbora za družbene dejavnosti v letu 2016 je na zboru 
krajanov predstavila Gabriel Žabkar, ki je nadomeščala pred-
sednico odbora Natašo Zerbo v času njene bolniške

1. Sodelovanje z društvi
Krajevna skupnost društvom nudi  veliko podpore z možnostjo 
brezplačne uporabe prostorov zadružnega doma, kjer imajo 
tri društva tudi sedež. Samo stroški elektrike za te prostore na 
primer znašajo 3.800 evrov letno. Aktivnosti so bile usmerje-
ne k spodbujanju priprave več dogodkov, z več sodelovanja 
med društvi, hkrati pa h krepitvi odgovornosti do ravnanja s 
prostori KS.

2. Novi najemnik v zadružnem domu
Odbor je sodeloval v celotnem postopku iskanja novega naj-
emnika od določitve  kriterijev za razpis (izvirnost in kakovost 
gostinske ponudbe, višina najemnine, pripravljenost za vla-
ganje v prostore in nujno obnovo sanitarij,  idejna zasnova po-
sega v prostor) do podaje predloga svetu o izboru. Novi naj-
emnik je LSB-VELL d.o.o, ki temeljito prenavlja celoten prostor 
in investira v njega.

3. Dogodki v sodelovanju z odborom in KS 
V avli, dvorani in v drugih prostorih zadružnega doma je bilo 
več kot 20 dogodkov, kar je precej več kot lani. V njih so so-
delovala domača društva, šola, krajevna organizacija Rdečega 
križa, ki v avli organizira dobrodelne zbiralne akcije, razdelje-
vanje pomoči in drugo. Novosti so Špargljada, Golažjada, šte-
vilni koncerti pevskih zborov in še  kaj. V avli je bil organiziran 
tudi posvet s poslanci o cestni in problematki lokalne samoup-
rave v občini, v kateri zaledne KS vse bolj zaostajajo v razvoju.  

4. Informiranje 
Velika pozornost je namenjena informiranju krajanov. Na in-
ternetni stran KS Škofije so objavljeni vsi zapisniki sej, sklepi 
in druge uradne informacije, napovedi dogodkov, ki jih orga-
nizirajo društva, krajevna skupnost in drugi subjekti. Do zdaj 
je bilo objavljenih že čez 240 tekstov in več kot 1000 fotografij. 
Delo opravlja tajnica Majda in člani uredniškega odbora, ki vo-
lontersko skrbijo za obveščanje krajanov in  redno spodbujajo 
k sodelovanju društva, šolo in druge organizatorje dogodkov.

Zagon projekta zdravstvene 
ambulante

Maja je bila Uradu za družbene dejavnosti poslana pobuda  
za ustanovitev ambulante družinske medicine na Sp. 
Škofijah. Odzval se je Zdravstveni dom Koper in povedal, 
da je politika razvoja mreže zdravstvene oskrbe v rokah 
ustanoviteljice, to je MOK, ki mora dati  soglasje. Aktivnosti 
so se čez poletje nadaljevale in na oktobrski seji je 
predsednik sveta KS Edmond Gašpar   poročal o prostorskih 
možnosti za  zdravstveni dom. 

V Zadružnem domu   Škofije   sta dva prostora, ki bi bila 
primerna za ambulanto, odvisno od obsega zdravstvenih 
storitev. Svet KS je podelil   Milanu Markočiču mandat 
za vodenje  kontaktov z deležniki   projekta ustanavljanja 
splošne ambulante na Škofijah z obvezo rednega poročanja 
svetu  o poteku aktivnosti.

V začetku decembra je Zdravstveni dom Koper poslal 
pismo podpore za splošno ambulanto in pripravljenost, 
da sodeluje pri prilagoditvi prostora kot v primeru 
ambulante v Pobegih. Direktor Matevž Ravnikar se je na 
Škofijah  sestal s predsednikom sveta KS Škofije Edmondom 
Gašparjem in svetnikom Milanom Markočičem ter si 
prostora tudi ogledal. Večji prostor v izmeri 90 m2 je bil 
po ogledu direktorja ZD Koper ocenjen kot primeren za 
umestitev referenčne ambulante, ki pomeni večji standard 
zdravstevnih storitev. Posredovan mu je bil tlorisni načrt 
prostora in dogovorjeno, da bo o aktivnostih na projektu 
obveščal KS.
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Svet

Novo igralo na Plavjah

Prvi dan oktobra je bil kot naročen: sončen, a ne prevroč: 
Maksim Vergan je poskrbel za vesele otroške pesmice, starši 
so pripeljali otroke in novo igralo je bilo kmalu polno iz vseh 
strain.

Z igro,  ob otroškem živžavu je bilo tako novo igralo in dve 
klopi na Plavjah predano svojemu namenu. Predsednik sveta 
KS Škofije Edmond Gašpar je na kratko povedal, da so odlike 
postavljenega igrala v njegovi kakovosti, ki dosega najvišje 
standarde in je narejeno iz naravnih, otrokom in okolju 
prijaznih materialov. Poskrbljeno je tudi za varnost, prostor 
pod in okoli igrala pa je nasut z debelo plastjo drobnega 
prodca. Vsa dela in nakup igrala je v celoti investirala KS Škofije, 
kar je znašalo 6.700 evrov.  .   Igralo je dobilo res primeren 
prostor v tretjem največjem naselju v krajevni skupnosti. 
Plavje imajo namreč že 562 prebivalcev, njihova povprečna 
starost je 43 let, med njimi pa je 15 odstotkov otrok. To pomeni, 
da na Plavjah živi 78 otrok. 

Plavčan in svetnik Matjaž Čok je dodal, da se urejanje igrišča 
s tem še ni končalo in da bodo skupaj s krajani oblikovali še 
kakšno pobudo, na primer o postavitvi koša in še kakšnega 
elementa, ter jo s skupnimi močmi tudi uresničili. 

Ob igri ni manjkalo sladkih dobrot in pijače, najbolj pa so 
se vsi razveselili sosede Anice, ki je prinesla sveže pečeno 
pecivo z domačo slivovo marmelado. Prisotni so ob prijetnem 
kramljanju ugotavljali, da ima ograjeno igrišče dober 
potencial, da bi se na njem večkrat kaj dogajalo, da bi se družili 
in spoznavali.

Škofije morajo ohraniti 
prostor za razvoj

V drugem polletju je MOK trikrat izvedel dražbo nepremičnin, 
na katerih je bilo tudi precej parcel iz območja KS Škofije. Svet 
je vodstvu MOK dal pobudo, naj s seznama umakne dve večji 
parceli tik nad nedokončanim baliniščem pri OŠ Škofije. Žal 
občina tega ni upoštevala,  6.600 kvadratnih metrov sicer ni 
bilo prodanih, vendar ima občina zdaj pravico do neposredne 
prodaje.

Svet KS je oktobra sprejel še bolj konkreten in zavezujoč sklep, 
s katerim od MOK zahteva, da v novo nastajajočem OPN 
opredeli območje, ki obsega   parcele št. 60/3,760/5,761/1,7
61/2,761/3,762,763/,1763/2,783/2,783/3, in 784 vse k.o. 2595 
Škofije, kot območje za rekreacijo in urbano zelenje.   To 
območje namreč razvojno dopolnjuje kot »zelena   pljuča« in 
rekreacijsko sprostitveni prostor sedanjo obstoječo prostorsko 
rabo centralnih dejavnosti (šola, vrtec, igrišča...) in predvideno 
področje pozidave nad tem območjem.

Predsednik sveta je obrazložil, da je Občinski urad za okolje 
in prostor zaprosil za dostavo izhodišč  strategije družbenega 
razvoja in iz njega izpeljanega prostorskega načrtovanja. 
Urad je to zavrnil, kar na nek način kaže, da MOK  ne upošteva 
niti priporočil evropske Aarhuške konvencije, niti temeljnih 
principov lokalne samouprave in odnosov z ožjimi deli lokalne 
skupnosti, v tem primeru krajevnih skupnosti, po katerih 
morajo občani sodelovati pri pripravi pomembnih odločitev v 
prostoru, kjer živijo.

Da to drži, kaže tudi primer, ko je bil zaradi neupoštevanja 
mnenja KS ustavljen OPPN Fortezza. Tedaj   je KS v zadnji fazi 
postopka ob javni razgrnitvi dosegla zamrznitev projekta 
do ureditve nove dostopne poti na območje pozidave, kar 
se ne bi zgodilo, če bi naročnik in MOK sodelovala s KS skozi 
predhodne faze projekta.

Ker občina istočasno nadaljuje tudi s prodajo zemljišč brez 
koordinacije s KS in brez prostorskega načrta, je v krajevni 
skupnosti potrebno opredeliti vsaj prostorsko rabo območja 
okoli šole, kar so svetniki s sprejemom sklepa tudi storili. Tako 
so podprli tudi stališče šole, ki je prav na dan seje zapisala, da si  
šola želi ohraniti čim več zelenih površin za športne dejavnosti. 
»Že nekaj časa se nad šolo razprostrira nedokončano balinišče,« 
je zapisala ravnateljica Vlasta Urška Baraga, v katerega je bilo 
vloženih veliko sredstev. »Mi smo okoli betonske površine 
zasadili oljke in želimo, da se gradnja zaključi in nameni 
balinišču ali kakšni drugi športni dejavnosti, primerni tako za 
mlajše kot tudi starejše«.  

Fotografije prikazujejo nedokončano balinišče in šolsko igrišče, 
kjer so v ozadju omenjene parcele. Glede na število prebivalcev 
in perspektivo razvoja bi KS Škofije gotovo potreboval prostor 
za bodoči športno rekreacijski park.
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Plavje dobijo spet črpalko

Na prostoru bivše bencinske črpalke Plavje potekajo 
gradbena dela. Izvaja jih podjetnik Albin Hauptman oziroma 
podjetje IJM Transport ( upravlja tudi bencinsko črpalko 
v Materiji), ki je od Istrabenza odkupil zemljišče in pridobil 
vsa potrebna dovoljenja za ponovno oživitev bencinske 
črpalke. V zemljo so namestili povsem nove rezervoarje za 
gorivo, objekt  bo montažni,  ob črpalki pa bo tudi manjša 
prodajalna in verjetno bife. 

Naj ob tem povemo, da je lastnik bodoče črpalke finančno 
podprl prireditev ob 75 - letnici ustanovitve prvega odbora 
OF v slovenski Istri v Jamškovi hiši, kar kaže na njegovo 
družbeno odgovornost do okolja, v katerega prihaja.

V Primorskih novicah so zapisali mnenje predsednika svet 
KS Edmonda Gašparja, da gre za pomembna pridobitev 
za Plavje. Vendar je ob tem  spomnil, da so pred dvema 
letoma koprsko občino ponovno pozvali, da od Istrabenza 
odkupi bivšo črpalko in jo preda v upravljanje KS. «Plavje 
so namreč pred leti ostale brez prostora za druženje, ki so 

ga krajani imeli v prostorih nekadnje Jestvine in vodstvo 
KS je želelo zagotoviti nadomestni prostor,“ je dejal. Prav 
tako so predlagali, da bi na meji s pokopališčem uredili 
mrliško vežico in javno parkirišče, ki ga Plavje nimajo. 
Občina se kot običajno ni opredelila do pobude KS, za 
časopis je spet zelo na splošno napovedala celovito rešitev 
za mrliško vežico in parkirišče nekje v prihodnosti.  

Sanacija voda za Sp. Škofije 207

Novembra je Marjetica Koper začela s sanacijo kanalizacijskega 
voda do oziroma od stanovanjsko poslovne stavbe na Sp. 
Škofijah 207. Javna kanalizacija je bila namreč poškodovana 
zaradi posedanja terena.

Stanovalci in lastniki oziroma najemniki prostorov v objektu 
so že dalj časa opozarjali na fekalne izcedke, ki so se pojavljali 
pod blokom, v poletnem času pa so tudi zaudarjali. Po 
več intervencijah krajanov in KS Škofije je Marjetica začela 
s saniranjem centralnega voda do priključka na glavni 
kanalizacijski vod. Dela so  končana, na novo je urejen tudi 
ekološki otok in položen optični vod. MOK je za sanacijo 
Marjetici zagotovila približno 20.000 evrov. 

Težave z vodo na cesti pri 
pokopališču

Oktobrski dež je  na cesti pri pokopališču povzročil celo 
poplavo. Tajnica KS Majda je po navodilih predsednika 
sveta že kot velikokrat prej problem javila  občinskemu 
vzdrževalcu cest CPK. Po poldnevu so delavci CPK  prišli 
na teren in ugotovili, da je bila cev, ki teče pod parkiriščem, 
zasuta z gradbenim materialom, ki ga je bilo treba odstraniti. 

Tam potem ni več poplavljalo, problemi pa so se pokazali 
drugje. Pritožil se je Marino Grižančič, damu je 21. 
novembra  meteorna voda izpod ceste pod pokopališčem v 
količini nekaj sto   kubikov, ki je speljana na njegovo parcel,  
spet povzročala materialno in ekološko škodo. Svet KS je 
njegovo pritožbo takoj poslal vodstvu MOK, ki je pristojno 
za ureditev tega problema.
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Pokopališča so urejena

Tri škofijska pokopališča so svoje obiskovalce za Dan mrtvih 
pričakala urejena. KS je dala letos izdelati geodetske katastre, 
grobna mesta so v skladu s katastrom oštevilčena tako, kot 
zahtevata zakon in občinski odlok. Jure in Robi, delavca, ki 
delata za KS,  sta poskrbela za njihovo vsesplošno urejenost.

V poletnem času so potekala številna dela. Na pokopališču 
Tinjan so bila oštevilčena grobna mesta skladno z izdelanim 
geodetskim katastrom. Na pokopališču Škofije se je 
opravljala hortikulturna ureditev pred kapelico in na novem 
delu pokopališča. Nameščena je bila nova oglasna vitrina. Na 
pokopališču Plavje je bil saniran suho zid na severovzhodni 
strani pokopališča, počiščena zasebna parcela ob njem, ki jo 
je KS založila ob predhodnih posegih, vgrajen novi pokrov 
vodovodnega jaška in zgrajen plato bodočega lapidarije. 
Potrebno je še namestiti ploščo z napisom »Lapidarij«.

Zahteve po sanaciji ceste na 
Elerjih

Po zaključku gradbenih del vgradnje novega elektroenergetske 
zanke in transformatorja Elerji, ki so se izvajala aprila, maja 
in junija 2016, se na cesti že kažejo  problemi oziroma slaba 
izvedba. Na pobudo članice sveta KS Škofije Samante 
Mikulandi je bil zato v drugi polovici avgusta z izvajalcem del 
opravljen ogled ceste. Prisotni so bili predstavniki izvajalca 
del CPK Aleš Tominc in Kristjan Rojc, iz KS Škofije Edmond 
Gašpar, Samanta Mikulandi in Darko Počkaj ter krajana 
Elerjev Enjo Blažević in Anton Omar.

Ugotovljeno je bilo, da so v dobrih dveh mesecih po zaključku 
del nastale  manjše lokalne udrtine zaradi slabo izvedenega 
utrjevanja trase izkopa. Prisotna krajana Elerjev sta povedala,  
da so v času zasipavanja izkopnega kanala videli le površinsko 
utrjevanje zasutja kanala in izrazili skrb nad nadaljnim 
posedanjem .

Ob ugotovljenih poškodbah po zaključku del in posedanjih 
so predstavniki KS Škofije opozarili lastnika ceste (MOK) in  
edinega pristojnega za ukrepanje, ki je Elektru dal dovoljenje 
za prekop in nadzor:

•	 naj izvajalec nemudoma sanira zdaj že vidne  poškodbe

•	 da bodo obvestili lastnika javne površine (MOK) o zaznanih 
indicih morebitnih večjih posedanj

•	 da KS ne odobrava spajanje novega asfalta nad izkopnim 
kanalom s preostankom cestičša v »cik-cak« linijah, temveč   
bi morale biti te linije  kar se da ravne

•	 da se je pri ponovnem asfaltiranju na nekaterih odsekih 
puščalo pas 20-40 cm starega asfalta, ki bo zaradi morebitnih  
kasnejših posedkov kompromitiran in ga bo moral lastnik 
ceste sam sanirati.

•	 da je v soglasju lastnika ceste –Mestne občine Koper 
opredeljen garancijski rok izvajalca in investitorja  v trajanju 
dveh let prekratek in bi ga bilo smiselno podaljšati na 5 
let , tako kot je opredeljeno v splošnih uzancah garancij 
za  tovrstna dela.

O poškodbah je tekla razprava tudi na zboru krajanov 
novembra, vendar predstavniki vodstva MOK niso 
pojasnili, zakaj vse do danes niso poskrbeli za nujno 
sanacijo slabo izvedenih del.
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Promet / Kanalizacija

Pet povoznih ploščadi

Od kar so bile na cesti proti Zg. Škofijam položene 
nestandardne hitrostne ovire pri šoli, je bilo s strani krajanov 
veliko upravičenih pritožb. Tudi v anketi so oktobra poudarjali, 
da je potrebno narediti pravo povozno ploščad, prav tako na 
zboru krajanov. Svet KS je o tem razpravljal in dajal pobude za 
ureditev večje prometne varnosti  vse bolj prometne ceste na 
MOK. Avgusta je potekal skupni ogled kritičnih točk na cesti. 
Decembra pa je Urad za javne gospodarske službe in promet 
predal nalog izvajalcu za izgradnjo   petih povoznih ploščadi 
za umirjaje prometa v okolici šole in na cesti Škofije - Tinjan, ki 
bodo končane do konca leta.

Dela intenzivno potekajo. Gre za prave povozne ploščadi za 
omejitev hitrosti, vsaka bo posebej osvetljena, označena s 
prometnimi znaki in potrebnimi talnimi zarisi. Skratka v skladu 
s predpisi, ki ploščad opisujejo kot napravo za umiranjenje 
prometa, ki stoji pravokotno glede na os ceste, je dvignjena 
nad nivo vozišča in jo sestavljajo klančine in dvignjena ploščad.

MOK bo za ureditev petih ploščadih namenila približno 25.000 
evrov.

Kanalizacija za Zg. Škofije se spet odmika

Novembra so se gradile tri krajše veje fekalne kanalizacije iz 
projekta  sekundarnega kanalizacijskega omrežja - 2. faza na 
Zg. Škofijah.Vrednost del je bila  90.000 evrov. Izvajalec je bil 
CPK, investotor pa MOK. 

Celotna projektna investicijska vrednost projekta kanalizacija 
Zg.Škofije, za katerega je že pridobljeno gradbeno dovoljenje, 
znaša 3,8 mio EUR. Po februarja sprejetem Načrtu razvojnih 
programov MOK je bilo za leto 2017     načrtovanih za   1,85 
mio EUR investicijskih vlaganj in prav toliko v letu 2018. Žal 
predlog novega proračuna  za leto 2017 v delu Načrti razvojnih 
programov razkrivajo, da denar iz skupnega proračuna spet ne 
bo usmerjen v pospešeno izgradnjo  kanalizacije na Škofijah. 

Po novi dinamiki naj bi v letu 2017 in 2018 za te namene 
porabili zgolj po 100.000 evrov in 200.000 EUR , glavnina 
investicije v vrednosti 3.400.000 pa se prenaša  v leto 2019. 

To tudi pomeni, da bo področje izgradnje kanalizacije 
in  cesta Škofije-Tinjan vsaj še tri leta obremenjeno z manjšimi 
gradbenimi posegi in izjemno prometna cesta še dolgo ne 
bo dočakala nujne rekonstrukcije in pločnika. KS Škofije pa še 
naprej ostaja  med tistimi območji v koprski občini in Sloveniji, 
kjer večji del gospodinjstev nima kanalizacijskega priključka. 
Od približno 1.000 gospodinjstev jih je na kanalizacijo 
priključenih le okoli 250.
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Šola in vrtec

Svet otrok v vrtcu in šoli

Ob zaključku koledarskega leta vam ponujamo pogled v  delo 
našega vrtca in šole. 

Vrtec obiskuje 147 otrok od 11. meseca starosti dalje. 
Razporejeni so v 8 oddelkov. Število otrok v oddelku je odvisno 
od starosti otrok. V šoli je 270 učencev v 14-ih razredih. V tem 
času se je v vrtcu zvrstilo veliko lepih dogodkov. Poleg dela po 
skupinah, ki poteka v skladu s kurikulumom za vrtce in zajema 
dejavnosti na različnih področjih, smo za otroke pripravili še 
več zanimivosti. Tako so jih v času Tedna otroka obiskali gasilci, 
policisti s psi, zdravstveno osebje, ogledali so si več gledaliških 
igric … Medse smo povabili Niko Solce, ki jim je pripravila 
glasbeno lutkovno igrico. Joseph z Madagaskarja je predstavil 
njihovo glasbo, glasbila. Starejši dve skupini sta se odpravili na 
ogled gledališke predstave LOLI IN BOLI v koprsko gledališče 
…

Glede na to, da so starši v vrtec prinesli veliko kostanja, smo 
ga na vrtčevskem igrišču pekli še dolgo v november mesec. 
Otroci so ob peki in pokušanju kostanja zelo uživali. V skupini 
so tudi rezali in sušili naše kakije, ki so jih nato postregli vsem v 
vrtcu. Bili so odlični. Tudi oljke so obirali in to vsi od najmlajših 
dalje. Eno skupino so starši otroka povabili k sebi na dom in jim 
povedali marsikaj zanimivega o oljki. Po »napornem« obiranju 
so si na šolskem travniku privoščili še zasluženo malico. Zelo 
dobro je uspel izlet v okviru pohodništva, ki poteka nekajkrat 
v letu na soboto. Udeležijo se ga otroci s starši. Na eno izmed 
sobot so otroci s starši in vzgojiteljicami obiskali zavetišče za 
živali. Potekal je tudi pravljični popoldan, ki so ga pripravile 
naše strokovne delavke. Veseli smo tudi obiskov naših 
krajanov. Tako nas je obiskal čebelar in pokazal opremo, ki 
jo uporablja pri čebelarjenju. To srečanje je potekalo na dan 
slovenskega zajtrka, ki je bil tudi v vrtcu. Za otroke je zelo 
zanimiva predstavitev poklicev in kar nekaj staršev nas je 
obiskalo tudi letos in se predstavilo.

Sodelovali smo na krajevnem prazniku oljk in vina. Strokovne 
delavke so pripravile delavnico ustvarjanja iz naravnih 
materialov, otroci skupine RIBE pa so tudi nastopili z glasbeno 
plesno točko. 

Delo v vrtcu je res pestro, zanimivo in vabimo vas, da nas 
obiščete in pokukate v naš svet. 

Pa še pogled v šolo. Poleg redne dejavnosti se je tudi v šoli 
zvrstilo veliko zanimivih dogodkov. Tako smo z gledališkimi 
predstavami obeležili Teden otroka. Moto tedna je bil »Svet, 
v katerem želim živeti«. Že v septembru smo sodelovali na 
narečnem večeru na Elerjih. Udeležili smo se tudi praznika oljk 
in vina v kraju in pekli kostanj. Učenci se redno udeležujejo 
tekmovanj v znanju z različnih področij. Zelo dobro so se  
odrezali pri izdelavi kratkih video filmov, ki so jih predstavili v 
okviru filmskega festivala v Izoli. Na občinskem tekmovanju v 
nogometu so dosegli 3. mesto. Okoli 40 učencev se je udeležilo 
teka v okviru Ljubljanskega maratona. Zanimiva so tudi 
športna srečanja z drugimi šolami, ki potekajo predvidoma ob 
sobotah. Velika je tudi udeležba otrok in staršev na občasnih 
pohodih ob sobotah (vreme pogosto spremeni naše načrte). 

Udeležili smo se dnevov evropske kulturne dediščine v 
Piranu in učenci so bili nad doživetim navdušeni in so pri 
spremljanju dogodkov zelo dobro sodelovali.  Dva razreda sta 
se udeležila tudi srečanja z Nikom Vujičičem v Kopru. Pevski 
zbor je zapel na prireditvi »Prižgimo lučke«. Že tradicionalno 
je naše popoldansko srečanje z upokojenci, ko učenci in 
upokojene krajanke skupaj ustvarjajo. Letos so izdelovali 
punčke iz brisačk, ki jih bodo, v sodelovanju z Rdečim križem, 
podarili  bodo najstarejšim krajanom in nekatere tudi obiskali. 
Učenci so nastopili tudi na krajši prireditvi, ko smo z društvom 
upokojencev obeležili jubileje najstarejših krajanov.

Kot vsako leto, smo tudi letos v sodelovanju s krajevno 
organizacijo Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB 
in veteranov izpeljali komemoracijo ob spomeniku. Torkla 
Lisjak je učencem 1. razreda podelila stekleničko županovega 
oljčnega olja. V šoli pa smo obrali šolske oljke, iztisnili 15 litrov 
olja, ki so ga učenci pri malici tudi preizkušali. Obiskali so nas s 
televizije Koper in posneli krajši prispevek o naši šoli.

Že drugo leto na šoli poteka mednarodni projekt ERASMUS+ 
z naslovom »Lov na zaklad«. Naši učenci in učitelji so že 
gostovali na Finskem in v Španiji. Marca 2017 je gostitelj naša 
šola. Obiskali nas bodo učenci in učitelji s šol iz Španije, Finske, 
Poljske, Madžarske in Nemčije. Vsekakor bo to za nas velik izziv 
in obenem lep dogodek.

Do izida glasila bo za nami božično novoletni koncert, ki ga 
pripravljamo skupaj z društvom Istrski grmič.. 

Zelo dobro sodelujemo tudi z drugimi zunanjimi institucijami: 
gasilci, policijo, preventivno zdravstveno službo, različnimi 
strokovnjaki, ki nam pomagajo pri izvajanju dejavnosti in tudi 
pri reševanju težav, s katerimi se v šoli srečamo.

Pa še skok v prihodnost. V naslednjem letu se predvideva 
dograditev knjižnice in dodatne učilnice za potrebe pouka, 
povezali naj bi tudi šolsko telovadnico s krajevno športno 
dvorano ter zgradili dva manjša kabineta za strokovne delavce. 
V letu 2018 bo sanacija šole, ki bo poleg nujne sanacije fasade, 
strehe, oken in vrat zajemala še več del v notranjosti obstoječe 
stavbe (sanitarije, električna napeljava, telovadnica, notranja 
vrata, stopnice pred šolo, vodovodna napeljava …). Sanacija 
naj bi se zaključila  konec avgusta 2018. S tem se bodo pogoji 
bivanja v šoli bistveno izboljšali.  

Vsem krajanom želim leto lepih trenutkov, strpnosti in 
medsebojnega razumevanja.

Ravnateljica
Vlasta Urška Baraga»
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»Dobimo se na pjaci«

Učenci izbirnega predmeta turistična vzgoja so se 1. 
oktobra 2016 udeležili programa v okviru dnevov evropske 
kulturne dediščine. Odpravili so se v Piran, kjer so spoznavali 
osnove turistične vzgoje, se udeležili vodenega sprehoda 
po trgih z naslovom Dobimo se na »pjaci« in spoznavali delo 
v turistični točki.

Tečemo »maraton« 

Učenci, ki so se dobro odrezali na šolskem krosu, so se 
preizkusili na 21. ljubljanskem maratonu in zelo uspešno 
zastopali šolo.

Učenci 1.-5. razreda so odtekli promocijski tek, (600m, 
1600m), ki je bil netekmovalnega značaja. Osnovnošolski 
tek – učenci od 6. do 9. razreda pa so tekli 2000m. 

Ob tednu otroka – Madagaskar v sliki in besedi

Teden otroka, ki je letos potekal od 3.10. – 7. 10. 2016, je 
nosil naslov “Svet v katerem želim živeti.” Na šoli so se odvila 
predavanja, delavnice in predstava, na katerih so se učenci 
srečevali z razlikami, pestrostjo današnjega sveta. 

Madagaskar je predstavil v Sloveniji živeči glasbenik in  
kulturnik, rojen na Madagaskarju. Učenci so zaigrali na 
malgaške inštrumente.

Pobirali smo oljke

Učenci podaljšanega bivanja so skupaj z učitelji in delavci šole 
pobirali oljke.  
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Vrtec na obisku obalnega 
zavetišča za živali

Na pobudo vzgojiteljic je nekaj   družin iz skupine 
Pikapolonic konec novembra obiskalo Obalno zavetišče za 
živali. Najprej so ves teden   vestno zbirali odeje, preproge, 
hrano, posodice in povodce za muce in kužke, kar so potem 
ponosno predali osebju zavetišča.

Na sprehod so lahko odpeljali izbranega kužka in na 
vodenem ogledu spoznali prav vse štirinožne stanovalce 
zavetišča. Mrzle dlani in pordela otroška lička so šli pogret v 
našo  slaščičarno na Škofijah. Ob toplem čaju in kakavu so 
„pridno pospravili“ še pladnje s slaščicami ...

Belma Mutnica

Na pohodih se družimo

V tem šolskem letu  se je pohodna skupina vrtca na pohod 
prvič odpravila lepo oktobrsko soboto iz zbirnega mesta na 
igrišču v Dekanih. Opremljeni z nahrbtniki in dobro voljo so 
se povzpeli po gozdni podi. Hodili so hitro in  kmalu prispeli 

na Kolombar. Tam so se  odpočili in okrepčali z dobrotami iz  
nahrbtnikov.

Navzdol pa so se spustili kar v teku…in pohoda je bilo kmalu 
konec.

Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek, 18.11., smo skoraj v 
vseh slovenskih šolah in vrtcih 
spet zajtrkovali tako imenovani 
slovenski tradicionalni zajtrk. 
Zajtrkovali smo domači polbeli 
kruh, bio maslo, med, bio mleko 
in jabolka.  Namen projekta 
je spodbujanje samooskrbe s 
kakovostno hrano iz lokalnega 
okolja. 

Sproti lahko dogajanje spremljate na spletni strani osnovne šole. 
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»Podpiramo Bronxe« in  30. obletnica kluba

Poleg običajne dejavnosti, ki jo Bronxi izvajajo v športni 
dvorani Burja in v dvoranah širom po Sloveniji, je  
iztekajoče se leto v znamenju dveh posebnih aktivnostih. 
Sredi poletja se je pričela akcija »Podpiramo Bronxe«, ki še 
vedno traja in je dala zelo obetavne rezultate. Istočasno pa 
potekajo intenzivne priprave na obeležitev 30 obletnice 
delovanja kluba, ki bo potekala skozi celo leto 2017.

Takoj po končani tekmovalni sezoni so se vodilni v klubu 
usmerili k novim izzivom. Kot običajno se je nova sezona 
odprla s tradicionalno Škofijsko šagro. Veliko novega o tem 
dogodku ni potrebno pisati. Šagra v našem kraju je že vrsto 
let izjemno obiskan dogodek, ki združuje naše sokrajane 
in številne obiskovalce iz okolice. Visok nivo organizacije, 
prireditev brez vstopnine in pester program za vse okuse so 
magnet za številne zadovoljne obiskovalce.

Istočasno smo v klubu zagnali posebno aktivnost, ki smo jo 
poimenovali akcija: »Podpiramo Bronxe«. Gre za skupni projekt 
podjetij in podjetnikov iz našega kraja, ki s svojim prispevkom 
pomagajo pri delovanju društva, ki ima izjemen pomen pri 
delu z mladimi. Podjetja združena pod tem nazivom imajo 
enkratno možnost promoviranja svoje dejavnosti pod izredno 
ugodnimi pogoji. Že v prvi fazi je svojo družbeno odgovornost 
do največjega društva v kraju izkazalo več kot 50 podjetnikov 

in tako bistveno pripomoglo k izvedbi zastavljenih programov. 
Seznam sodelujočih si lahko ogledate na spletni strani  
www.fcbronx.si. Aktivnost traja še vedno, zato pričakujemo, 
da bo sčasoma še več podjetij in podjetnikov iz Škofij pristopilo 
k projektu in tako pokazalo, da jim ni vseeno kaj se dogaja z 
našimi mladostniki.

Tekmovanja vseh selekcij so v polnem razmahu. Vsak konec 
tedna se skoraj dvesto športnikov v sedmih kategorijah meri 
s svojimi vrstniki za kar najboljše rezultate. Čeprav so v našem 
klubu na prvem mestu vrednote, ki povdarjajo izgradnjo 
zdravih mladih osebnosti, ne zanemarjamo niti tekmovalnih 
dosežkov. Vabimo vas, da si tekme v ŠD Burja tudi sami 
ogledate. Kaj se kdaj dogaja lahko vidite na naši spletni strani 
in na spletni strani KS Škofije.

Konec koledarskega leta je že tradicionalno v znamenju še 
enega velikega projekta. Od 16. do 26. decembra bo v športni 
dvorani potekal že 18. Festival malega nogometa. Na njem 
bo moč videti zares pester malonogometni program. V 12 
tekmovalnih kategorijah se bodo predstavila dekleta, otroci 
prvih in drugih razredov osnovnih šol, vse mlajše selekcije od 
U9 do U19, člani in kar tri kategorije veteranov; nad 35, 45 in 
55 let. 

Silvesterski ognjemeti bodo naznanili še en mejnik v delovanju 
našega društva. V letu 2017 bomo namreč obeležili 30 
obletnico uspešnega delovanja. Različne dejavnosti se bodo 
vrstile skozi celo leto in doživele kulminacijo konec poletja. 
Podrobnosti naj ostanejo skrivnost, bomo pa o vsem javnost 
pravočasno obvestili.

Na koncu naj omenimo, da je KMN Bronx edino društvo v 
kraju, ki ima status društva, ki deluje v javnem interesu. 
To dejstvo vsem krajanom ponuja priložnost, da tudi sami 
donirajo del sredstev iz svoje dohodnine za delovanje društva. 
V kolikor izpolnite predpisani obrazec, boste svoja sredstva 
le preusmerili iz državnega proračuna v društvo, ki ga bo 
zagotovo koristneje porabilo. Za pomoč in dodatne informacije 
smo dosegljivi na www.fcbronx.si in info@fcbronx.si  

Željko Stanič 

Nia za pozitivne vibracije

Več od 30 let je minilo odkar se je Nia Technique iz Amerike 
razširila po vsem svetu. To je vadba, ki je primerna za 
vsakogar, ker naše telo obravnava kot celoto. Z njo delamo 
na našem telesu, umu, čustvih in duhu. Spodbuja nas, da 
prisluhnemo našem telesu in čutimo v njem zadovoljstvo 
skozi gibanje.

Učenci Nie vadbo doživljajo kot mešanico tehnik, ki 
združuje ples, borilne in obrambne veščine, tehniko 
dihanja, sproščanja in samo zdravljenja.

Udeleženke na Škofijah že nekaj let uživajo v vadbi in vas 
vabijo, da se jim pridružite.
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Kettlebell lifting na Škofijah

Kettlebell lifting je šport, ki izhaja iz Rusije in se je sčasoma 
razširil na vse celine. Njegovo bistvo je ciklično dvigovanje 
uteži na platformi. Za marsikoga relativno kratek čas desetih 
minut nastopa na platformi morajo športniki trdo delati skozi 
celo leto. Visokointenzivni treningi stremijo h krepitvi moči, 
vzdržljivosti, gibljivosti in eksplozivnosti telesa. Le tako lahko 
tekmovalci dosežejo visoko stopnjo pripravljenosti.

Nena Cah, ustanoviteljica drustva Kettlebell lifting N1 Obala, 
je v svoji telovadnici, ki se nahaja v prostorih zadružnega doma 
na Škofijah, poleg ostalih dejavnosti, pripravila prostor tudi za 
to športno panogo. Trenutno se na tekmovanja pripravlja šest 
tekmovalcev in tekmovalk starih med 16 in 43 let. V zadnjem 
letu so se v okviru društva udeležili številnih tekmovanj na 
Hrvaškem, Madžarskem, v Srbiji in Sloveniji in dosegali zelo 
dobre rezultate. Želja ustanoviteljice pa je predstaviti in 
navdušiti za ta šport tudi mladino staro nad 15 let. 

Poleg Kettlebella se v telovadnici izvajajo tudi številne druge 
dejavnosti in treningi. Med ostalim se lahko udeležite vaj za 
zdravo hrbtenico, pilatesa, treningov za moč in kondicijo in  
priprav športnikov različnih panog kot so smučanje, nogomet, 
košarka, plezanje, plavanje, tek in drugo. Vsakemu udeležencu 
ponujajo osebni pristop, primeren njegovi pripravljenosti in 
željam.

Društvo se ponosno razvija v kraju, kjer je šport že vrsto let 
doma. Glavno vodilo društva je krepitev želje po gibanju med 

ljudmi in skrb za zdrav 
način življenja. Poleg tega 
veliko časa namenjajo za 
prijetno in konstruktivno 
druženje, kar je tudi cilj 
društva: nuditi prostor, 
oporo in znanje čim večjem 
številu  rekreativcev in 
vsem, ki želijo narediti 
nekaj dobrega zase.

Športni klub Mega - sezona 
velikih  uspehov

Športni klub Mega neguje pestro športno dejavnost. Medtem, 
ko malonogometna ekipa tekmuje na lokalnem nivoju, so 
tekmovalci in tekmovalke v posamičnih panogah izredno 
aktivni tako na državnih kot tudi mednarodnih prizoriščih.

Naša sokrajanka 13 - letna Martina Prunk je še enkrat dokazala, 
da ji v Sloveniji ni para. S svojim konjem Weltogoslarjem 
je v letu 2016 postala tako državna kot pokalna prvakinja. 
Poleg tega je osvojila še lovoriko najboljši dresurni jahač 
Konjeniške zveze Slovenije v kategoriji mlajši mladinci. Zmage 
so plod trdega dela pod vodstvom izkušene trenerke Nastje 
Vrčkovnik iz konjeniškega kluba Obala Škofije.

Prunkovi  premorejo še enega prvaka. Vsestranski Nik Prunk 
je aktualni prvak Slovenije v judu v svoji kategoriji. Številne 
zmage je zabeležil tudi na ostalih tekmah v tej borilni veščini. 
Poleg juda je Nikova strast tudi dirkanje. Z Mega racing 
teamom iz Plavij je po več kot desetih letih zastopal Slovenijo 
na svetovnem prvenstvu v gokart dirkah Cik Fia trophy. Dirke 
so potekale v Franciji (Essaj), na Portugalskem (Portimao) in na 
Švedskem (Kristianstad). Glede na dejstvo, da se je kot edini 
Slovenec uvrstil v finale svetovnega prvenstva, gre za izreden 
dosežek. Le ta dobi še dodatno vrednost, če upoštevamo 
njegove izkušnje, omejene finančne možnosti in predvsem 
tekmece, ki so profesionalni vozniki svetovnega nivoja, ki se 
ukvarjajo le in samo z dirkanjem.
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Julija šagra Kolombar
Julija je bila na Kolombarju tradicionalna dvodnevna šagra v organizaciji tamkajšnjega  turističnega in kulturnega društva 
Kolombar.  Višek je bil v soboto zvečer z NiPanike, za jedačo, pijačo in dobro razpoloženje pa so vseskozi skrbeli člani društva in 
prijatelji.

Škofijska šagra
Avgusta je na športnem igrišču za osnovno šolo na 
Škofijah potekala tradicionalna tri dnevna šagra, ki jo 
vsako poletje izvrstno organizirajo Bronxi pod vodstvom 
Željka Staniča. Prvi dan je bil kot običajno rock žur do 
jutranjih ur z bandi Xaxid, De Peachkiss in Majka.  Drugi 
dan je bila najprej animacija za otroke, potem vesel in 
zabaven kulturni program, ki ga je pripravilo društvo 
Dobra volja. Glasbena zabava pa je bila v taktih Ni Panike.  

Nedelja je bila v znamenju tradicionalnega 
malonogometnega turnirja primorskih prvoligašev. Vse 
pa se je zaključilo z briškolado.  
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Šagra na Elerjih
Konec avgusta je bila na Elerjih 
tradicionalna šagra v organizaciji 
tamkajšnjega turističnega društva. 
Predvsem mladi so tisti, ki so poskrbeli, 
da elerska šagra spet živi. Poskrbeli so 
za pijačo in jedačo, odlične palačinke in 
varen prostor ter seveda veliko ur glasbe. 
Igrali so vedno odlični De Peachkiss, 
prva skupina pa je bila istrski Kekx 
band. Ob številnih domačinih in drugih 
obiskovalcev so uživali tudi prebivalci 
Sončka, ki so jih organizatorji posebej 
povabili. Sožitje in sodelovanje pa vedno 
prinese dobro vzdušje.
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Društvo Dobra volja je v sodelovanju s KS Škofije sredi septembra pripravilo turistično kulinarično 
prireditev “Golažjada in pivo 2016».

Na prireditvi je v kuhanju golaža tekmovalo 13 ekip iz različnih krajev in celo držav. Člani ekip so prihajali 
iz Škofij, Elerjev, Pobegov, Dragonje, Šmarij, Plavij, Pohorja, Italije in celo Slovaške. Že od zgodnjih ur je 
na Škofijah dišalo in vabilo k ogledu dogajanja. Navdušeni ljubitelji kuhanja golaža, med njimi tudi pravi 
kuharji, so zavihali rokave in v štirih urah nakuhali veliko količino dobrih golažev. 

Med kuhanjem je izbrana  komisija organizatorja ocenjevala  postavitev stojnic, urejenost, čistočo ter 
aranžma ter tudi ta del truda ekip na koncu nagradila. V sklopu prireditve je bil pripravljen tudi bogat 
animacijski program za otroke. Društvo Vesele urice iz Kopra je na Škofije pripeljalo 
Kapitana Kljuko in njegove dogodivščine, Lučka Joksič je izvedla delavnico vrtenja 
POI trakov za otroke in odrasle, plesna skupina Capris Stars je poskrbela za živahne 
plesne točke, napihljiv grad je očaral najmlajše. Za poskočno glasbo so poskrbeli mladi 
harmonikaši Karlo Budan in prijatelji iz Škofij, otroški ansambel Strel iz Prestranka 
je zapel in zaigral  domače  viže, kasneje pa je za zabavo in ples poskrbel ansambel 
Frajerke iz Štajerske. 

Po dolgem okušanju in ocenjevanju je komisija   za zmagovalca razglasila ekipo 
Gregorja Žigona, drugo mesto je zasedla ekipa Bojana Mavsarja z imenom 
“Forešti”,  tretje mesto pa  ekipa Enia Blaževiča iz Elerjev. V urejenosti  stojnice 
oziroma kuhališča pa so si najboljša mesta pripadla naslednjim ekipam: prvo mesto 
ekipa Vojka Kljun iz Pobegov, drugo mesto ekipa Bojana Mavsarja in tretje mesto 
ekipa Stena iz Dragonje.

Golažjada 
2016
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Sredi oktobra je KD Istrski grmič organiziralo že 12. Praznik 
vina in oljk. Zaradi slabega vremena je prireditev potekala 
v in pred dvorano zadružnega doma.   Na prireditvi 
je sodelovalo 26 razstavljavcev, na bogato obloženih 
stojnicah so se nam predstavili naši domači vinarji, oljkarji, 
medar, vrtnarija. Naj jih navedem: kmetija Agapito, vinar 
in kletar Milan Markočič, kmetija Valce, oljkarstvo   Rolič, 
medar in oljkar Dario Flego ter vrtnarija Moretini.

V avli Zadružnega doma smo pripravili degustacijo vin, ki 
so nam jih izročili naši priznani vinarji s Sp. Škofij in Plavij. 
Pripravili smo razstavo fotografij na temo Oljke in vinska 
trta, katerih avtorice so naše krajanke: Neva Samec, Nives 
Kačič in Hermina Valenčič. V spomin na letošnji praznik 
smo izdelali tudi poseben obesek iz umetne mase. Osnutek 
za obesek nam je naredila naša članica Urška Primožič. 

Bogata vsebina na odru in dogajanje v dvorani je 
predstavljeno v fotografijah.

Kljub slabemu vremenu se je na prizorišču razvrstilo 
okrog 400 obiskovalcev. Praznika vsekakor ne bi mogli 
organizirati brez številnih sodelavcev, prostovoljcev in 
donatorjev. Največji donator je KS Škofije, saj je prireditev 
posvečena prav tej naši pestri skupnosti. Vsem donatorjem, 
ki smo jih predstavili na prireditvi, smo se še posebej pisno 
zahvalili za njihov prispevek in sodelovanje.

Predsednica KD Istrski grmič
Vlasta Jerman

Praznik vina in oljk 
v dvorani
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Narečni večer na Elerjih
Elerji se s svojega pobočja nad Spodnjimi Škofijami 
razgledujejo daleč na okrog po naši lepi pokrajini. Nekako 
odmaknjeno in samosvoje živijo v soseščini nekdaj živih in 
bogatih kamnolomov, ki so nekoč tukajšnjim rodovom dajali 
trdi kruh.

Septembra so Elerci, številni krajani škofijske KS ter gostje od 
drugod doživeli zanimiv kulturni večer v centru Sonček nad 
vasjo v organizaciji KD Istrski grmič. Zgodovino Elerjev in 
celotnega tega območja je živo predstavil Leander Cunja, 
domačin Pavel Eler pa je zajemal iz izročila svojih prednikov. 
Že pred prireditvijo so mnogi udeleženci pod vostvom 
Leandra Cunja obiskali elerski Kaštelir. Ker je bil poudarek 
prireditve na predstavitvi narečja, so tako izzvenele pripovedi 
nastopajočih in zaigrani prizor, ki so ga predstavile  Valmarinke 
Anica Vitez, Anica Kocjančič in Mirjana Bratuž. Doživeto 
so prikazale težko življenje nekdanjih žena kamnosekov, 
avtorica narečnega besedila je Vlasta Jerman. Dogajanje so s 
prisrčnim uvodnim pozdravom v narečju popestrili šestošolci 
in domačin, devetošolec Alex Štemberger ter mlada 
harmonikarja Gregor Ahlin in Enej Perič, vsi učenci škofijske 
osnovne šole. K takemu večeru sodi tudi pogostitev, prijetno 
kramljanje in podoživljanje dogodka.  

KD Istrski grmič je v zadnjih nekaj letih priredilo že pet 
narečnih večerov po vaseh KS Škofije. Današnji prebivalci na 
takih dogodkih radi prisluhnejo govorici tukajšnjih prednikov.  

Vera Vezovnik
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Pevski večer treh 
zborov
Kot že mnogokrat prej so bile Škofije 
12. novembra prizorišče skupnega 
slovenskega kulturnega prostora. Bil je 
tudi  čas martinovanja in  predsednica KD 
Istrski grmič  Vlasta Jerman je   vse zbrane 
pozdravila:„Naj bo nocoj veselo tudi pri 
nas!“

Zvenelo je petje pod geslom Naj pesem nas 
druži. Tokrat je pesem povezala tri ženske 
zbore: ŽPZ kulturnega društva Ivan Grbec 
iz Škednja pod vodstvom gospe Silvane 
Dobrila, ŽPZ iz Proseka- Kontovela, ki 
ga vodi   Marko Štoka, in ŽVS Dekleta s 
Škofij, ki ga od letošnjega  septembra vodi 
maestro  Mario Petvar. 

Škedenjske pevke so že dolgoletne znanke 
Škofij, saj so skupaj s KD Istrski grmič 
sodelovale na več prireditvah tako v Škednju 
kot na Škofijah. ŽPZ Prosek-Kontovel pa 
je prvič gostoval na Škofijah. Prav zato je 
bilo srečanje s pevkami in pevovodjem 
posebno prisrčno. Kaj pomenijo kulturna 
srečanja našim rojakom, ki živijo v Italiji in 
v naši bližini, pove pisna zahvala   Marka 
Štoke:„ Zahvaliti se vam moramo za čudovit 
sprejem, odlično organizacijo in domačnost 
ter prijateljstvo. Bilo je, kot da bi se poznali že 
od vedno. Hvala za spodbudne besede, ki nam 
veliko pomenijo, saj nam dajejo zagona za 
nadaljnje delo.“

Vera Vezovnik
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Dobrodelno za Sonček

Konec novembra  je bil v dvorani zadružnega doma še 
en čudovit večer s poslanstvom. Na pobudo našega 
krajana Fabia Rizzija je potekal dobrodelni koncert 
za Sončkov center za cerebralno paralizo na Elerjih, s 
katerim se je zbiral denar za nakup terapevtskih konj. 
Obiskovalci so prisluhnili skupini Zmelkow, Aleksandru 
Novaku, Dragu Misleju Mefu, Iztoku Novaku Easyju 
in Slavko Ivančiču. V njihovi glasbi, pesmi in sčrnosti 
smo uživali vsi v dvorani. Prireditev je vodila Mojca. 
Izkazali so se tudi podjetniki, krajevna skupnost Škofije in 
Hrvatini ter obiskovalci z donacijami. Za koliko konjičkov je bilo 
zbranega denarja, pa bodo v Sončku še prešteli.

Otroke je obiskal 
Miklavž

Na Miklavževo zvečer je škofijske 
otroke v dvorani zadružnega 
doma razveselil Miklavž, ki so 
mu družbo delale Valmarinke. 
Tudi tokrat je krajevna skupnost 
z veseljem nudila gostoljubje 
s prostorom in denarnim 
prispevkom za obdarovanje.
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Folklora navdušila

Občinstvo v dvorani zadružnega doma so sredi decembra  
zvečer dodobra razvneli in navdušili člani petih folklornih 
skupin, ki jih je na Škofije pripeljala Dobra volja. Različne 
plese in pesmi so na “Večeru folklore, humorja in kulinarike” 
predstavili: Međimurska folklorna skupina Ljubljana, 
Folklorna skupina Črnuče, Stu Ledi iz Trsta, mlada folklorna 
skupina Volt iz Hrvatinov in za piko na i Akud Kolo Koper. 
Člani društva Dobra volja pa so pod Nasihinim vodstvom peli, 
odigrali nekaj skečev in poskrbeli za vsestransko gostoljubje.
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V spomin na 96 žrtev
Prvo soboto decembra je bil tradicionalni pohoda ob 
krajevnem prazniku, ki je potekal krožno od spomenika na 
Sp. Škofijah na Zg. Škofije, Urbance, Badiho in Plavje ter nazaj 
do Škofij.   Glavni organizator pohoda je v okviru krajevnega 
združenja borcev Guido Bertok, vodil pa ga je Bojan Rovšek.
Ustavili so se   pri spominski plošči Cvetka in Ivana Škrlja v 
Urbancih,   pri plošči Danila Pregarca na Badihi,   pri plošči na 
Plavjah, posvečeni prvemu odboru OF v slovenski Istri in  pri 
spomeniku NOB na Plavjah. 

Na pohodu, ki je potekal v sodelovanju s KS Škofije, Združenjem 
protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper in 
KO ZB za vrednote NOB Škofije, je njen predsednik Vladimir 
Tul spomnil na nekatere dogodke in mejnike.

Ob spomeniku na Sp. Škofijah je dejal:« Spomenik je bil 
postavljen leta 1985 z veliko prostovoljnega dela v spomin na 
96 krajanov, ki so padli za osvbodoitev domovine. Amfiteater 
je narejen iz klesanega kamna peščenjaka. V teh krajih bila 
obdelava kamna tradicija, saj je bilo v okolici  več kamnolomov, 
iz katerih so v preteklosti pridobivali kamen kot gradbeni 
material za istrske hiše. S kamnom iz teh kamnolomov se 
je oskrbovalo tudi gradbišča v Trstu in drugod. Načrte za 
spomenik sta pripravila akademski slikar Zvest Apollonio in 
tržaški arhitekt Vladimir Vremec.«

Na Badihi:« Danilo Pregarc je bil velik domoljub in antifašist. 
Leta 1936 se je zaposlil v žaveljski rafineriji, kjer se je povezal 
s kasnejšim narodnim herojem Antonom Šibeljo – Stjenko. 
Bil je tajnik OF v V. Dolinske rajonu z ilegalnim imenom 
Zmaj. Novembra 1944 so bile izvedene prve volitve v 
narodnoosvobodilne odbore in na skupščini je bil Pregarc 
izvoljen za tajnika. Skupaj z Danilom Petarošem sta sklenila 
spraviti na varno ves okrajni arhiv v bunker na Badihi. Tukaj ga 

je zajela nemška izvidnica in ga zaprla v sobo svoje postojanke. 
Pregarc je 19.3.1945 poskušal pobegniti skozi okno, a ga je na 
begu zadela krogla nemškega stražarja.«

Pri Jamškovi hiši:« V tej hiši je bil 1. decembra 1941, torej pred 
75 leti ustanovljen prvi odbor OF v slovenski Istri. Cilje boja 
proti okupatorju je prisotnim na sestanku predstavil Oskar 
Kovačič. Ustanovnega sestanka so se udeležili še Jože Jamšek, 
Jože Miklavčič in njegov sin Josip, Aničet Loredan, Jože 
Vatovec, Avgust Brajnik, Doro Furlanič, Bruno Klarič, Danilo 
Pregarc in Anton Petaros.

Z mislimi bi morali nazaj v dogajanje tistega časa. Več ko dve 
desetletji je vladal fašizem, ki je zatiral istrske narode. Potekala 
je druga svetovna vojna. Vsi ti pogumni fantje in možje bi 
lahko oportunistično s strani opazovali ta dogajanja in se nebi 
izpostavljali nevarnostim.

Ne, oni so se   zavedali da je potrebno nekaj storiti za svoj 
narod in so izbrali pot upora ne gleda na nevarnosti, ki so jih 
čakale. Zato je prav, da se ob takih prilikah kot je počastitev 
krajevnega praznika ustavimo pri tej hiši in obudimo spomine 
na tiste težke čase.«

Pohodnike je po obhodu škofijskih krajev in spomenikov v avli 
zadružnega doma pričakal vroč čaj in prigrizek ter seveda še 
malo druženja ob spremljavi harmonike, ki jo je neutrudno 
igral  član ZB za vrednote NOB, tovariš Anton Rakar. Pohoda 
so se udeležili tudi učenci škofijske šole in po dobri tradiciji 
tudi ravnateljica Vlasta Baraga. Prav tako so se mu pridružili 
tovariši iz Kopra, Bertokov, Pobegov in drugih krajev.

Fotografije: Guido Bertok, Neva Tul
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»Zavedni in pokončni ljudje z dostojanstvom«
Za krajevni praznik smo v nabito polni dvorani zadružnega 
doma na Škofijah praznovali 75 let od ustanovitve prvega 
odbora OF v slovenski Istri v Jamškovi hiši na Plavjah. V uri in pol 
so govornik dr. Jože Pirjevec, nastopajoči Darko Nikolovski, 
igralci KZD Triglav in seveda ženski pevski zbor Kombinat 
skupaj s srčnim občinstvom ter praporščaki pod vodstvom 
Bojana Rovška vlekli rdečo nit spoštovanja tradicije, vrednot 
preteklosti in izročil upora, ki so danes še kako aktualna.

Prireditev, ki so se je ob številnih krajanih udeležili tudi 
predstavniki drugih krajevnih skupnosti in borčevskih 
organizacij, poslanec državnega zbora Marko Ferluga, 
predsednik   Združenja protifašistov, borcev za vrednote NOB 
in veteranov Koper Marjan Križman, je imela od prve do 
zadnje minute močan naboj in sporočilo: spoštujemo tradicijo, 
zgodovina je naša učiteljica, negujmo vrednote solidarnosti, 
tovarištva, srčnosti, socialne pravičnosti in poguma. Ali   kot 
je dejal v kratkem nagovoru   predsednik sveta KS Škofije 
Edmond Gašpar – potreben je upor   proti vsem oblikam 
fašizma.

Slavnostni govorinik dr. Jože Pirjevec je med drugim 
povedal: ”Žalostno je, drage tovarišice in tovariši, da se danes 
v Sloveniji pojavljajo skupine in stranke, ki zanikajo pomen 
narodnoosvobodilnega boja in ga iz sovraštva do kumunizma 
celo proglašajo za zločinsko dejanje. S tem stališčem vnašajo 
v naš prostor razkol, ki se vedno bolj poglablja in postavlja 
pod vprašaj harmonični in civilizirani obstoj naše družbe. Jaz 
komunistov ne nameravam braniti za vsako ceno, ker vem, 
da so med vojno in po njej storili marsikatero napako, se s 
povojnimi poboji hudo pregrešili. Z druge strain pa tudi ne 
morem spregledati, da bi brez njihove vere v zmago in boljše, 
pravičnejše življenje, brez njihove discipline in organiziranosti, 
naš upor ne bi bil tako uspešen, kakor je bil, naše meje ne bi 
bile tam, kjer so, naša samozavest ne bi bila takšna, kakršna 
je in bi morala biti….Na Primorskem najprej s tigrovskim 
gibanjem, kasneje v vsem etičnem prosotru z OF so naši 

predniki povedali, da niso amorfna masa, s katero je mogoče 
ravnati, kakor je tiranom po volji, temveč zavedni, pokončni 
ljudje z dostojanstvom, ki ga ne dovolijo teptati, temveč ga 
nameravajo braniti za ceno trplenja in življenja.”

Voditelj, partizan in raper Darko Nikolovski je z 
zanosom  občinstvo povedel od začetka do konca prireditve, 
skozi slike od Rapalske pogodbe do zmage ( skupaj z igralci 
KZD Triglav) in presunil s pesmijo Partizan.

Potem pa so celotno dvorano začarale Kombinatke s pesmimi 
upora, ki so hrabrile duha v revolucijah in uporih širom sveta 
ter jih prepevajo v izvirnih jezikih. Maksimilijana Ipavec je 
o vsaki spregovorila tako doživeto in s sporočili za danes, da 
bodo poslušalci te pesmi in misli še dolgo nosili s seboj. Vstala 
Primorska in Internacionala sta na koncu odmevali iz vseh grl.

Po program so se udeleženci in nastopajoči še dolgo prijetno 
družili ob obloženih mizah, za kar so poskrbele članice društva 
Dobra volja skupaj s svojo predsednico Nasiho Cvajdik. 
Skrbele so za hrano in pijačo ter za dobro počutje vseh prisotnih 
in potem tudi vse pospravile. Posebna zahvala gre Osnovni 
šoli, ki je pripravila okusne zelenjavne lazanje, pohane bučke 
in olive. Mara Peskar je  skrbela za Kombinatke, nekaj peciva 
so pripravila tudi Dekleta s Škofij, pomagala sta Jure in Bojan 
ter še kdo. Dejavna je bila Neva Tul, članice Istrskega grmiča 
so s cvetjem okrasile oder.

Finančno izvedbo prireditve sta omogočila dva sponzarja: 
Luka Koper in Discont Oil d.o.o, ki gradi novo bencinsko 
črpalko na Plavjah. Predsednik sveta KS Škofije Edmond 
Gašpar se jima iskreno zahvaljuje.

Praporščake je spremljal mlad harmonikar Karlo Budan. Rože 
je nastopajočim izročila Marjetka Možina.

Skozi objektiv fotoaparata je celotno prireditev posnel in ujel 
njen utrip Tristan Černe.
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Konji so način življenja
Nastjo Matešič smo povabili, da napiše kaj o sebi in zdaj jo z 
njenimi besedami predstavljamo krajanom:

Ljubezen do konjev mi je bila dana že v zibelko. Prvo predstavo 
Lipiške jahalne šole sem obiskala,  ko sem komaj dobro shodila. 
Navdušena nad plesom lipicancev sem od takrat vsak 1. maj 
obiskala Lipico.

Pri enajstih letih sem opravila 
prve ure jahanja. Kmalu sem se 
veselo sprehajala po gozdovih, a 
vedoželjna kot sem vedno bila, 
sem nadaljevala z učenjem in 
si pridobila tekmovalno licenco 
za dresurno jahanje, nekaj let 
kasneje pa še za preskakovanje 
ovir.

Leta 2001 sem se udeležila 
prvega tekmovanja v dresurnem 
jahanju na izposojen konju. 
Zmagala sem in tako je želja po 
imeti svojega konja samo še bolj 
žarela. 

Maja 2007 sem opravila zadnji 
izpit na Fakulteti za šport in tako 
je prišel čas, ko sem si lahko 
kupila svojega prvega konja. 
Misha je bil 13. letni kastrat, ki 
je tekmoval v preskakovanju 
ovir. Odločila sem se, da bom z 
njim jahala dresuro. Tako sem 
kmalu ugotovila, da potrebujem 
dresurnega trenerja in srečo 
sem imela da me je Alojz Lah 
sprejel za svojo učenko.

Začeli smo vse prav od začetka in 
z Misho sva počasi napredovala. 
Leta 2011 sem pridobila najvišjo 
tekmovalno licenco S in prvič 
sva se udeležila državnega 

tekmovanja za člane. Leta 2013 sva na mednarodnem turnirju 
AADT v Lipici dosegla 2. mesto v nalogi Intermediate I, leta 
2014 pa 3. mesto. Nato sem Misho tekmovalno upokojila in 
kupila sem lipicanskega žrebca Maestosa Incitata, da sem lahko 
nadaljevala s tekmovanji in hkrati tudi z nastopi. Velikokrat 
si priboriva pokal. Najin največji uspeh pa sva dosegla letos 
na državnem prvenstvu v Mariboru, kjer sva v članski 
konkurenci zasedla 3. mesto. Zdaj pa se počasi pripravljava 
na najtežjo tekmovalno nalogo Gran Prix.

Poleg športne dresure se posvečam tudi klasični dresuri 
in vajam šole nad zemljo. Navdušuje me tako levada, kot 
courbette in capriole, zato se posvečam kar vsem vajam in 
občasno jih prikažemo tudi na nastopih.

Moj prvi nastop sega v leto 2010 z lipicancem na otoku 
Guernsey v Angliji, nato so sledili nastopi v Avstriji in po 
Sloveniji. 

Delo s konji ni samo hobi, je način življenja. Veliko je odrekanja 
in potrebna je podpora družine. A vse je poplačano ko skočiš 
capriolo ali nekaj skokov courbett.

Nastja Matešič
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Andrej Makor je skladatelj, pevec, večkratni nagrajenec 
in krasen fant
V najlepših poletnih dneh sva se dogovorila za srečanje. Prišel 
je razpoložen in veder, kar je v njegovem značaju.  Imeti pred 
seboj glasbenika njegovega kova pač  ni kar tako. Mladi, komaj 
29 – letni skladatelj in pevec solist Andrej Makor iz Zg. Škofij, 
ima namreč že tako obsežen življenjepis, posejan s številnimi 
dosežki in nagradami, da ga je težko v celoti zapisati. Sedela 
sva v senci na našem dvorišču in pogovor je stekel, kot da sva 
prijatelja že vrsto let.

Andrej se je rodil 27. junija 1987 v Kopru, staršema Nevenki in 
Alfredu. Živijo na Zg. Škofijah, skupaj z dedkom in babico  ter 
bratom Simonom. Po končani osnovni šoli na Škofijah in 
gimnaziji v Kopru, kjer je 6 let obiskoval tudi glasbeno 
šolo, je na Akademiji za glasbo v Ljubljani diplomiral iz treh 
različnih študijskih smeri: glasbena pedagogika, solo petje in 
kompozicija. 

Za glasbo se je kot deček navdušil v domačem krogu, saj so 
doma imeli kar nekaj glasbil. Kot tudi sama vem, se je tudi 
Andrejev oče v mladosti ukvarjal z glasbo, v bendu »Ranjeno 
srce« je igral bas kitaro.

Družina mu je stala vseskozi ob strani, saj mi je z veseljem 
pripovedoval, kako   mu je nono Teodor   prepeval istrske 
ljudske pesmi, med njimi tudi ljudska pesem iz Škofij »Ti pupa 
ne hodi na Plavje«, ki jo je Andrej kasneje priredil za zbor. Tudi 
sam poje, njegov glas je bariton, slišali pa smo ga že v dvorani 
zadružnega doma.

Za glasbeno ustvarjanje ga je navdušil profesor Ambrož Čopi. 
Njegov prvi vidni nastop je bil v 4. razredu nižje glasbene 
šole, ko je nastopal s svojo prvo skladbo »Nagajivi valček«. 
V gimnazijskem času je napisal skladbo   »Bitva« za zbor na 
poezijo Simona Gregorčiča in še samospev »Pričakovanje« za 
sopran in klavir na besedilo krajanke Vere Vezovnik.

Andrej tekoče govori angleški jezik in seveda italijanščino, uči 
pa se še nemščine.

Prerad zahaja v rojstni kraj, čeprav mu časovno to malokdaj 
znese. Občuduje naravo, Retino, stara obzidja, ki pričajo o 
davnini, saj se ga narava dotakne v vsej svoji lepoti.

Študij kompozicije, solo petja, učenje jezikov, nastopi: človek 
bi se vprašal, če ima kaj časa zase. Priznanja po svetu: od 
Nizozemske – ZDA – Španije – Italije - Anglije do priznanj v 
Sloveniji.

Njegov nemiren glasbeni duh išče nove in nove izzive, med 
drugim komponira za Slovensko filharmonijo, različne 
slovenske in tuje glasbenike, med drugim tudi za angleški 
radio in televizijo BBC.

Kot komponist redno sodeluje tudi s pianistko Tatjano Kaučič 
in klarinetistom Dušanom Sodjo, ki koncertirata skupaj v 
duetu pod imenom »Duo claripiano«. Prav letos je Andrej za 
njiju ustvaril novo skladbo »Histria et amor« (Istra in ljubezen), 
s katero koncertirata po vsem svetu in z njo navdušujeta tako 
preproste kot tudi zahtevne poslušalce.

Vseh priznanj je za njegova mlada leta ogromno, bi rekli 
glasbeni navdušenci, toda njega pot pelje naprej. Andrej 
sodi med izjemne ljudi, ki jim je dan talent, volja in želja po 
iskanju popolnosti, katere kot sam pravi: »… je nikoli ne 
moremo doseči, lahko pa se ji s trdim in garaškim delom vsaj 
približamo.«

Trenutno končuje magistrski študij v Padovi na Državnem 
konservatoriju za glasbo Cesare Pollini, snuje nove skladbe, 
zato lahko pričakujemo v prihodnosti še mnogo novic, ki 
nas bodo navduševale. V septembru je bil predlagan tudi za 
osebnost Primorske, kar je velika čast in ponos.

Stisk dveh rok, prisrčen nasmeh in že je odšel novim idejam 
naproti. Spremljam njegovo delo, najino znanstvo je ustvarilo 
velik pečat v mojem srcu. Andrej Makor, veliki  glasbenik, 
ponosna sem, ker si mi podaril svoj čas!

Ruža Pečarič
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Brezplačno merjenje  v Melisi 

S 1. avgustom je lekarna na Škofijah dobila novo 
koncesionarko mag. farmacije Kristino Bele, ki z družino 
stanuje na Škofijah. Uporabniki že ugotavljajo, da je dobro 
založena in v njej vedno najdejo prijazen nasvet. Lekarna 
Melisa je odprta od ponedeljka do petka od 7.30 do 
19.30, v soboto pa od 8. do 13. ure. V mesecu januarju bo 
Kristina Bele organizirala brezplačno merjenje sladkorja 
in holesterola v krvi. Za več informacij  je lekarno možno 
kontaktirati  na številko 05 65 40 110. 

Decembra so pripravili tudi nagradno vprašanje. Kaj 
uporabljamo za lajšanje bolečin?  

a. amoksicilin      b. paracetamol        c. atorvastatin.  

Odgovor pričakujejo v lekarni, kjer prvih deset obiskovalcev 
s pravilnim odgovorom čaka nagrada. 

“Želimo vam lepe praznike in obilo zdravja v letu, ki prihaja,” 
sporoča krajanom in vsem uporabnikom Kristina Bele.

Spomenik spominja in 
opominja

Ob Dnevu mrtvih je bila pred spomenikom padlih borcev na 
Škofijah komemoracija ob dnevu spomina na mrtve. Pripravili 
so jo učenci in zaposleni OŠ Škofije,   Krajevna organizacija 
zveze borcev NOV in   KS Škofije. Slavnostni govornik je bil 
Miran Bavčar, ki je povedal:

»Človek je živ, dokler živijo ljudje, ki se ga spominjajo. Spomin 
je kratek in končen, kot je končno življenje posameznika. 
Rojstvo, brezskrbno otroštvo, mladostniško iskanje, plodna 
zrela leta, modra, spominov polna starost, odhod. Z nami 
odidejo tudi naši spomini. Ostajajo nova znanja, nove 
pridobitve, ostaja napredek, življenje postaja lažje, daljše in 
lepše. Tako generacija za generacijo, tisoče in tisoče let.

Kadar želimo zanamce opozoriti na pomembnost nekega 
časa, ko želimo izpostaviti izjemnost, gradimo spomenike.   
Spomenik, pred katerim stojimo, so krajani in krajanke Škofij 
zgradili s svojimi sredstvi in prostovoljnim delom pred več kot 
tridesetimi leti. Želeli so ohranjati spomin na žrtve svetovne 
vojne. Spomin na borce narodoosvobodilne, zmagovite 
vojske. Spomin na zmagovalce, ki vojne niso začeli, niti 
želeli. Spomin na delavce, kmete, obrtnike, učitelje, uradnike, 
preproste ljudi, kot smo mi. Spomin na ljudi, ki so v obrambo 
človekovih pravic, napadalcem iztrgali orožje in se uprli. 
Uprli zverinskemu nacizmu in fašizmu, ki sta zasedla Evropo, 
pobijala, požigala, ropala. Uprli so se pohlepu, zavračanju, 
preziranju in uničevanju drugačnosti, iztrebljanju celih 
narodov in prepričanj. Uprli so se in zmagali.  

Zato so njihovi tovariši, vaši dedje in očetje, pred več kot 
tridesetimi leti zgradili ta spomenik.

Spomenik, ki ohranja spomin na preproste ljudi, ki so vedeli, 
kaj je prav, in se zato pogumno uprli pohlepu, nasilju in krivici. 
Spomenik povezuje vse, ki verjamemo v svobodo in pravico.

Svoboda nam ni dana, za svobodo in pravico se borimo vsak 
dan, vsi.”Aegida v cerkvi

Novembra je bil v škofijski cerkvi sakralni koncert  Komornega 
zbora Aegida. Dirigenta sta bila Ambrož Čopi in Andreja 
Tomažič Hrvatin. V programu so izvajali tudi dela Škofjota 
Andreja Makorja.



31

Društva in dogodki

 Vitas prenavlja

Športno društvo Vitas, ki ima od začetka leta v najemu 
prostore bivše črpalke sredi Škofij, se je lotil celovite prenove 
objekta. Ta je res dotrajan, zato je bila najprej na vrsti streha z 
novimi žlebovi, potem  fasada, beljenje in urejanje notranjosti. 
V klubskem prostoru bo mogoče dobiti v najem smučarsko 
opremo, nasvete pri nakupu nove, rezervirati zimovanja. 

Sicer pa društvo Vitas zase pravi, da so tisti, ki radi smučajo in 
se zabavajo.

Začeli so leta 2006, ambiciozno zastavili program s vključitvijo 
strokovnega kadra, mladih navdušencev, marketinško 
sodelujejo s slovenskim proizvajalcem smuči Elan, strokovno 
z Združenjem učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije (ZUTS). 
Ponujajo učenje smučanja za vse kategorije smučarjev, 
organizacijo smučarskih dogodkov ter promocijo smučanja. 

Prejeli smo

Krajevno glasilo in krajani

Krajevna skupnost Škofije je velika glede na prostor in po 
številu prebivalcev. Mnogi so si v zadnjih desetletjih in letih 
tu ustvarili svoj dom. Eni so se  hitro vključili v življenjski utrip 
kraja, drugi potrebujejo dodatne spodbude ali daljši čas. K 
poznavanju in razumevanju kraja lahko mnogo prispeva prav 
krajevno glasilo. 

Glasilo naše krajevne skupnosti ima že dolgoletno zgodovino. 
Nekoč je izhajalo pod  imenom Novice, njegov izdajatelj pa je 
bila  krajevna konferenca SZDL. V sodelovanju s šolo so včasih 
izhajali Brstiči, pred dvema letoma pa smo dobili  Na burji.  

Začetki krajevnega glasila so bili skromni in segajo v sredino 
osemdesetih let prejšnjega stoletja. Besedilo je bilo napisano 
še na pisalni stroj in je obsegalo eno do dve strani. Novi 
tehnični pripomočki so omogočili, da je postajalo obsežnejše 
in lepše, vendar ni izhajalo redno. Skušalo pa je biti ogledalo  
minulega in trenutnega dogajanja. Sestavljalci glasila so 
navezovali žive stike z okoljem, s posameznimi krajani. Glasila 
bodo  lahko komu zanimiv vir pri kakem raziskovalnem pisanju 
o domačem kraju.

V današnjem  času se  vse bolj uveljavlja internet, ki je uporaben 
za obveščanje in tudi  za zbiranje podatkov. Vendar bližine 
med ljudmi, medsebojnih odnosov in žive besede internet ne 
more nadomestiti.  Pa še nekaj! Interneta nimajo vsi, mnogim 
je nedosegljiv. 

Glasilo nas povezuje, saj pride v vse naše domove.Vzamemo 
ga v roke, beremo, izvemo domače novosti,  spoznamo 
zanimivosti iz preteklosti, potrebe in načrte za  sedanjost in 
prihodnost. Glasilo nas seznani, kako  deluje svet krajevne 
skupnosti, kako delujejo društva, kako živijo v posameznih 
vaseh, naša šola, vrtec, naša mladež, naši starejši ...  Predstavi 
pomembne krajevne  dogodke ter  ustvarjalne in prizadevne  
krajane. Zanimive bi bile tudi fotografije in pripovedi iz 

nekdanjih dni, podatki o rojstvih, visokih jubilejih, poslovitvah, 
priseljevanju in še kaj. Zato ima glasilo trajnejšo vrednost, ker 
nas povezuje. Povezujejo pa nas na primer tudi kulturni in 
drugi dogodki v naši dvorani. Tu se srečujemo,  spregovorimo, 
se poznavamo, se bogatimo ...

Program in sestava glasila zahteva veliko prostovoljnega dela 
in sodelovanje krajanov. Gotovo so med nami taki, ki zmorejo 
in želijo s predlogi in sestavki bogatiti to naše domače glasilo. 

Ustvarjalcem glasila Na burji želim, naj bo glasilo vsebinsko 
bogato in  ogledalo naše krajevne  skupnosti. 

Vera Vezovnik



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.


