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Enotnost in sodelovanje

Za nami sta dobri dve leti in pol mandata sveta KS Škofije. 
Pregled opravljenega dela kaže veliko angažiranja 
pri uresničevanju v začetku sprejetih smernic, da bi s 
sodelovanjem krajanov iz vseh krajev in naselij ter iz vseh 
področji delovanja pridobili pogled na prioritetne naloge in 
bi ponudili rešitve za probleme v celotni KS. V duhu evropskih 
in slovenskih razvojnih strategij lokalne samouprave, ki 
nenehno poudarjata potrebo po soodločanju oziroma 
participaciji občanov ali krajanov, smo iz vaših predlogov 
pripravili nabor vseh težav oziroma potreb, ki jih je potrebno 
začeti urejati. Posebej smo se ukvarjali s prometom in 
prometno varnostjo, naša KS je edina pripravila strateške 
usmeritve urejanja prometa v prihodnje. Lahko rečem, da 
imamo v dokumentih in sprejetih sklepih celovit pogled na 
potrebe 13,6 km2 velikega ozemlja in 3.300 prebivalcev naše 
skupnosti, imamo odgovore, kako bi se kakovost bivanja in 
življenja lahko še izboljšala. 
Dogovore ali sprejete sklepe, ki jih je do danes že 300, 
iz prostojnosti KS in njenih finančnih zmožnosti, sproti 
realiziramo. To je vidno iz urejenosti pokopališč in okolja, 
postavljajo se nova igrala, zadružni dom dobiva z novima 
lokaloma in celovitim pristopom urejanja pročelja dodano 
vrednost, krajani pa pestrejšo ponudbo. Delovanja tajništva 
in arhiv sta urejena, razmerja z najemniki potrjena s 
pogodbami pri notarju, odpravljajo se nekateri drugi stari 
grehi, zaradi katerih so bili stroški poslovanja, na primer 
obeh športnih dvoran, višji. Storitvena dejavnost naših 
podjetnikov cveti. Kulturno, športno in na sploh društveno 
ter družabno življenje ter seveda naše najdragocenejše – 
otroci v vrtcu in šoli, njihovi vzgojitelji in učitelji – kažejo na 
zelo vitalno, ustvarjalno, raznovrstno in pestro skupnost z 
izstopajočimi posamezniki. Del vsebin o povedanem prinaša 
glasilo Na burji.
KS Škofije je del posebne in v bistvu zahtevne občine, Mestne 
občine Koper. Takšna je zato, ker združuje 5 mestnih in 17 
zalednih oziroma podeželjskih KS, kjer so nekatere krajevne 
skupnosti večje kot vsaj 70 občin v Sloveniji. To gotovo velja 
za Škofije. Ves davkoplačevalski denar gre v en proračun in 
občinski svet odloča, zakaj se bo porabil. Iz Škofij pošiljamo, 
tako kot ostale KS, pobude in predloge, kaj naj se vnese v 
občinski proračun, katere naložbe so nujne, v kaj bi bilo 
potrebno vlagati, da bi se razvijali. Vendar občinska politika 
zadnja leta ni naklonjena razvoju zaledja, ki se povsod 
ubada celo z osnovnim standardom kot je kanalizacija in 
celo voda.
V tako posebni občini je zato še bolj pomembno sprejeti 
in uresničevati priporočila EU, OECD in slovenske vlade o 
vzpodbujanju in večanju vloge participacije občanov pri 
vseh pomembnejših odločitvah občinskih organov. Vloga 
krajevnih skupnosti mora biti večja, še posebej dialog in 
sodelovanje župana ter občine z organi KS. Na tem področju 
nam žal v občini ne gre. Celo zapisanega v statutu, da 
bi se moral o vseh pomembnejših odločitvah, ki se tičejo 
posamične KS, občinski svet z njo predhodno posvetovati, 
ni. Ne upošteva se niti jasno postavljenih opredelitev ali 
nasprotovanj KS in sprejemajo se odločitve, ki so dolgoročno 
nesprejemljive za javni interes naše skupnosti (npr. prodaja 
zemljišč brez občinskega prostorskega načrta, energetska 
sanacija dotrajane šole namesto izgradnje nove šole, skrivni 
investicijski načrti za karavlo Plavje…).
Kar pa je pri zavzetem delu v interesu krajanov KS Škofij na 
nek način najtežje, je, da se poskuse sodelovanja nenehno 

Novi drogovi javne 
razsvetljave 

Po skoraj 40 letih, ko je začelo rasti naselje od cerkvice pro-
ti Tinjanu na Zg. Škofijah, so namestili nekaj novih drogov 
javne razsvetljave. Krajani so osvetljenih poti veseli in si želi-
jo, da bi se urejanje javne razsvetljave nadaljevalo tako pro-
ti Tinjanu kot v nekaterih drugih delih krajevne skupnosti.

minira s poskusi netenja prepirov in nasprtovanja vsem 
konstruktivnim predlogom, ki jih sprejema svet KS. Dva 
svetnika že od začetka mandata ne zamudita priložnosti 
za napade na predsednika sveta, delujeta proti sklepom 
sveta, sta celo proti novi šoli, za obračunavanje pa sta s 
somišljeniki v Civilni iniciativi izrabila tudi temo beguncev. 
Krajane se nenehno vznemirja s podpisovanjem takih ali 
drugačnih zahtev oziroma peticij: od zarisa parkirišč, zahtev 
po odstopu predsednika do peticije proti beguncem. Pri čemer 
se je ugotavljalo celo zavajanje ljudi, zlorabo podpisov v drugi 
namen in ponarejanje. Župan je dvakrat prišel v vaško hišo, 
ne pride pa na zbore in svete KS, daje velike obljube za sicer 
manjše infrastrukturne izboljšave, ki jih je svet že zdavnaj 
poslal na občino. Vse našteto kaže, da se poskuša ustvariti 
neko vzporedno raven odločanja, ki s pravno ureditivjo in 
legitimnostjo delovanja lokalne samouprave sicer nima 
nobene veze, se pa dviga prah in dela zmeda. Je pa kot v 
vsaki stvari v tem tudi nekaj dobrega: »sitni« svet in njegov 
predsednik povzročata, da se na Škofijah investira kot še nikoli 
in več kot v prenekateri ne mestni KS. Ni važno zakaj in kdo, 
pomembno je, da se vendar počasi stvari urejajo. Občina pa 
tako ne dela drugega kot izpolnjuje temeljne naloge iz zakona, 
za katere vsi plačujemo.
Seje sveta KS so odprte za vse, imamo posluh za vse potrebe 
krajanov, tudi pri beguncih spoštujemo sklepe zbora. Zato 
sem prepričan, da bi bilo zadovoljstvo vseh večje, če bi stvari 
urejali na kulturen, sodelovalen in ne izključujoč način. Prav 
enotni nastop in sodelovanje bi naši skupnosti prineslo največ.
Drage sokrajanke in sokrajani! Ponovno vabim k sodelovanju 
v delu sveta in odborov s pobudami o oblikovanju povezane 
skupnosti, oblikovanju vizije razvoja in pozitivne identitete 
našega kraja. 
Želim vam prijetno in sproščeno poletno dopustovanje, 
otrokom pa vesele počitnice.

Edmnod Gašpar
Predsednik sveta KS
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25. seja - iz poročila predsednika

Sofinanciranje stroškov ŠD Burje 
Dosežen je sporazum med MOK-Uradom za dužbene 
dejavnosti, Osnovno šolo in KS Škofije o sofinanciranju dela 
stroškov za nakup energenta, saj je potrebno v zimskem času 
za šolsko uporabo namensko greti dvorano. V letih od 2011 
do 2017 je iz uporabe 8 ur tedensko šola povečala uporabo 
dvorane na 15 ur tedensko. V tem obdobju šola ni participirala 
pri stroških kurjave. Za nazaj ne bo obračuna, je pa sklenjena 
pogodba za tekoče leto v znesku 4.600 EUR z DDV, ki bodo 
plačljivi v dveh obrokih.

Terasa med lokalom B zone in slaščičarno Renata
Z izvajalcem družbo IMCO je sklenjena pogodba za izvedbo 
terase v znesku 9.583,37 EUR brez DDV. Dela bodo predvido-
ma dokončana v teh dneh. Terasa pred obema lokaloma bo 
na enotnem nivoju in bo imela skupni dostop za osebe s po-
sebnimi potrebami. S celovito ureditvijo bo ta del zadružnega 
doma pridobil na funkcionalnosti in bo pročelje oziroma čelna 
stran objekta ponujala urejen izgled.

Mediacija v lastninski tožbi KS za Zadružni dom

Podpredsednik Damjan Pečarič ni našel nobene pravno 
čvrste oblike ureditve medsebojnega razmerja, ki bi KS dala 
dolgoročno in pravno čvrsto zagotovilo, da občina objekta in 
upravljanja ne bi odtujila KS. Svet vztraja na predlogu KS, da 
se Zadružni dom zemljiško knjižno vpiše kot lastnina KS. Na 
sodišču sta predvideni še dve uri mediacije. 

Ambulanta zdaj v rokah države
Na 25. redni seji sveta KS Škofije junija je bila predvidena 
razprava o najpomembnejših temah, s katerimi se svetniki 
ukvarjajo v tem mandatu. To so kanalizacija, nova osnovna 
šola, referenčna ambulanta, rekonstrukcija ceste Škofije 
Tinjan, ureditev parkirišč na Zg. in Sp. Škofijah, ukrepi 
umirjanja prometa na DC R3 741 in razvinjetenje HC 5 in 6, 
izvzetje območja nad šolo iz prodaje stvarnega premoženja 
občine in ureditev lastništva ZD. Zdenko Ferletič iz občine 
je sporočil, da se seje ne bodo udeležili, čeprav je direktorica 
občinske uprave Sabina Mozetič ob najavi seje še 8. 
junija pisala predsedniku sveta naslednje: “ Glede udeležbe 
predstavnikov občine na seji sveta KS pa vas prosimo, da nas 
predhodno seznanite z dnevnim redom, da se bomo lahko 
kvalitetno pripravili in tudi zagotovili tako udeležbo, da vam 
bo lahko podala strokovne odgovore.” 
Predvidena točka je tako odpadla, je pa svet od Ferletiča dobil 
nekaj aktualnih informacij glede ambulante na Škofijah. Tako 
je zapisal:” Možnost umestitve NOVE splošne ambulante 
(referenčne ali ne) je neposredno povezana s širitvijo 
mreže primarnega zdravstvenega varstva. Za financiranje 
zdravstvenega varstva iz javnih sredstev pa je pristojen Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki pridobiva prihodke 
iz prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Dokler ne bomo 
deležni širitve mreže splošnih ambulant (odločitev v rokah 
pristojnega ministrstva oziroma ZZZS), ne moremo govoriti o 
umestitvi nove ambulante na Škofijah.”
To pomeni, da občina in Zdravstveni dom Koper podpirata 
pobudo KS in sta za novo ambulanto v občini oziroma na 
Škofijah, vendar je ta odvisna od širitve mreže splošnih 
ambulant, o čemer odloča pristojno ministrstvo in ZZZS. 
Projekt sicer s strani sveta KS koordinira Milan Markočič. 
KS Škofije je za ureditev splošne ali celo referenčne ambulante 
ponudila prostor v pritličju zadružnega doma.
Referenčna ambulanta družinske medicine je naziv za 
ambulanto družinske medicine z razširjenim timom 
zdravstvenega osebja, v kateri paciente poleg zdravnika in 
medicinske sestre spremlja tudi diplomirana medicinska 
sestra. Ta je prevzela spremljanje določenih parametrov 
urejenih kroničnih bolezni in preventivne aktivnosti. Prve 
referenčne ambulante so s svojim delom po vsej Sloveniji 
začele 1.4.2011, trenutno deluje 584 tovrstnih ambulant. Tudi 
v Pobegih Čežarjih.

Poudarek participaciji občanov

Vlada RS je konec lanskega leta sprejela dokument »Strategija 
razvoja lokalne samouprave«, letos pa je pripravila spremembe 
zakona o lokalni samoupravi. Posvet so se junija iz Škofij udeležili 
predsednik sveta KS Edmond Gašpar, podpredsednik Damjan 
Pečarič in članica Odbora za družbene dejavnosti Barbara 
Verdnik.

Glavni namen sprememb kot jih je predstavil dr. Roman Lavtar 
je okrepiti vlogo ožjih delov občin (KS) skozi participatorne oblike 
soodločanja. Hkrati se želi razširiti možen obseg nalog, ki jih lahko 
prevzemajo KS, vpeljati participativni način priprave občinskih 
proračunov in skozi to motivirati medsebojno sodelovanje občin 
in KS. Nevarnost sprememb pa je v predlogu, da bi krajevnim 
skupnostim ukinili status pravne osebe.

Tudi v tej razpravi se je pokazala specifičnost koprske občine s 5 
mestnimi in 17 zalednimi KS. Edmond Gašpar je na posvetu dal 
pobudo, da se podoben posvet organizira tudi v Kopru oziroma v 
KS Škofije ter ponudil prostor zadružnega doma.

Pomembno sporočilo predlogov sprememb je, da MJU vidi 
največjo možnost sodelovanja krajanov v procesu odločanja 
občin z večanjem pomembnosti dialoga med občino in KS. To naj 
bi bilo institucionalizirano s posvetovanji in upoštevanju stališč 
KS o vseh pomembnejših zadevah na teritoriju posamične KS, 
o katerih odločajo občinski sveti. Sveti KS so zadnji nivo lokalne 
samouprave, drobljenje navzdol ni predvideno ali sprejemljivo. 
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Svet KS / Razvojni načrti

Za zaledje 2,8 krat manj

Na 23. seji sveta februarja  je 
predsednik  predstavil Načrt razvojnih 
programov MOK za obdobje 2017-
2020 in   Načrt razvojnih programov 
za KS Škofije za leto 2017 v okviru 
decembra sprejetega proračuna za leto 
2017.

Po sprejetem proračunu je letos 
predvidenih nekaj čez 55 milijonov 
skupnih prihodkov  in čez 62 milijonov 
odhodkov evrov, kar pomeni , da bo za 
pokrivanje izdatkov zmanjkalo skoraj 
7 milijonov evrov.

Za investicije je namenjenih dobrih 
23 milijonov evrov ali 37 odstotkov 
predvidenih odhodkov.  Za neposredne 
investicije v infrastrukturo je iz 
konkretnih postavk namenjenih 
približno 13 milijona evrov. Od tega 
za mesto skoraj 9 milijonov evrov in 
za 17 zalednih krajevnih skupnosti 
približno 3,8 milijona evrov. Na 
posameznega prebivalca pride tako v 
mestnem območju 403 in v zaledju 
145 evra. To pomeni, da se v zalednih 
KS investira kar 2,8 – krat manj. 

V Načrtu razvojnih programov MOK je 
za KS Škofije predvidenih pet manjših 
sanacij cestnih odsekov na Zg. Škofijah, 
po 100.000 evrov za kanalizacijo na Zg. 
Škofijah in sanacijo vodovoda, 22.500 
evrov za projektno dokumentacijo za 
OŠ in 20.000 za ureditev karavle. Za 

dozidavo šole je predvidenih 417.000 
evrov.

Zbora krajanov KS Škofije in sveta 
je sprejel predloge, ki so nastali v 
sodelovanu s krajani iz vseh predelov 
krajevne skupnosti in so bile izboljšave 
ter investicije predlagane za vse dele KS. 

Iz table je razvidno, kaj je občina 
upoštevala.

Svet KS Škofije je namreč v oktobru 
2016 z anketnim zbiranjem predlogov 
izboljšav   in investicij pridobil 114 
predlogov krajanov o potrebnih 
izboljšavah,  katerih posamična vrednost 
je manj kot 40.000 EUR, oziroma za 

katere ni potrebno izvesti postopka 
javnega naročanja. Gre predvsem za 
izboljšave ali izgradnjo degradirane ali 
neobstoječe komunalne infrastrukture.

Pridobil je tudi 109 predlogov 
potrebnih investicij večjih vrednosti, 
ki se vlečejo že dolga leta.

Oba seznama je kot prioritete v obliki 
sklepa sprejel zbor krajanov novembra 
lani in sta bila posredovana vodstvu 
MOK.

Objavljamo oba predloga zbora 
krajanov in sveta KS Škofije ter kaj je 
prišlo v občinski proračun.

Večnamensko igrišče na Plavjah, igrala na Kolombarju

Na predlog Odbora za infrastrukturo, 
ki ga vodi Matjaž Čok, se bo uredilo 
igrišče na Plavjah in status parcele ob 
njem. Na delu nekdanjega rokome-
tnega igrišča je že otroško igralo, dru-
ga tretjina bo dobila koš in treja gola 
za mali nogomet. Svetniki so sprejeli 
sklep, da KS začne postopek nabave in 
umestitve koša. Izbrana je bila ponud-
ba Elan inventa, cena celotne umesti-
tve bo znašala predvidoma 1500 eur.

Krajani Plavij so se odločili, da bodo 60 
odstotkov potrebnega denarja zbrali 
sami, pri čemer se bosta angažirala oba 

tamkanjšnja svetnika – Matjaž in Neva 
Tul. Ostalo bo prispevala KS.

Tudi na Kolombarju so se prebivalci 
angažirali in uredili prostor za otroško 
igrišče. Tja je že nameščena kovinska 
gugalnica, ki jo je donirala šola. 
Marjetica je na prošnjo KS pripeljala 

dve klopi, svet pa je tudi podprl nakup 
igrala po izboru krajanov in mrežo, ki 
bo zaščitila igrišče, kar bo stalo 730 
evrov.
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Razvojni načrti

Načrt razvojnih projektov KS Škofije  -  predlog izboljšav investicijske vrednosti do 40.000 EUR za leto 2017

Izboljšava
vzdrževanje ceste T- U
Položitev cevi in zasutje globokih met. Kanalov Plavje- Puberli
Posebej označba in zaščita  šolskega postajališča
Umiritev prometa-grbine in prom. znaki Plavje
Redna košnja ob cesti, vsaj 2 do 4 krat v sezoni
Zamenjava grbin pri šoli, asfaltna prevleka med njima
Vzdrževanje ceste Škofije - Tinjan
Vzdrževanje ceste Zg. Škofije- 3 in 4. Š
Razsvetljava ob cesti Škofije - Tinjan
Pokrito postajališče za šolski prevoz 2.in  3. Škofije
Umiritev prometa pred postajališčem 3. Škofije-povoz.ploščad
Ureditev fekalnih izpustov na parc.1474/2 in 1475/2
Ureditev ulice parc.št 1473/3 in 1477/5 -Kramb.
Ukrepi umirjanja prometa ba R3 741
Umiritev prometa na S obvoznici-radar in povozna ploščad, osvetlitev in ogedalo pri odcepu Elerji, postavitev tabel naselja, krožišče vas-S 
obv.
Ureditev prostora za varen dovoz otrok v šolo - poseg v prostor spomeniškega parka
Umiritev prometa in postavitev hitrostne ovire na cesti šola Fortezza

Zarisi parkirišč in interv.poti Sp. in Zg.Škopife
Ureditev parkiršča stari BS Škofije
Asfaltiranje in ureditev parkirišča pri Stari pekarni
Zaris zoženja ceste in pločnika na R3/741
Označba trase Parenzane v območju vrstnih hiš in šole-vrtca

Vzpostavitev prejšnjega stanja ceste na trasi vkopa el.kabla
Saniranje pločnika v območju nad igralom Elerji
vzdrževanje ceste T-U

Urbanci -ležeči policaji

Igralo Tinjan in igralo Kolombar

Skupaj vrednost  310.000

 Načrt razvojnih programov KS škofije - predlog prioritetnih investicij nad 40.000 EUR v letih 2017 do 2019 - v 1.000 evrih 

  Dejavnost Rang Ocena proj. 
vrednosti* Leto Leto Leto

        2017 2018 2019

Dokončanje kanalizacije Sp. Škofije Kanaliz. 1 250 10 120 120

Kanalizacija Zg. Škofije Kanaliz. 1 2800 1400 1400  

Izgradnja nove šole Škofije Šolstvo 2 9000     3000

Ureditev krožne ceste 3. Škofije Ceste 3 90 90    

Zdravstvena ambulanta Škofije Zdravstvo 4 100   100  

Krožišče Sp. Škofije - cesta za Tinjan Ceste 5 80 80    

Ureditev hidrotlačnih razmer Slatine Kolombar Vodovod 6 130 100    

Krožišče743- severna  obvoznica Sp.Škofije Ceste 7 80   80  

Rekonstrukcija ceste proti zaselku Grad -2019 Ceste 7 200      

Pločnik na Plavjah do pokopališča Ceste 8 40     15

Asfaltiranje prečne ceste do pokopališča Plavje Ceste 9 70   70  

Kanalizacija Elerji - projekt – izgr. po 2019 Kanaliz. 10 1500 10    

Kanalizacija Tinjan, Urbanci, Kolombar - projekt; izgradnja po 2019 Kanaliz. 10   10    

Kanalizacija Plavje, Badiha, Puberli - projekti ; izgradnja po 2019 Kanaliz. 10 3000   15  

      17340 1700 1785 3135
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Begunci

Odločitev glede beguncev še ni

Od zbora krajanov o vspostavitvi integracijske hiše za begun-
ce na Škofijah je že skoraj štiri mesece. Kaj sta se odločila ozi-
roma dogovorila MOK in MNZ, od 1. junija novoustanovljen 
vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov, pa krajani še 
vedno ne vemo. Takrat so bili namreč sprejeti sklepi o tem, da 
po večinskem mnenju krajanov integracijske hiše na Škofijah 
ne želijo; da naj se Boštjan Šefic in župan Boris Popovič do-
govorita o alternativni rešitvi; Škofije so pripravljene sprejeti 
ali integrirati eno begunsko družino; državni sekretar in župan 
bosta v roku 10 dni podala svojo odločitev in jo predstavila 
na ponovnem zboru krajanov na Škofijah. To so sklepi, ki jih 
zastopa svet KS. Da bi bili krajani ažurno obveščeni, je bila na 
internetni strani KS Škofije takoj uvedena rubrika “begunci”, v 
kateri so vsi pomembni dokumenti in obvestila.

Tako tema beguncev krajevno skupnost zaposluje že štiri mes-
ece in žal zbuja tudi različne odmeve. Naj obnovimo dogajan-
je. 

Podpis pogodbe bi bilo mogoče ustaviti med 6. In 13. mar-
cem
Boštjan Šefic, državni sekretar na Ministrstvu za notranje 
zadeve, je 6. marca obiskal  in seznanil vodstvo KS o odločitvi 
vlade, da na Škofijah vzpostavi alokacijski center   za 
begunce. Povedal je, da sicer dogovarjanje vodijo z Mestno 
občino Koper že nekaj mesecev, vendar KS o tem ni bila 
seznanjena. MNZ je namreč županu prvo informacijo o nameri, 
da najamejo hostel na Škofijah za namen integracijske hiše, 
posredoval že novembra 2016 in še enkrat februarja letos.

Predsednik sveta KS je o informaciji takoj seznanil krajane, 
vodstvo MOK in javnost ter prosil za dodatne informacije. 
Hkrati je na Škofijah že začela nastajati “Civilna iniciativa 
proti nastanitvi beguncev na Škofijah«, takoj naslednji dan je 
bila sklicana izredna seja sveta KS, napovedan je bil protest, 
peticija in zbiranje podpisov.

V tem pomembnem tednu od 6. do 13. marca, ko pogodba 
med MNZ in lastniki hostla še ni bila podpisana ter bi bilo to še 
možno preprečiti, od vodstva MOK ni bilo glasu. Župan se je z 
državnim sekretarjem sestal šele 13. marca, ko je bila pogodba 
žal že izvršeno dejstvo.

Dogajanje na Škofijah je potem postalo skoraj dnevna 
vsebina vseh medijev, največkrat so prikazovali nestrpnost 
in pomanjkanje kulture, ki so jo kazali predvsem nekateri 
predstavniki Civilne iniciative. Že na prvem protestu so z 
žvižgi poskušali preprečiti podajanje aktualnih informacij, na 
zboru krajanov, kjer je bilo veliko udeležencev od drugod, niso 
pustili k besedi tistih, ki so želeli izraziti drugačno mnenje. Na 
seji občinskega sveta je predsednica CI in občinska svetnica 
županove stranke Vlasta Vežnaver govorila, da bomo na 
Škofijah begunce pričakali s psi in traktorji. Morda je zato na 
drugi protest prišla zgolj še peščica ljudi oziroma predstavniki 
CI. Škofije pa so v slovenski javnosti žal dobile negativni madež 
ksenofobnega kraja.

Normalen odziv večine krajanov, ki v svoji sredi ne želijo 
tujcev in o njih niti niso imeli dovolj relevatnih informacij, 
so posamezniki spremenili v nestrpnost do beguncev in 
vzbujanje strahu pred njimi. CI je zbrala pod peticijo 641 
podpisov, o peticiji je razpravljala Komisija za peticije ter za 

človekove pravice in enake možnosti, na kateri so poslanci 
predstavnikom CI prav tako povedali, da je bilo njihovo 
delovanje dojeto kot nestrpno. 

MOK za razpršeno nastanitev ponudila stanovanja
Po burnih začetnih dogodkih se je v soboto, 18. marca na 
izredni seji sestal občinski svet in pristal na sprejem do 50 
beguncev z mednarodno zaščito razpršeno po vseh KS v 
občini. Boštjan Šefic je na tej seji in prihodnjih pogovorih 
večkrat povedal, da preiskušen model, ki ga v Sloveniji 
prakticiramo že vrsto let, predvideva najprej integracijsko 
hišo. Ljudje v tej prvi fazi, ko ne poznajo jezika in dežele ter 
njenih običajev, potrebujejo pomoč svetovalca, ki z njimi 
pripravlja osebne načrte in jim pomaga pri reševanju različnih 
življenskih okoliščin, izvajajo se programi učenja jezika, 
kulture, občajev. Potrebno je poskrbeti za šolanje otrok in 
prostočasne dejavnosti.

Dialog med MNZ in MOK je od takrat potekal konstruktivno. KS 
Škofije je občasno dobila kakšno informacijo, pri pogovorih pa 
ni sodelovala. Na strani MOK je v občinski komisiji sodelovala 
Vlasta Vežnaver v dvojni vlogi kot občinska svetnica in 
predsednica CI, zato je javnost nanjo začela gledati kot na 
županovo civilno iniciativo. 

V začetku junija je MNZ poslal dopis na občino, da beguncev 
ne bodo nastanili v hostlu, da soglašajo s predlogom občine 
o nastanitvi v tri stanovanja v Kopru in dva na Škofijah, 
integracijske aktivnosti pa bodo potekale na Škofijah. 
Podžupan Peter Bolčič, Vlasta Vežnaver in nekateri drugi 
predstavniki civilne iniciative so ocenili, da jim je uspelo zbližati 
stališča in je rešitev dobra. Čez tri dni pa si je CI premislila in 
zdaj takemu predlogi nasprotujejo.

Predsednik sveta KS Škofije Edmnod Gašpar je ob tem 
povedal, da so vse niti vodili koprska občina, civilna iniciativa 
in županova stranka KJN. “Ne poznam ozadij in dogovarjanj, 
zato najnovejši predlog težko komentiram. Tako kot so 
nam servirali prvo informacijo, da bodo begunce namestili 
na Škofije, tako so nam zdaj sporočili zadnjo odločitev,” je 
bil kritičen za Primorske novice. Pozval je, da naj pridejo 
odločevalci na Škofije med ljudi in jim sporočijo, kaj so se 
dogovorili. “Vrata zadružnega doma so odprta, župan pa 
lahko skliče delni zbor občanov.”

Civilno iniciativo proti nastanitvi beguncev na Škofijah predstavljajo: 
Vlasta Vežnaver (ni na fotografiji) Sabina Homjak, Kristina Bele, Milan 
Markočič, Maks Turščak, Rino Hrvatin in Drago Segulin
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Sestanek UJGSP in KS glede urejanja 
infrastrukturnih problemov

Na Uradu za javne gospodarske služ-
be in promet (UJGSP) je bil 19. aprila 
sestanek med predstojnico Natašo 
Likar, svetovalcem župana za stike s 
strankami Dejanom Škerličem, usluž-
bencem UJGSP Anžetom Novincem 
in zunanjim izvajalcem nadzora grad-
benih del Ivanom Poklarjem na eni 
strani ter predsednikom sveta KS Ško-
fije Edmondom Gašparjem in kraja-
nom Brankom Matičem na drugi.  
Beseda je tekla o predlogu Likarje-
ve, da naj bi KS iz letošnjih namenskih 
letnih sredstev za vzdrževanje (ob-
činske) komunalne infrastrukture v 
celoti prevzela en projekt in to naj bi 
bila tako imenovana cesta Matič. To 
pomeni, da bi ves denar, ki ga KS dobi 
od občine v obrokih in skupni vred-
nosti nekaj čez 13.000 evrov, morala 
potrošiti za ureditev ceste, ki jo občina 
tamkajšnjim prebivalcem obljublja že 
leta. Vsi lastniki objektov ob njej pa so 
plačali tudi visok komunalni prispevek. 
Kot je tekla že razprava na aprilski seji 
sveta KS je ta investicija iznad tehničnih 
in finančnih možnosti KS (KS ima zapo-
sleno samo tajnico, MOK pa čez 140 ob-
činskih uslužbencev v raznih strokovnih 
uradih in službah). Zato je predsednik 
posredoval sklep sveta, da to cesto uredi 
MOK ter da KS kot doslej intervenira na 
raznih in številnih manjših vzdrževalnih 
posegih po prioritetah, ki so jih izrazili 
krajani. Lahko pa bi KS pri tej konkretni 
investciji sodelovala, če bi MOK realiziral 

druge že dogovorjene in nujno potreb-
ne posege: zaris intervencijskih poti in 
con na 2. Škofijah, zaris intervencijskih 
poti in con na Sp. Škofijah (oboje po že 
2016 usklajenem projeku z UJGSP), za-
ris parkirišča v vaškem jedru Sp.Škofije 
– »pri Špini«, ureditev parkirišč v centru 
in drugo. 

KS je odprla še problem umirjanja 
prometa na državni cesti R 741, ki je 
v soupravljanju DRSI in MOK. Ponovno 
so jih seznanili s predlogi KS, ki jih je 
že 1.03.2016 poslala na MOK in DRSI. 
Predan jim je bil tudi odgovor DRSI 
iz 2016. KS je pozvala MOK – UJGSP k 
nujnemu pristopu reševanja problema. 

Urad je zagotovil, da bo občina uredi-
la intervencijske poti, cesto pri Normi 
(realizirano) in prevzela ureditev tako 
imenovane Matičeve ceste, kjer so se 
dela že začela. Zarisa parkirišč pa niso 
zagotovili, prav tako še ni nobenih od-
govorov glede umirjanja prometa na 
državni cesti.

Cesta “pri Normi” je sanirana, krajani si želijo 
še prometnega znaka, da je prepovedano 
zavijanje iz smeri Plavij na desno.

Popravljena nevarna bankina

Po skoraj treh mesecih urgenc tajništva 
KS je aprila CPK končno popravil po-
škodovano bankino na cesti za Zg. Ško-
fije. Delavci so zabetonorili del bankine 
in uredili muldo za usmerjenje meteor-
ne vode.

Cesta “Matič” 
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Aprila otvoritev B – zone 

Po kratkem uvajalnem obdobju se 
je se je sredi aprila zgodila še uradna 
otvoritev novega lokala v zadružnem 
domu B - zone. Ekipa Josipa Buterina, 
predvsem pa njegovi najbližji žena Lea, 
brat Miro in žena Sabina, so pripravili 
pester kulinarični in družabni dogodek. 
Goste so pričakali ustvarjalno pripra-
vljeni prigrizki in sladice, lahko so po-
kušali mini burgerje, se sladkali in vse 
skupaj poplahnili z žlahtno kapljico ali 
pivom. Videti je bilo številne znane ob-
raze portoroškega oziroma obalnega 
turizma, krajane, prijatelje, znance... 
Naložba v lokal je bila finančno in 
izvedbeno zelo zahtevna. Josip Bu-
terin se je zahvalil vsem, ki so mu pri 

tem stali ob strani in ga podpirali, 
tudi KS Škofije. Edmond Gašpar pa 
je njemu in ekipi zaželel veliko dela, 
veliko uspehov in uresničenih ciljev.  
Zadružni dom in kraj sta nedvomno 
dobila novo dodano vrednost.

Namesto nove šole dozidava

Dela za dozidavo OŠ Škofije intenzivno 
potekajo. Do naslednjega šolskega leta 
bodo dogradili 280 kvadratnih metrov 

površin, na katerih bodo uredili dve do-
datni učilnici in knjižnico, z gradnjo po-
kritega hodnika pa bodo povezali še ob-
jekt dvorane Burja in šolsko telovadnico. 

Sicer je lepo, da se na Škofijah v tem man-
datu dela več kot kdajkoli v zadnjih letih, 
a žal dozidava šole in njena energetska 
sanacija naslednjo leto še zdaleč ni to, 
kar je župan dolga leta obljubljal. Zlasti 
pa to ni to, kar želijo in si zaslužijo krajani 
KS Škofij, kar so večkrat izrazili tudi s skle-
pi na zborih krajanov – to je novo šolo.  
Demografski podatki kažejo hitro rast 
števila prebivalcev v KS in zato montaž-
na, 40 let stara škofijska šola že leta poka 
po šivih. Nova šola se je napovedovala 
vrsto let, končno je leta 2010 dobila tudi 

mesto v Načrtu razvojnih programov 
občine. Takrat je bila pripravljena pro-
jektna dokumentacija nove šole, za to je 
bilo porabljenih čez 70.000 evrov javnih 
občinskih sredstev, a do gradnje ni pri-
šlo, ker jo vodstvo občine občinskemu 
svetu enostavno ni predlagalo. To se je 
dogajalo v prejšnjem mandatu in tudi 
občinskla svetnica iz Škofij se za novo 
šolo ni zavzela. Župan in pristojni občin-
ski načelniki krajanom nikoli niso pojas-
nili (tudi na zboru krajanov novembra 
lani ne), zakaj so odstopili od 8 milijonov 
vredne naložbe v novo šolo. Prav tako ne 
pojasnjujejo, zakaj je standard za otroke 
koprskega okoliša v novi šoli toliko višji 
kot bo tudi po napovedani dograditvi in 
energetski sanaciji za škofijske otroke. 

Krajani uredili zelenico

Aprila je na zelenici v centru Škofij 
potekala delovna akcija, na kateri so 
mlajši krajani urejali okolje, prebarvali 
gugalnico in koš za smeti, popravili 
klopco in drugo. Tako so prispevali k 
bolj urejenemu središču Škofij.

Gre za problem, ki se vleče že dolgo 
časa. Lastniki poslovno stanovanjske-
ga objekta so tudi lastniki tamkajšnje-
ga parkirišča, zelenica pred objektom, 
parcela št. 1695/21 v izmeri 263 kvad-
ratnih metrov, pa je v zasebni lasti SGP 

Koper oziroma pravnega naslednika 
Makro5. Spomladi leta 2016 je KS 
navezala komunikacijo z direktorjem 
Rajkom Žigantejem, da bi se vendar 
dogovorili za ureditev in redno ure-
janje zelenice. KS Škofije je v ta namen 
pridobila tudi ponudbo Komunale 
Koper in jo posredovala lastniku. Žal 
lastnik in odgovorna oseba ni izkazala 
nikakršnega interesa, da bi zelenico 
uredil ali dal v brezplačno upravljanje 
KS, ki se je ponudila, da bo skrbela za 

njo. Prav tako ni dal nobene ponudbe 
za morebitni odkup lastnikom stano-
vanjsko poslovnega objekta.
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Ogled in ukrepi za večjo varnost

Sredi junija so predstavnik DRI in CPK, ki je koncesionar za 
vzdrževanje državnih cest, opravili ogled na državni cesti 
skozi Škofije. Vodila sta ga Nina Verzolak Hrabar iz DRI in 
Edmond Gašpar KS. Namen ogleda je bil določitev lokacije za 
postavitev dveh radarskih zapisovalnikov hitrosti. Za pravilno 
tehnično umeščanje tabel se bo izbrisal prehod za pešce med 
odcepom za Tinjan in zadružnim domom.

Pogovor se je dotaknil premestitve table za označevanje 
naselja s sedanjega na današnje dejansko stanje. DRI meni, 
da je utemeljena prestavitev table naselja Škofije takoj za 
izvozom iz avtoceste na krožišče v smeri Škofij. Iz smeri Trsta 
proti Kopru pa pred prvimi hišami za priključkom na državno 
cesto. 

DRI priporoča in podpira predlog izvedbe dveh nivojskih 
prehodov za pešce (povozne ploščadi). Enega v območju 
zadružnega doma in župniščem, drugega tam, kjer Parenzana 
prečka državno cesto. 

KS Škofije je dala pobudo s seznamom potrebnih ukrepov 
za umiritev prometa 1. marca 2016 na pristojni urad UJGSP, 
vodstvo MOK in DRSI. DRSI in DRI iz svojih pristojnosti sicer 
počasi, a vendarle izvajata začrtane ukrepe. KS pogreša 
sodelovanje MOK pri ukrepih, kjer je potrebno soodločanje.

Parcele na Škofijah niso bile 
prodane 

Aprila je bila spet dražba nepremičnin in dveh velikih parcel 
nad šolo v Škofijah niso prodali. Iz KS Škofije so občini že 
večkrat dali pobudo, da teh parcel ne bi prodali in bi ostali v 
javni lasti zaradi razvojne vizije območja in kraja. Ta prostor 
bi bil namreč namenjen za športno rekreacijski center in 
urbano zelenje.

V koprskem občinskem uradu za nepremičnine, ki ga 
vodi Melita Osvaldič iz Škofij, sicer za medije navajajo, da 
nepremičnine prodajajo v soglasju s KS, kar pa ne drži.

Sanacija ceste za Četrte Škofije 

V začetku marca je CPK   začel s popra-
vilom ceste za Četrte Škofije, ki je kot 
investicija zapisana v načrtu razvojnih 
programov letošnjega proračuna MOK. 
Ko so stroji začeli z deli, pa so hitro na-
leteli na prvo težavo. Odkrili so granato 
iz 2. svetovne vojne, ki jo je bilo treba 
odstraniti. Prišlo je do pretrganja vo-
dovodne napeljave in naknadno je bila 
sprejeta odločitev o celoviti obnovi te 
veje vodovodne napeljave. Ugotovl-
jeno je bilo, da so na staro vaško ka-
nalizacijo speljani tudi direktni izpusti 
iz hiš. Obseg in vrednost del se je od 
predvidenega proračunskega zneska 
33.000 EUR bistveno povečal, obnovl-
jena vaška kanalizacija pa se še naprej 
izliva v naravo.

Seveda pa so opravljena dela in asfal-
tiranje ceste bistveno izboljšala dostop 
do domov in urejenost naselja.
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Sanacija podpornega zidu 

Ob cesti na Tretjih Škofijah je bil saniran podporni zid. Stari 
suhozid je namreč pod bremenom petih kamionov Marjetice 
tedensko in drugega prometa popustil in se začel rušiti na 
vrt družine Švab. Po več kot dveh letih urgenc iz KS na občino 
in Marjetico bo zdaj zid končno ustrezno saniran. Izvajalec 
del je bilo postojnsko podjetje, ki je konec lanskega leta 
postavljajo hitrostne ovire oziroma grbine na cesti za Zg. 
Škofije.

Dogovor o sanaciji ceste na Elerjih

Po zaključku gradbenih del vgradnje nove elektroenergetske 
zanke in transformatorja Elerji, ki so se izvajala aprila, maja 
in junija  2016, se na cesti v Elerjih  kažejo številni  problemi. 
Avgusta lani je bil opravljen prvi ogled ceste s 
predstavniki   izvajalca in KS, ugotovljene so bile poškodbe 
in podane zahteve po sanaciji. Marca je bil opravljen še 
en ogled v širši sestavi in dogovorjeno je bilo, da se bodo 
nekatere poškodbe sanirale takoj, končna sanacija pa bo v 
jeseni 2017. Prisotni so bili: Vili Plahuta, Anže Novinec, Peter 
Donaval - MOK; Živojin Džimrić, Aleš Tominc – CPK; Branko 
Debernardi – Elektro Primorska; Edmond Gaspar, Samanta 
Perič Mikulandi - KS Škofije  

Zapisnik ogleda trase izkopa vgradnje elektro energetskega 
kabla na občinski cesti Škofije - Elerji - Fajti z dne 23.03.2017 
je bil zelo podroben in je v celoti objavljen na internetni strani 
KS Škofije 

Sklepni dogovori pa so bili: 
1. Elektro Primorska bo izvajalcu predala takojšnje naročilo 

za ureditev nekaj večjih posedkov in lukenj na cestišču.
2. Ker obstaja možnost, da se bodo pojavili dodatni posedki 

ali napake ob pomladanskem deževju in poletni vročini, 
se opravi ponovni komisijski ogled oktobra 2017 in 
dogovori končna izvedba sanacije

3. KS bo poskušala ugotoviti morebiten interes 
telekomunikacijskih dobaviteljev za polaganje optičnih 

kablovodov v trasi predmetnega elektro vkopa. V primeru 
interesa in možnosti izvedbe jih bo napotila na EP in 
MOK, da uskladijo svojo traso s traso potrebne sanacije 
spoja med starim in novim asfaltom.

4. MOK bo opravila nujno sanacijo poškodb cestišča, 
pločnika in robnikov ob jesenski sanaciji trase elektro 
izkopa 

5. Predstavnikoma MOK - UJGSP je bil ponovno izročena 
pobuda Vaškega odbora Elerji o umirjanju prometa, 
v katerih so navedeni predlagani ukrepi. Postavitev 
prometnih znakov omejitve hitrosti in grbin naj bi se 
uredila v čim krajšem času.

Celovito o prometu v KS Škofije

Mestna občina Koper je pred dvema letoma pristopila k 
projektu strateškega razvoja prometa, ki ga sofinancira 
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Projekt je izvedlo podjetje Harpha Sea iz Kopra in ga je 
spomladi sprejel občinski svet.

Krajevna skupnost Škofije se je intenzivno vključila že v fazi 
javnih razprav in posredovala občini in Haprhi Sea celovito 

videnje urejanja prometa, ki so ga vodili odbori sveta KS 
skupaj z nekaterimi strokovnjaki. 

Žal se Celostna prometna strategija MOK ukvarja zgolj z 
urbanim delom občine brez prometne strategije za primestne 
in zaledne krajevne skupnosti. Na seji občinskega sveta je bilo 
vodstvu občine celo predlagano, da bi pripravljavci strategije 
in MOK morali vsem krajevnim skupnostim nuditi strokovno 
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pomoč pri snovanju oblikovanja lastnih lokalnih prometnih 
strategij. To je ena od nalog občinske uprave, ki jo občani 
plačujemo. Le tako je mogoče zagotoviti enakopraven in 
enakomeren razvoj celotne občine. Za vzor sta dve občinski 
svetnici dali prav primer KS Škofije.
Čeprav je v občinskem dokumentu našlo prostor le malo 
predlogov iz Škofij, je pripravljena vizija oziroma videnje 
urejanja prometa v KS dober temelj za nadaljnje ukrepe 
oziroma prometno politiko. 
Celostna prometna strategija MOK - Predlog ukrepov v KS 
Škofije
1. Tranzitni in lokalni cestni promet 
1.1. Meddržavni tranzitni promet usmeriti na HC 5 - doseči 
izvzetje HC 5 in HC 6 iz vinjetnega sistema, saj je bila cesta 
umeščena v prostor z podmeno, da ne bo plačljiva oz. 
cestninjena; ne obstaja niti primerna cesta nižjega ranga za 
meddržavno povezavo 
v nasprotnem 
1.2.Vkopati traso sedanje državne ceste R3 741 v celotnem 
odseku prečkanja centra Sp. Škofij 
Alternativno
1.3.Prekategorizirati državno cesto R3-741 v občinsko in 
občinsko severno obvoznico v državno ob istočasni :
- ureditvi treh krožišč: odcep Elerji, Sp.Škofije vas, priključek 

na sedanjem DC R3 741 
- razširitvi cestišča in ureditvi trase kolesarske poti Parenzana 

v manjkajočem delu
-  izvedbi vseh potrebnih dodatnih ukrepov umirjanja 

prometa, ki ne sme presegati 50 km/h
1.3. Lokalni promet: izvesti vse možne ukrepe umirjanja 
prometa, ki omogočajo varno sobivanje vseh udeležencev 
prometa v naseljih*: izgradnja krožišč, pločnikov, javne 
razsvetljave, prehodov za pešce, ovir za zmanjševanje hitrosti 
(zoženje voznih pasov, izgradnja rastlinskih otokov, tlakovanje, 
morebiten enosmerni krožni promet,deljene oz.skupne 
prometne površine )
1.4. Ob šoli urediti površine za varen dovoz otok v šolo in 
vrtec 
Krožno obračališče na površini med šolo in področjem spomenika 
padlim v NOB 
1.5. Uvesti ukrepe za stimulacijo večosebne uporabe 
(souporaba) avtomobilov z namenom razbremenitve 
mestnih parkirišč
1.6. Plavje – Obnova oz. rekonstrukcija obvozne ceste 
nad cerkvijo mimo stare vodarne do pokopališča Plavje - 
parcelna št. 1289 k.o. Plavje: cesta je obvozna pot za promet 
proti Italiji in razbremenjuje prometno zelo aktivno občinsko 
cesto, je v funkciji cerkvenih pogrebnih obredov ter jo koristi 
2/3 krajanov za krajši dostop do severnega dela vasi. Cesta je v 
sedanjem stanju neprevozna za osebna vozila.
1.7.Rekonstrukcija obstoječe ceste Sp.Škofije –Tinjan
1.8.Projektiranje in izgradnja pod slemenske ceste 
Sp.Škofije – Fortezza – Tinjan in njenega priključka na 
državno cesto R3 741
2. Mirujoči promet
2.1. Preusmeriti mirujoči promet iz starih krajevnih jeder z 

ureditvijo in zarisom neplačljivih parkirišč na obstoječih 
lokacijah in razpoložljivih dodatnih
Parc.stara pekarna1723/12 in 1723/63 k.o.Škofije last MOK
Parc. 514/1,515/2 ,542/1 in 546/27 vse k.o.2595 Škofije in v lasti 
MOK
Pokopališče 
Nad vkopanim tunelom: 438/25 k.o. Škofije lastnik RS
Tinjan:*43 k.o.Tinjan
Plavje 645/3 k.o.Plavje v lasti MOK in 644/2 v zasebni lasti 
(namenski odkup),vse 2589 k.o. Plavje
2.2. Zarisati intervencijske poti in cone v vseh starih 
krajevnih jedrih in izvajati redarski nadzor 
2.3. Ureditev izhodiščne rekreacijsko turistične točke in 
parkirišča za koristnike rekreacijskih peš in kolesarskih 
poti na območju parc.št.514/1,515/2 in 546/27 vse k.o.2595 
Škofije
3. Peš promet in peš poti
3.1. Zagotoviti varnost pešcev z izgradnjo potrebnih 
pločnikov in ureditvijo izključnih peš con in poti na celotnem 
območju kraja
3.2. Ureditev info točk z vrisom vseh rekreacijskih peš poti, 
ureditev poti s smerokazi in označbami poti
3.3. Izdelati celostno podobo informativnega in 
komercialnega označevanja ob vseh prometnicah 
3.4. Posebna označba varnih šolskih peš poti 

4. Kolesarski promet
4.1. Vzpodbujati lokalno kolesarsko mobilnost do Kopra 
(manjša obremenitev mirujočega prometa v mestu) tako, da s :
- kraj vključi v javni sistem izposoje koles 
- omogoči prevoz koles tudi s sredstvi javnega prevoza 

(zaradi višinske kote kraja)
4.2. Urediti traso kolesarske poti Parenzana tako, da bo na 
celi trasi jasno označena in v manjkajočih delih (predvsem 
ob severni obvoznici Sp.Škofije) dograjena, omogočiti 
ponudbo okrepčevalnic ob njej. 
4.3. Zgraditi kolesarsko povezavo z Ankaranom
4.4. Na vseh novo projektiranih cestah ali ob večjih posegih 
na obstoječih prometnicah urediti kolesarske poti
5. Javni prevoz
5.1.Vzpostaviti mestno linijo avtobusnega prevoza do 
Škofij s frekvenco, ki ustreza šolskim, delovnim in ostalim 
potrebam mobilnosti občanov
5.2.Vzpostaviti javni sistem prevoza na klic (električni ali 
drugi ekološki pogon) z uporabo enotne vozovnice javnega 
prevoza 
5.3. Souporaba šolskega prevoza za ostale uporabnike
5.4. S krožnimi progami zagotoviti povezavo s postajo nove 
mestne linije iz toč 5.1.
5.5. V sodelovanju z občino Ankaran navezati progo 
poletnega kopališkega avtobusa do Sp.Škofij
5.6. Na postajališčih nove mestne proge namestiti 
elektronske table za z obveščanje o prihodu in odhodu 
avtobusov
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Kanalizacija 

Kanalizacija izpadla iz proračuna, zdaj se vrača 

Iz proračuna za letos in načrta za drugo 
leto je izpadlo že dolgo načrtovano 
nadaljevanje naložbe v kanalizacijo 
Zg. Škofije, ki bi letos moralo znašati 
1,85 milijona evrov.   Izpadla je tudi 
izgradnja načrtovane kanalizacije v 
Dekanih, skupna projektna vrednost 
obeh izpadlih naložb je nekaj manj 
kot 5 milijonov evrov. Občinski svet, v 
katerem ima večino županova stranka, 
je decembra odločil, da v proračunu 
denarja ne nameni osnovnemu 
standardu v zalednih KS, zato pa je 
potrdil nekaj nadstandardnih projektov v 
centru. Svetniki, med njimi tudi svetnica 
iz Škofij, tudi niso podprli amandmaja, 
da bi se občina odrekla nakupu hotela 
Koper in denar namenila nadaljevanju 
izgradnje kanalizacije.

Po številnih kritikah pa je vodstvo 
občine občinskemu svetu junija le 
predlagalo nadaljevanje izgradnje 
kanalizacije na Škofijah. Dela naj bi 
trajala do junija 2018, ocenjena vrednost 
celotne naložbe pa znaša dobrih 1,4 
milijona evrov. Po prvotnih načrtih bi 

morala v dveh letih znašati 3,6 milijona 
evrov. Občina bo v tej fazi zgradila 
840,67 metrov fekalne kanalizacije 
na območju II. Škofij, s pripadajočo 
infrastrukturo, ki bodo priključeni na 
obstoječi zbirni fekalni kanal, in 802,06 
metrov meteorne kanalizacije ter 52 
hišnih priključkov. V okviru naložbe 
pa bo rekonstruirala tudi 1.083 metrov 
obstoječega vodovodnega omrežja.

O tej problematiki se je januarja široko 
razpisal tudi časnik Primorske novice v 
članku z naslovom »Za nadstandard v 
mestu je denar, za zaledje pa le drobtini-
ce«. Takrat je predsednik sveta KS Škofi-
je Edmond Gašpar po pisanju novinar-
ke povedal naslednje:

»Nedokončan kanalizacijski sistem je ne-
dvomno najbolj pereča težava v naši KS. 
Od več kot 1000 gospodinjstev jih je pri-
ključenih na javno omrežje le okoli 220. 
Gre za veliko ekološko breme, sanitarni in 
bivanjski problem. Posega celo v med so-
sedske odnose, saj nastajajo spori zaradi 
prelivanja grezničnih vod na nižje ležeča 

področja. Za takšne razmere gre zahvala 
koprski občini, ker ni izpolnila svoje zakon-
ske obveze gradnje kanalizacije v večjih 
naseljenih predelih.« Omenil je tudi nujo, 
da se začne pripravljati načrte za kanali-
zacijo na Plavjah, Elerjh in Tinjan.

24. seja

Svet KS Škofije se je na 24. seji med drugim seznanil s 
poročilom predsednika o aktivnostih zadnjih dveh mesecev. 
Tako se je uspešno zaključil investicijski projekt   v 
lokalu »B Zone«, kjer je najemnik Josip Buterin   pričel z 
odbratovanjem v obnovljenem lokalu. V obnovo lokala in 
opremo je investiral  preko 150.000 EUR.   Izvajanje investicije 
so aktivno spremljali   Matej Gabrijel,   Darko Počkaj 
in predsednik sveta. Opravili so   preko 15 operativnih 
sestankov in nadzornih ogledov med izvajanjem del. 
Gradnjo so spremljali zato, da se  dela, ki predstavljajo trajen 
investicijski vložek v ovjektu zadružnega doma, izvedejo 
kvalitetno in stroškovno optimalno. 
Bilo je asfaltirano   parkirišče pred pokopališčem 
Plavje. Z dovoljenjem Urada za nepremičnine MOK je KS 
dogovorila z lastnikom novega bencinskega servisa, da  del 
občinske parcele  uredi v parkirišče za potrebe obiskovalcev 
pokopališče. Investicija je v celoti donacija   lastnika 
bencinskega servisa. Podjetje Geotim,   Aljoša in Igor 
Bertok so donirali geodetski posnetek, Studio IBK in Matej 
Gabrijel pa projekt umestitve in izrisa parkirnih mest. Skupna 
vrednost doniranega je preko 10.000 EUR. Nekateri mediji 
so izrazili dvom o tem ali ima nova črpalka vsa potrebna 
dovoljenja. Po zagotovilih lastnika ima vse urejeno, sicer pa 
to ni v pristojnosti KS.

V večnamenski dvorani v centru Škofij je bila 
opravljena  premontaža protipožarnega vodovodnega 
priključka 2 ‘’, s katerim je dvorana   končno razbremenjena 
nepotrebnega stroška v višini skoraj 150 EUR mesečno. Ta 
strošek se je zaračunaval nekaj zadnjih let in je zdaj končno 
odpravljen.



13

Šola in vrtec

Čas je za breskrbno poletje

Končalo se je še eno šolsko leto in pred učenci sta dva meseca 
poletnih počitnic, ki so zanje vedno prekratke. Naj jim najprej 
zaželim, da bi ta čas preživeli čim bolj sproščeno, razigrano, 
veselo in predvsem varno.

To leto je tako rekoč minilo kot trenutek. Zdaj je bil prvi šolski 
dan in že je tu zadnji šolski dan. Vmes pa veliko dela, tako za 
učence kot za vse delavce šole in vrtca. Vsak po svojih močeh 
in zmožnostih smo se trudili, da delo opravimo dobro, da se 
veliko naučimo, da drug drugega spodbujamo, razumemo, 
sprejemamo … Ni šlo vedno gladko, bili so vzponi, bili so 
padci … skupaj smo poskušali reševati težave, iskati poti. Na 
teh straneh vidite tudi druge naše aktivnosti.

Kot ste vsi že opazili, pa je veliko dogajanja tudi okoli šole. 
Intenzivno potekajo dela na dograditvi nove učilnice, knjižnice 

in povezovalnega hodnika med šolsko telovadnico in dvorano 
Burja. Zaradi gradnje smo morali malo prilagoditi gibanje v 
šoli in okoli nje, vendar za enkrat poteka vse brez zapletov 
in vsi se veselimo 1. septembra, ko bomo vstopili v te nove 
prostore. 

Že zdaj naj povem, da nas v letu 2018 čaka še večji poseg. O 
tem pa v naslednji številki. Potrebno bo namreč prilagoditi 
organizacijo v šolskem letu 2017/18 in potrebovali bomo tudi 
nadomestne prostore. 

Sedaj pa se raje prepustimo poletju, sončnim žarkom in morju. 
Naj bo lepo to poletje.

Ravnateljica
Vlasta Urška Baraga

Nastop avtorja Boštjana Gorenca Pižame
Na naši OŠ je ob zaključku Bralne 
značke, v torek 30. maja 2017, nastopal 
pisatelj, prevajalec in humorist Boštjan 
Gorenc Pižama. Imel je dva nastopa, 
prvega za učence od 1. do 4. razreda, 
drugega pa za učence od 5. do 9. 
razreda, ki so opravili Bralno značko.

Na humoren način je učencem približal 
literarno umetnost. Tako učenci kot 
tudi mentorji Bralne značke so se zelo 
zabavali. 

Učenci neobveznega 
izbirnega predmeta šport 
na obisku v Lipici
V nedeljo, 28. 5., so učenci NIP ŠPORT obiskali Lipico, kjer so 
si ogledali mednarodno tekmovanje v dresurnem jahanju, 
se sprehodili skozi kobilarno, muzej Lipikum, izvedeli veliko 
zanimivega o najstarejši evropski kobilarni in lipicancih ter 
se poigrali v čudovitem okolju v parku.

Srečanje na 
Madžarskem
Med 25.5. in 31.5.2017 se je v Debrecenu na Madžarskem 
odvilo 5. Erasmus+ srečanje v okviru projekta Treasure 
hunt. Na srečanju so bili predstavniki vseh 6 partnerskih šol 
- Madžarske, Slovenije, Poljske, Nemčije, Španije in Finske. Iz 
naše šole se je srečanja udeležilo 7 učencev in 3 strokovne 
delavke. Foto utrinke obiska si lahko ogledate na spletni 
strani osnovne šole.
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Športni dan malo drugače
V sredo, 24. 5. 2017, so imeli učenci prve triade poseben 
športni dan, saj so pohod popestrili z druženjem z učenci iz 
OŠ Dekani. Imeli smo se zelo lepo, zato smo si obljubili, da se 
naslednje leto zopet srečamo.

Ko se šport in turizem povežeta
Med 19. in 21. majem so se učenci izbirnih predmetov 
odbojka in turistična vzgoja odpravili na vikend tabor v 
sosednjo Hrvaško, natančneje v Bašanijo. Pester program, 
veliko igre odbojke na mivki, ostalih iger z žogo, postavljanje 
šotorov, kopanje v hladnem morju, pohod, izdelava plakatov, 
spoznavanje značilnosti turizma in najbližjega kraja Umaga, 
večerno druženje… so zaznamovali te tri dneve, ki so 
zagotovo prehitro minili.

Začela so se dela
V začetku maja so se začela dela v zvezi z dograditvijo 
učilnice, knjižnice in povezovalnega hodnika. Učenci 
zvedavo opazujejo gradbene stroje in potek dela. Prvi 
obrisi knjižnice se že kažejo.  
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Alem uspešen na 
natečaju za logotip 
tekmovanja “Oljka ali te 
poznam?”
V okviru Festivala zlata oljčna vejica 2017, je bil izveden 
natečaj za risbo – logotip tekmovanja “Oljka ali te poznam?”. 
Na občino Ankaran je v roku prispelo 30 del iz 8 osnovnih 
šol. Komisija je izmed vseh prispelih del izbrala risbo, ki jo je 
narisal učenec 5. razreda Alem Osmani. 

Osnovnošolsko državno 
prvenstvo v veslanju na 
simulatorjih
V petek, 24. marca 2017, je na Škofijah potekalo 
osnovnošolsko državno prvenstvu v veslanju na 
simulatorjih. Na tovrstnem tekmovanju šolo zastopa ekipa 
osmerca, ki jo sestavljajo po dva učenca in dve učenki iz 
šestega ali sedmega ter po dva učenca in dve učenki iz 
osmega ali devetega razreda. Na fotografiji osmerica naše 
šole. Vsem učencem čestitamo za borbenost in fair play.

Iz letovanja  
v Krajnski gori.

Šopek za mamico
Pevci otroškega pevskega zbora, dekliška vokalna skupina 
in učenci interesne dejavnosti Ustvarjamo 

z glasbo, plesom in igro so v sredo, 29. marca 2017, 
v večnamenskem prostoru osnovne šole pripravili 
prireditev z naslovom Šopek za mamico. V šopek so speli 
svoje pesmi, recitacijo, skeč v narečju … 
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Škofije tečejo
Osnovna šola je v sodelovanju z društvom ŠD Tekači iz obale 
pripravilo 6. tek z naslovom Škofije tečejo. V nedeljo 12. 
marca 2017 je 107 tekačev in tekačic je sodelovalo na teku, 

ki se je predstavil z novo, malo zahtevnejšo progo kot je bila 
pretekla leta.

Srečanje s starimi starši v vrtcu
V četrtek, 25. 5. 2017, smo otroci skupin Polži, Čebele, 
Pikapolonice in Metulji v vrtec povabili stare starše. Vabilu so 
se odzvali v velikem številu. S ponosom so občudovali svoje 
vnuke, ki so zanje nastopili s številnimi točkami. V nekatere 
so se tudi aktivno vključili ter v en glas zapeli ob spremljavi 
harmonike. Druženje smo nadaljevali na igrišču.

Druženje s starimi starši je že tradicionala, saj poteka že preko 
20 let. In vedno se imamo zelo lepo. Hvala vsem nonam in 
nonotom, ki ste se srečanja udeležil.

Tatjana Klobas

Zmajček Kurček in eko igrala na našem igrišču
Letos nas je Zmajček Jurček z Zelenim nahrbtnikom v vrtcu 
obiskal v marcu. Z njim smo se družile vse štiri skupine 
drugega starostnega obdobja in z navdušenjem sprejele 
naloge, ki nam jih je zastavil.

NA IGRIŠČU IZDELAJTE:
- LESENO IGRALO ZA RAZVIJANJE RAVNOTEŽJA,
- ČUTNO POT IZ ŠTOROV,
- PAJKOVO MREŽO.

Na pomoč smo poklicali oba hišnika in jima predstavili idejo 
za igralo. Nabavila sta material in v nekaj dneh je bilo igralo 
že na voljo za razvijanje naših spretnosti. 

Za štore je poskrbela vzgojiteljica Sonja. Tudi za postavitev 
štorove poti smo potrebovali pomoč odraslih. Nekaj štorov 
je ostalo, in ker nam idej za igrala ni manjkalo, so nastale še 
stopnice. Za pajkovo mrežo smo si najprej ogledali prostor, 
nato narisali načrte. S skupnimi močmi smo trak (za rolete) 
prepletali med debli in vejami.

Z igrali, ki so v tem času nastala na našem igrišču smo izredno 
zadovoljni in na njih vsakodnevno razvijamo svoje gibalne 
spretnosti.

 Tatjana Klobas
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Vrtiljak ustvarjalnosti

Ob koncu šolskega leta na šoli že vrsto let 
poteka prireditev, ki smo jo poimenovali 
Vrtiljak ustvarjalnosti. Prireditev je 
preplet pesmi, besede, plesa, pogovora 
…Učenci predstavijo le delček tega, kar 
so skupaj z mentorji pripravili tekom 
šolskega leta. Letos so si obiskovalci 
lahko ogledali še zelo lepo razstavo 
krožka oblikovanje gline. Z izdelki iz 
gline so predstavili pravljico Žabji kralj. 
Mentorice te prireditve so bile Valentina 
Baričič, Sandra Grbec in Miriam Kuk. 
Starejši učenci, ki so obiskovali pevski 
zbor so se dan pred prireditvijo udeležili 
še zborovskega buma v Mariboru, kjer je 
skupaj zapelo 5500 mladih. Na prireditvi 
sta se predstavila tudi Ana Kamenšek 
Zerbo ter David Guzej, ki sta zelo lepo 
predstavila deklamaciji s katerima sta 
zastopala šolo na prireditvi Župančičeva 
frulica. 

Na prireditvi je v obliki pogovora med 
voditeljema Lenartom Šporinom in 
Ano Kamenšek Zerbo tekla tudi beseda 
ob 40. obletnici obstoječe šolske stavbe. 
Šola namreč 3. julija 2017 praznuje 
svojih 40 let. 

Ravnateljica Vlasta Baraga je v 
nagovoru poudarila bogastvo 
dejavnosti, ustvarjalnosti, ki so v vseh 
teh letih polnili prostore šole. V šoli se 
je v 40 letih zvrstilo veliko zanimivih 
dogodkov, obeležili smo vrsto uspehov 
naših učencev, dosegali lepe učno 
vzgojne rezultate, se aktivno vključevali 
v življenje kraja …

Še posebej je izpostavila vlogo gospe 
Vere Vezovnik in njeno večletno 
prizadevanje za postavitev obstoječe 
stavbe. Gospa Vera Vezovnik je bila prva 
ravnateljica v tej stavbi in izrečena ji je 
bila vsa zahvala. 

OŠ Škofije

Po starih poteh odkrivamo nova prijateljstva
OŠ Oskarja Kovačiča Škofije večkrat sodeluje z okoliškimi 
šolami in vrtci. Na športnem področju, ob dnevih dejavnosti 
in ob drugih priložnostih. Letos so se v maju srečali učenci 
prve triade šole Škofije in učenci šole Dekani. Zbrali so se na 
Zgornjih Škofijah in na simboličen način obeležili običaj iz 
preteklosti, ko so se srečevali vaščani Dekanov in Škofij ter 
skupaj prosili za dobro letino. Po pozdravih predsednikov 
obeh krajevnih skupnosti in ravnateljic šol, so učenci zapeli 
nekaj pesmi. Harmonikarji šole Škofije Enej, Jakob in Patrik 
so z igranjem dogodek še polepšali. Učenci šole Škofije so 
pripravili velik plakat z rokami in imeni vseh udeležencev. 
Učenci Dekanov pa so pripravili razglednice, ki so jih podarili 

učencem šole Škofije. Srečanje je potekalo v sproščenem, 
veselem vzdušju in z obljubo, da se naslednje leto spet 
srečamo na tem kraju. Obenem pa so se porodile ideje o še 
drugačnih oblikah sodelovanja.

Dogodek je bil organiziran na pobudo KS Dekani in njihovega 
predstavnika Darija Gregoriča.
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Bronx Škofije najuspešnejši primorski 
športni kolektiv sezone 2016/17

Škofijski Bronxi so sezono v kateri 
praznujejo 30. obletnico delovanja 
obeležili z izjemnimi športnimi 
dosežki članske ekipe. Rumeno modri 
malonogometaši so s četrtim mestom 
v državnem prvenstvu in drugim 
mestom v pokalnem tekmovanju 
presegli dosežke vseh ostalih 
primorskih klubov, ki tekmujejo v 1. 
državni ligi. 

Temelji uspešne pomladi so bili 
postavljeni že pozimi. Zaključek leta je 
bil že osemnajstič zapored v znamenju 
festivala malega nogometa. V športni 
dvorani Burja se je v devetih dneh 
zvrstilo preko 1000 igralk in igralcev 
malega nogometa starosti od 6 pa vse 
do 60 let. Več kot 2000 obiskovalcev je 
uživalo v športnih bojih. Številnih zmag 
in visokih uvrstitev so se v različnih 
kategorijah veselili tudi naši igralci.

Takoj po praznikih se je skoraj 200 
Bronxov v 8 selekcijah podalo v boj za 
prvenstvene točke. V tem početju so 
bili večinoma zelo uspešni. Kot je bilo 
že omenjeno pa je letos še posebej 
blestela ekipa članov. Drugi vrhunec 

sezone se je zgodil v termah Olimije, 
ki že tradicionalno gostijo finale 
slovenskega futsal pokala. V polfinalu so 
Škofijoti izločili ekipo Gorice in se uvrstili 
v veliki finale, kjer jih je čakal Maribor. 
Profesionalci iz štajerske prestolnice so 
sicer uveljavili svojo kakovost in osvojili 
pokalno lovoriko, vendar se tudi Bronxi 
niso dali in so pred številnim avditorijem 
v direktnem televizijskem prenosu 
dokazali, da se tudi na obali, kljub 
finančni podhranjenosti, igra odličen 
futsal.

Drugo mesto v pokalu je dalo ekipi 
dodatnega zagona tudi v prvenstvu. 
Vrstile so se prepričljive zmage tako 
doma kot tudi v gosteh, ki so Bronxe 
pripeljale na 3. mesto na lestvici po 
odigranem rednem delu. Sledila je 
končnica na izpadanje v katero se je 
uvrstilo osem najboljših ekip. Ko je po 
dveh tekmah padla še Sevnica, je bilo 
jasno, da se bodo Bronxi lahko borili 
tudi za državnega prvaka. Čeprav 
je Litija, ki se je samo za končnico 
okrepila z dvema vrhunskima igralcema 
iz Brazilije razblinila naše upe po 
državnem naslovu, so Bronxi do konca 
sezone porušili še kar nekaj mejnikov. 
Končno četrto mesto je skupaj z drugim 
mestom v pokalu najboljši dosežek 
letošnje sezone v primorskem prostoru. 
Posebej smo ponosni na dejstvo, da je 
bila dvorana na Škofijah z 220 gledalci 
povprečno na tekmo najbolje obiskana 
futsal dvorana v Sloveniji. Tudi največji 
posamični obisk smo zabeležili na 
Škofijah. Prvo polfinalno tekmo z 
Litijo si je namreč ogledalo skoraj 
600 športnih navdušencev. V odličnih 
ekipah pa sta se še posebej izkazala 
tudi dva posameznika. Marko Žabič je 

bil najboljši strelec v kategoriji starejših 
dečkov. Enak uspeh pa je uspel tudi 
Slavenu Radiškoviču v prvi članski ligi.

Le dva dni po zadnji odigrani tekmi 
se je ekipa odpravila na dolgo pot v 
Barcelono. Odločili smo se namreč 
sprejeti povabilo in se udeležiti 
mednarodnega turnirja. Peto mesto, ki 
so ga naši fantje dosegli v konkurenci 
ekip iz celega sveta je bilo nekoliko manj 
od tega kar bi si zaslužili po prikazanem 
na igrišču, je pa bila to za vse sodelujoče 
vsekakor nepozabna življenska izkušnja, 
ki se jo bodo še dolgo spominjali.

Sledi še zaključek sezone, ko se bodo 
s tradicionalnim športnim srečanjem 
in piknikom za kratek čas zaključile 
dejavnosti v dvorani na Škofijah. V tem 
času bodo moči vseh članov kluba 
usmerjene v aktivnosti v mesecu 
avgustu, ko bo na vrsti tradicionalna 
šagra obogatena z dodatnimi 
aktivnostmi vezanimi na obeležitev 30 
obletnice kluba. 

KMN Bronx
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Kettlebell lifting se uveljavlja 

Športno društvo kettlebell lifting N1 Obala je novonastalo 
društvo na Škofijah, ki je leta 2015 nastalo v okviru fitnessa 
N1 Gym Škofije. Društvo deluje pod okriljem Kettlebell zveze 
Slovenija s sedežem v Ljubljani. Skupaj se udeležujemo tekem 
v kettlebell liftingu, tekaških maratonih (Ljubljanski, Istrski) in 
drugih športnih prireditvah.  

Trenutno se aktivno tekem udeležuje 11 tekmovalcev: Aleks 
Fešte, Kristian Umek, Sara Stanič, Nena Cah, Rendy Cah, 
Patrick Jurdana, Maksim Vergan, Anja Stanič, Elvis Rekić, Evelin 
Trnav in Pia Bohinc. Priznanja in medalje nam služijo kot 
potrdilo, da smo bili uspešni in je odličen dokaz, da postaja 
ta posebna športna panoga vedno bolj znana predvsem med 
mladimi. V sezoni 16/17 smo sodelovali pri tekmah v Srbiji, na 
Madžarskem in na Hrvaškem.  

Na podlagi uresničitve želje po razširitvi prepoznavnosti 
tega športa smo se odločili v letu 2017 promovirati ta šport 
tudi na Škofijah z organizacijo mednarodne tekme. Na njej 
je sodelovalo dobrih 50 tekmovalcev iz Slovenije, Hrvaške in 
prvič v zgodovini tega športa pri nas, tudi Italije. Tekmovalci so 
se lahko pomerili v različnih disciplinah in nekateri podrli celo 

lastne rekorde. Izrazili so veliko željo, da bi tovrstna prireditev 
na Škofijah postala tradicionalna, saj so se pri nas počutili 
izredno dobro. Pohvalili so organizacijo dogodka, predvsem 
pa gostoljubje. Športni dogodek je skupaj z Multikulinariko, ki 
se je v istem času dogajal pred dvorano, privabil tudi veliko 
radovednih obiskovalcev, ki so želeli o tem športu izvedeti več.

Nena Cah

Zvezdice uspešne na 
državnem prvenstvu

Konec meseca maja se je v Preboldu odvijalo državno 
prvenstvo plesnih in navijaških skupin. Tekmovanja so 
se udeležile številne ekipe iz vseh koncev Slovenije, med 
katerimi tudi dekleta iz Gimnastičnega društva Capris iz 
Kopra, bolj znane pod imenom Capristars, med katerimi je 
kar sedem deklet iz Osnovne šole Oskarja Kovačiča iz Škofij.

Državni prvakinji v kategoriji mladinski pom pon pari sta 
postali Hana Avdič in Sara Podnar, v otroški kategoriji 
pa Lana Hvastja in Ana Vilimanović. V kategoriji otroški 
hip hop pari sta ravno tako državni prvakinji postali Lana 
Hvastja in Tara Šabec.

Poleg parov so dekleta iz skupine Capristars postale 
državne prvakinje v kategoriji pom pon otroška skupina, 
pom pon mladinska skupina, otroške navijaške skupine in 
v kategoriji otroški hip hop cheer. Z vrhunskimi rezultati sta 
bili zadovoljni tudi trenerki Samanta Čuk in Diana Flego.

Državno prvenstvo je veljalo kot vstopnica za Evropsko 
cheerleading prvenstvo (European Cheerleading 
Championship), ki se bo odvijalo 1. in 2. julija v Zagrebu, kjer 
bodo dekleta iz Gimnastičnega društva Capris zastopala 
barve Slovenije in se borila za stopničke na samem 
evropskem vrhu. Držimo pesti za Capristars!

Sabina Hvastja
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Druženje in 
ognjemet

Škofije so se 30. decembra spet 
družile. Zato so poskrbeli škofijski 
podjetniki, ki so s svojimi prispevki 
in delom pripravili prijeten večer za 
krajane in druge obiskovalce. Povabili 
so tudi dekanske glasilce. Devet jih 
je zavihalo rokave v šotoru, kjer se 
je peklo hamburgerje in miške ter 
ponujalo kuhano vino in čaj. Otroke 
so razveselili Tomosovi “božički” 
z bonboni. Vrhunec je bil gotovo 
ognjemet, ki je nebo ožaril proti 
deveti zvečer. 

Fotografije Tristan Černe

Moč kulture ob meji

Letošnja slovesnost, posvečena 
slovenskemu kulturnemu prazniku, 
je bila že sedma, odkar tri obmejna 
kulturna društva – Istrski grmič 
Škofije, KD Hrvatini in Društvo 
Slovencev miljske občine Kiljan 
Ferluga - uresničujejo vrednoto sožitja 
in idejo skupnega kulturnega prostora.  
Poleg domačinov so dvorano sredi 
februarja napolnili tudi mnogi zvesti 
obiskovalci iz drugih krajev in rojaki z 
onstran meje.

Slovesnost so začeli štirje člani 
nekdanjega Okteta Škofije 
(Aleksander Vitez, Edi Zerbo, Miro 
Muha in umetniški vodja Ladislav 
Korošec), ki so himnično zapeli 
Prešernovo   Zdravljico. Hermina 
Valenčič pa je občuteno interpretirala 
sonet O Vrba. Veselo uvodno 
razpoloženje so vzbudili Miljčani 
- Italijani, ki se v društvu miljskih 
Slovencev učijo slovenskega jezika. 
Igrivo so uprizorili posodobljeno 
Prešernovo pesem o prevzetni Urški. 
Avtor teksta je   pesnik in humorist 
Andrej Rozman Roza (mentorica 
Kristina Ličen).

Obiskovalce slovesnosti sta nagovorila 
predsednik Sveta KS Edmond Gašpar 
in predsednica Istrskega grmiča 
Vlasta Jerman, ki je še posebej 
toplo predstavila osrednjega gosta in 
govornika pesnika Marka Kravosa. 
Jedro slovesnosti je bil recital iz 
Kravosove poezije (interpreti Anica 
Vitez, Branko Filipič, Hermina 
Valenčič) ter nastop učencev OŠ 
Oskarja Kovačiča Škofije (mentorica 
Irena Abram). Nastopajoči učenci 
(Danaja Stič, Ana Mavc, Ana 
Kamenšek Zerbo, Sara Vasić, 
Lenart Šporin) so nam z izbranimi 
mislimi nastavili kulturno ogledalo, 
v katerem se lahko vsakdo prepozna. 
Kulturni program so prispevali tudi 
najmlajši pevci iz škofijske osnovne 
šole in Dekleta s Škofij pod vodstvom 
Valentine Vočanec. Pred koncem so 
vsem prisotnim ogreli dlani  še Kvartet 
pozavn iz gimnazije Koper (mentor 
Rok Vilhar) in folklorna skupina 
Oljka iz Hrvatinov (mentor Ivo Funa).

Brez nujnega ozvočenja bi bilo 
doživetje slabše. Zato hvala 

prizadevnemu Branku Primožiču in   
še posebej predsednici Vlasti Jerman 
ter vsem članom odbora KD Istrski 
grmič, ki leto za letom uresničujejo 
sporočilo - Kultura nas združuje in 
bogati. V tem duhu se je zahvalil tudi 
pesnik: «Lepo je, da smo se ob Prešernu 
‘zbrat’li’, kar nas dobrih je ljudi.   

Hvala tudi šoli Oskarja Kovačiča Škofije 
za gostoljubje in vsem donatorjem 
(Vrtnarija Moretini, vinogradniki Igor 
Bertok, Milan Markočič, Vinarstvo 
Hrvatin, pecivo so napekle Dekleta 
s Škofij, Valmarinke in KŠD Zgornje 
Škofije).
Vera Vezovnik
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Tulio Furlanič in Marino Legovič za Dan žena

V sredo 8. marca je bil v dvorani 
zadružnega doma prijeten, vesel, 
družaben glasbeni večer, ki je vse 
prisotne še dolgo grel. Tulio in Marino 
sta pripravila za uro in pol dolg koncert, 
občinstvo pa bi še kar poslušalo.

Najprej jih je pozdravil predsednik 
sveta KS Edmond Gašpar z naslednjimi 
besedami: “Dobrodošli na ta praznični 
večer, ki ga bomo posvetili našim 
ženam, materam, hčeram, prijateljicam, 
delovnim kolegicam, sosedam – skratka 
vsem ženskam! Mednarodni dan žena 
se praznuje od leta 1917 na predlog 
socialistke Clare Zetkin, torej je od 

takrat okroglih 100 let. Čeprav se je 
položaj žensk v tem obdobju občutno 
spremenil, se bo treba še dolgo boriti 
za enakopravnost med spoloma, večje 
spoštovanje in manj zatiranja žensk po 
vsem svetu.« 

Tudi na koncertu   se je vse   vrtelo 
okoli žensk in kako vplivajo na moške 
oziroma so pesmi opevale ženske ali 
zgodbe o njih in z njimi. Pokazalo se je, 
da jih poznajo vse generacije: Agata, 
Greta, Tina, Michelle, Anita ni nikoli..., O, 
ženske, ženske, Neimenovana, Ljubi me 
na skrivaj, Sjaj izgubljene ljubavi in še 
mnoge druge.

Izkazale so se članice društva Istrski 
grmič, ki so pripravile odlično pecivo 
in skrbele, da je tudi po koncertu vse 
teklo v zadovoljstvo vseh, ki so se 
družili. Dobra volja je uredila dvorano, 
v osnovni šoli so poskrbeli za slane 
prigrizke, Alan iz mesnice Markežič je 
rezal pršut, domači vinarji so poskrbeli 
za odlično spremljavo (Šavle, Bertok, 
Čok), Vrtnarija Moretini za rožice. Glavni 
pokrovitelj večera pa je bil Adria Tow. 

Foto Tristan Šker in BV
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20 let Valmarink

Prostorna škofijska dvorana je bila v 
soboto, 4. marca, več kot nabito polna. O 
tem pričajo mnogi posnetki. Nemogoče 
je z besedo pričarati bogastvo večera, 
tisto živo dogajanje v besedi, sliki 
in petju, ki se je odvijalo na odru in 
razveseljevalo vse prisotne. Valmarinke 
so   v sliki, topli domači besedi in s 
pesmijo predstavile svojo ustvarjalnost, 
ki je nastajala in zorela polnih dvajset 
let, od 1997  do današnjih dni. V njih je 
toliko vneme, toliko darov   in ljubezni, 
upajmo in želimo, da še za dolgo naprej.  

Polnih dvajset let negujejo in oživljajo 
istrske posebnosti minulega   in tudi 
današnjega časa. To dokazujejo njihove 
domiselne in   izvirne pustne maske, s 
katerimi so na maškaradah  na Opčinah, 
v Kopru in drugje požele lepa priznanja. 
Težko si je predstavljati, koliko časa in 
energije je vse to zahtevalo. Neštetokrat 
so nas Škofjote v pustnem času skupaj 
z edinim Valmarincem - harmonikarjem 
razveseljevale celo od vrat do vrat . Kdor 
obiskuje domače kulturne prireditve, 
npr. narečne večere, jih je slišal, kako 
prepričljivo igrajo kako življenjsko 
zgodbo in kako lepo   „čokolajo“ po 
domače. Na škofijskem prazniku vina 
in oljk pa se rade predstavijo s svojimi 
enkratnimi   vezeninami, ki lepšajo 
njihove domove in še marsikateri drugi 
dom.
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Vse to in še več smo videli in slišali na 
prazničnem večeru naših Valmarink. 
Dovoljujem si reči, da so   najžlahtnejše 
srce KD Istrski grmič. To žlahtnost so s 
petjem počastili tudi prikupni Hrušiški 
fantje, Oktet Aljaž iz Sv. Antona in   
kantavtor Rudi Bučar s svojimi Frčafelami 
in s svojo pevsko neposrednostjo. Je 
treba še kaj dodati? Seveda, še Anico 
Vitez, ki je imenitno vodila večer, in 
Anico Kocjančič, ki je pomembna 
gonilna in povezovalna moč v skupini. 
Na koncu so bile Valmarinke in njihov 
simpatični Valmarinc Bojan Puklavec 
dobesedno zasuti s cvetjem. Veselo in 
praznično razpoloženje se je še dolgo 
nadaljevalo ob bogato obloženih mizah. 
Bil je večer vreden najlepšega spomina.   

 Vera Vezovnik
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Andrej Makor o pozabljenem profesorju 

V petek, 31. marca, sta KD Istrski grmič 
Škofije ter   KD Ivan Grbec iz Škednja 
priredili bogat glasbeno-knjižni 
večer, ki ga je še posebej oplemenitil 
mladi skladatelj s Škofij – Andrej 
Makor. Glavna vsebina   večera je bila 
predstavitev nekdanjega škedenjskega   
kulturnika - skladatelja, pedagoga, 
zbiralca ljudskega izročila in publicista 
Ivana Grbca.   Ob petdesetletnici   
skladateljeve smrti (2016. leta) je 
škedenjsko kulturno društvo izdalo 
dragoceno knjigo o njem in se tako 
častno oddolžilo svojemu rojaku. Knjiga 
z naslovom Ivan Grbec – pozabljeni 
profesor je Makorjevo odlično 
diplomsko delo. V njem   je predstavil 
in ovrednotil celovit življenjski opus 
tega skoraj pozabljenega Slovenca iz 
Škednja.

Pogovor z Andrejem Makorjem in z 
dolgoletno   predsednico škedenjskega 
kulturnega društva   Lojzko Primožič 
Ukmar je vodila predstavnica ZTT  Alina 
Carli.   Vse prisotne pa je   obogatila 
in razvedrila domiselna predstavitev 
skladateljeve ustvarjalnosti.   Nastopile 
so škedenjske pevke pod vostvom 

Silvane Dobrila, prisrčno igrivo so se 
predstavili učenci škedenjske osnovne 
šole pod mentorstvom učiteljice Norine 
Dobrilla, mladi pianist iz   GM Marat 
Aquavita je interpretiral Gerbčevo 
skladbo,   še posebno močno pa je 
ogrel pevski nastop Andreja Makorja. 
Vsa zapeta in govorjena besedila 
ter izvajane skladbe so poslušalcem 

približale bogato Grbčevo dediščino. 
Tatjana Jercog, avtorica spremne 
besede Knjigi na pot, poudarja, da se 
iz takih nalog (kot je Makorjeva knjiga) 
lahko naučimo, da je pomembno biti 
del kulturnega življenja časa, v katerem 
živimo. 

Večer je izzvenel kot prijetno in 
prijateljsko druženje dveh društev, ki že 
vrsto let lepo sodelujeta. 

Vera Vezovnik

Spomin na Dora Furlaniča (1912 – 1974)

Povsem naravno je, da so današnja 
naša dejanja in razmišljanja drugačna 
od nekdanjih časov. Toda v tej naši 
sedanjosti   so tudi sadovi prejšnjih 
rodov. Brez njih bi bile Škofije   danes 
drugačne. Zagotovo bi pri nas in še 
masikje v Istri prevladovala neka druga 
govorica, če ne bi bilo med nami ljudi, 
kakršen je bil tudi Doro Furlanič. Za 
ohranitev spomina nanj je na njegovi 
rojstni hiši na Sp. Škofijah vgrajena 
spominska plošča.

Člani škofijske krajevne organizacije 
Združenja protifašistov, borcev in 
simpatizerjev NOB ter veteranov v vojni 
za Slovenijo   smo se zbrali v četrtek, 
20. aprila,   ob plošči, ki je vzidana 
na pročelju hiše. Dorotu v spomin 
smo priredili krajši kulturni program 
in predstavili najpomembnejše iz 
Dorovega predvojnega in medvojnega 
časa.

Doro je že v mladosti spoznal, kaj je 
fašizem in kaj je izkoriščanje. Delal 

je v tržaški ladjedelnici in se kot 
mladenič zgodaj vključil v delavsko 
in protifašistično delovanje, ki so ga 
vodili komunisti in drugi delavski 
organizatorji iz miljksega in tržaškega 
območja.   Triindvajsetletni Doro se je 
leta 1935 prvič za nekaj dni znašel v 
koprskem fašističnem zaporu in prestal 
huda zasliševanja. Tri leta zatem je bil 
drugič aretiran in se je znašel v tržaškem 
zaporu, kjer so ga do nezavesti mučili 
štiri dni in noči. Obsojen je bil na 
policijsko konfinacijo in pregnan na 
otok Ventotene in na otok Ustica (sredi 
Tirenskega morja).

Ko se je leta 1941 začel 
narodnoosvobodilni boj proti 
okupatorjem naše zemlje, je bil 
Doro skupaj z drugimi Škofjoti 
organizator osvobodilne fronte (OF) 
in pogumen pripadnik oboroženega 
upora. Sodeloval je pri ustanavljanju 
odborov OF v slovenski Istri in tudi 
pri sabotažnih akcijah. Leta 1942 
so ga ponovno aretirali. Ko je Italija 

kapitulirala (september 1943), je bil 
spet prost in se pridružil prekomorskim 
brigadam.  Bil je borec 5. prekomorske 
brigade, v kateri je opravljal tudi nalogo 
komisarja čete 3. bataljona.   Tudi po 
koncu vojne je Doro predano sodeloval 
v tedanjem političnem in družbenem 
dogajanju, saj je bilo treba našo 
pravico izbojevati še z diplomatskim 
in političnim dokazovanjem. Za 
dolgoletno uporništvo v boju za 
pravičnejši svet in svobodo mu je bila 
podeljeno priznanje prvoborca.

Minuli zgodovinski čas je zapisan v 
knjigah, upodobljen je s spomeniki 
in spominskimi ploščami. Toda 
pomembno je, da krajani poznamo 
in spoštujemo tudi   domače zaslužne 
ljudi, kakršen je bil Doro Furlanič.

V imenu vseh zbranih se lepo 
zahvaljujem Dorovim svojcem, ki so 
nas tisti lepi četrtek prijazno sprejeli in 
pogostili.

Vera Vezovnik

Andrej Makor je postal 
dirigent Obale
Mešani pevski zbor Obala iz Kopra je 
junija sklenil svojo 40. koncertno se-
zono. Zaokrožil jo je z izjemnim kon-
certom v dvorani Sv. Frančiška “Vivat, 
crescat, floreat ad multos annos”.  
Svojo noviteto In memoriam/ V spo-
min, posvečeno številnim žrtvam 
terorističnih napadov po svetu, je 
dodal tudi bodoči oziroma že kar 
novi dirigent Andrej Makor, ki je iz-
vedbo svojega dela tudi dirigiral.



Dogodki

Špargljada 2017 - odličen dogodek

Sobota konec marca na Škofijah s Špargljado 2017  je bil dan, 
ko se je povezalo vse, kar sodi v dober in lep začetek pomladi: 
prelep sončen dan, sodelovanje treh društev s podporo KS, ljudi 
vseh generacij, različne glasbene zvrsti, odlično vzdušje, želja 
po druženju, otroška kreativnost, ustvarjalnost članov različnih 
društev, plesi, pesem, jedi iz 0 kilometrov, domača pijača... 
Bil je tudi lep prikaz, kaj vse premorejo Škofije, koliko družin 
poje, pleše, kuha, fotografira, organizira, se angažira, da se vsi 
dobro počutimo. Kako dobra volja privlači in pritegne vse več 
ljudi.

Špargljado 2017 so   pripravili Društva Dobre volje Škofije, 
TKD Elerji   in KTD Kolombar.   Člani vseh treh društev so 
sami skrbno nabirali že prve letošnje divje šparglje ter z njimi 
pripravili pravo kulinarično  gostijo.  Sončno vreme, dobra 
glasba, stojnice z domačimi izdelki, plesni program, program 
otrok iz OŠ OK Škofije, otroške delavnice ter veliko različnih 
vrst jedi iz špargljev vse od fritaje, potice, njokov, pašte, 
lazanje, narastka, juhe, mineštre, rišote,  namazov do zelo 
iskanih slastnih palačink in fritul. Vse to je prijetno družabno 
soboto zaokrožilo v pestro prireditev, ki je bila že drugo leto 

dobro obiskana  in jo bomo na željo obiskovalcev organizirali 
tudi naslednje leto.

Za glasbeno spremljavo so poskrbeli Maks in Ivica Vergan ter 
Bogdan Gerk, ansambel Ni Panike in mladi harmonikaši. Vsi 
so krajani Škofij in so z veseljem razveseljevali svoje krajane 
in obiskovalce od drugod. Nastop plesne skupine iz Izole  in 
ukrajinske folklorne skupine iz  Ljubljane ter pevci pevske 
skupine Društva Dobre volje  so dali prireditvi tudi kulturno 
dogajanje.  Na stojnicah so svoje izdelke ponujali: Turistično 
društvo Šparžin iz Kort, kmetija Valca, kmetija Lopan, kmetija 
Vargazon, Bar B-Zone, ki je nudil pijačo ter Društvo Dobra 
volja. Za otroke so delovale otroške delavnice in nastop 
šolskih otrok. Skratka za vsakega nekaj. Zahvala gre vsem 
sodelujočim za priložen košček svoje pogače, da je nastala 
tako prijetna prireditev. Obenem se organizatorji zahvaljujejo 
za tako materialno kot moralno pomoč največ  KS Škofije ter 
ZKD MOK Koper, donatorjem Pekarna Kljun iz Pobegov, Ave 
mesnica Koper, Alešu Segulin gostilna Raviol, Kompas shop 
Škofije, Tax free Škofije ter Vinogradništvo Hrvatin iz Elerjev.
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Prevzeti od petja

Škofijsko občinstvo je bilo maja 
spet priča prijetnemu in glasbeno 
kakovstnem večeru. V tednu ljubiteljske 
kulture je zbor Obalca organiziral 
Pomladni večer, v katerem je najprej 
nastopil Oktet Aljaž s sedmimi, 
doživeto zapetimi pesmi, med njimi Dve 
leti in pu, Sen znala jes, Angels in druge.

Oskester harmonikarjev Izola je 
zaigral tri različne   ljudske pesmi 
in Yellow Submarin od Beatlov. 
Škofijske Valmarinke so pokazale, 
kako se pripravljajo na pevske vaje in s 
hudomušnostjo ogrele občinstvo pred 
vrhunecem večera.

Mešani pevski zbor Obalca, v katerem 
poje tudi  nekaj Škofjotov, je predstavil 
zahteven in raznolik program od 
Brahmsa, Monteverdija, do Kumarja, 
Čopija in Srebotnjaka.   Od septembra 
2012 zbor   vodi izredno energična in 
ekspresivna Sonja Mezgec, ki je kot 
solistka in članica različnih komornih 
sestavov s harmoniko osvojila številne 
nagrade na regijski, državni in 
mednarodni ravni.

Vsi so si zaslužili bučen in dolg aplavz, 
z večerom so bili tako zadovoljni tako 
nastopajoči kot škofijsko občinstvo.

Po lepi navadi je sledilo druženje v avli 
in izjemna zborovodkinja Sonja Mezgec 
je poskrbela, da je skupna pesem 
nastopajočih še dolgo zvenela.

Pesem nas 
povezuje

V   petek, 26. maja,   smo na Škofijah 
doživeli žlahtno sporočilo - naj 
pesem nas druži. Pevke ŽVS   
Dekleta s Škofij, članice Kulturnega 
društva Istrski grmič,   so praznovale 
12- letnico pevskega druženja. Peti 
so začele   pod vodstvom Marjetke 
Popovski, potem se je zvrstilo še 
nekaj zborovodkinj. Od lanske jeseni 
jih   po krajši odsotnosti spet   vodi 
maestro Mario Petvar.  Dvanajst let 
morda ni mnogo za delovanje zbora, 
toda ko pogledaš celoto,  koliko vaj in 
nastopov, koliko težav, ki jih je treba 
premagovati, koliko   odsotnosti 
od doma, družine – vse to pevke 
zmorejo in vztrajajo, ker rade pojejo, 
ker jim tako veleva srce.

Na svoj prazničen   večer so 
pevke   povabile dva ženska pevska 
zbora , in sicer ŽPZ kulturnega 
društva iz Kort, ki ga vodi Eneja 
Baloh, in Učiteljski ŽPZ Dotik 
iz osnovne šole Hrpelje   pod 
vodstvom Jelke Bajec Mikuletič. 
Ta zbor je spremljala pianistka 
Jerneja Srebot. Vse tri zbore 
so   poslušalci toplo sprejeli, kar 
potrjuje   prisrčen   pozdrav pevkam, 
ki jim ga je izrekla predsednica KD 
Istrski grmič Vlasta Jerman,   in 
spontan   aplavz ob vsaki zapeti 
pesmi.
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Ubrana in občuteno zapeta pesem se 
vedno dotakne srca. Tako je izzvenel 
tudi pevski večer teh treh ženskih 
zborov. Povezuje jih ljubezen do 
petja, želja in potreba po sodelovanju 
in povezovanju, kar pevke krepi, 
da vztrajajo in pevsko napredujejo. 
Največja opora in priznanje pevskim 
zborom so predvsem   poslušalci in 
njihov iskren aplavz. Na tokratnem 
večeru je vse prisotne, pevke in 
poslušalce, presenetila mlada 
harfistka Kristal Fortunat. S svojimi 
drobnimi in gibkimi prstki je iz 
harfe izvabila   harfično lepoto in 
mogočnost.

Dekleta s Škofij so si ta večer nabrale 
novih moči za nadaljevanje.   Ob 
koncu programa so pevke vseh treh 
zborov družno zapele, z njimi pa tudi 
poslušalci. Po nastopih pa še – veselo 
druženje!

Vera Vezovnik

Jureta je zamenjal 
Rado

Delavca iz javnih del Jureta je 
decembra zamenjal Rado Žigante 
iz Rakitovca, ki v letu 2017 opravlja 
različna vzdrževalna dela v zadružnem 
domu. Ureja okolje, čisti prepuste 
meteornih vod na občinskih cestah, 
kosi javne površine in drugo.

Narečna raznolikost v knjigi

Založba Libris in Kulturno društvo 
Istrski grmič Škofije sta konec januar-
ja v Pretorski palači v Kopru predstavila 
novo monografijo Suzane Todorović, 
ki se glasi Narečna raznolikost v okolici 
Kopra(Dekani, Hrvatini, Škofije). 

To je že peta knjiga uveljavljene mlade 
znanstvenice, s katero izpolnjuje svojo 
namero, čim bolje podati narečno po-
dobo Slovenske Istre. V  tej knjigi pred-
stavlja govore Dekanov, Hrvatinov in 
Škofij. Njeno delo temelji na lastnem 
terenskem raziskovanju, pri katerem ji 
je bilo v pomoč enajst domačinov, ki 
se sporazumevajo v narečni govorici 
svojega kraja.   Iz Škofij sta sodelova-
la Leander Cunja in Vlasta Jerman. 
Predstavitev so obogatile Valmarinke   
z narečno pesmijo in besedo.

Marca je bila podobna predstavitev 
tudi v avli zadružnega doma na Ško-
fijah. Domačinka Valerija Šiškovič je 
presenetila s slikovitim pripovedova-
njem namišljene zgodbe, ki naj bi se 
zgodila na Dolenji Škofiji. Z modrost-

mi o vremenu in hudomušnimi pesmi-
cami sta goste nasmejala učenca Ana 
Kamenšek Zerbo in Lenart Šporin.   
Številne obiskovalce od blizu in daleč 
so s svojim nastopom “Pr spine” raz-
vedrile Valmarinke. Za veselo vzduš-
je  sta poskrbela harmonikar Bogdan 
Bukovac in ljudski   godec Gverino 
Kotrle.
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Multikulinarika in Kettlebell lifting Škofije Open

Družabno, športno, kulinarično...

Škofije so v soboto konec aprila ponovno pokazale svojo 
družabnost in dobro voljo, ki sta se širili med krajani in gosti iz 
drugih krajev.  Čeprav so zaradi praznikov mnogi odpotovali,  
so obiskovalci prve Multikulinarike dodobra napolnili prostor 
pred Zadružnim domom kot tudi v njem, kjer se je odvijal prvi 
Kettlebell lifting Škofije Open.

Sodelovanje dveh društev, Kulturnega, turističnega in 
rekreacijskega društva Dobra volja Škofije in športnega 
društva NY 1 Gymco Nene Cah, ki sta sočasno organizirala 
dogodka, se je izkazalo v izvrstni povezavi kulturnega 
programa, kulinarike, športa in družabnosti. Očitno dobra 
kombinacija je na Škofije zvabila skupno več kot 400 
obiskovalcev.

 Športno društvo je v dvorani zadružnega doma priredilo 
mednarodno tekmovanje v dviganju kettlebell uteži in tako 
predstavilo še ne preveč znan šport na Škofijah,   kulturno 
društvo Dobra volja pa je pred zadružnim domom ustvarilo 
pravo mešanico tradicionalnih kuhinj, folklornih plesov 
in drugih plesnih nastopov, petja in otroške razigranosti. 
Predstavila so se kulturna društva iz Rusije, Indije, Albanije, 
Indonezije, Makedonije in Istre. Program so odprle mažoretke 
iz Kopra, nato so se zvrstile Folklorna skupina Ilirija Koper, 

makedonska folklorna skupina Kočo Racin, folklorna skupina 
Oljka iz Hrvatinov, indijska plesna skupina Monsun ter ruska 
skupina Rodnik.

Mednarodno povezovanje društev in obiskovalcev, predvsem 
pa spoznavanje različnih kultur skozi predstavitve delovanj 
tujih društev v naši in širši okolici, njihovih tradicionalnih 
dobrot, izdelkov in nastopov, so obogatile slehernega 
obiskovalca. Napihljiva gradova in likovna delavnica so očarali 
najmlajše, ki so se prepustili igri, a so se tudi oni pri tem kar 
nekajkrat ustavili in prisluhnili oziroma se radovedno zazrli 
v nastopajoče. Veselo dogajanje se je odvijalo precejšen del 
dneva, ves program pa je povezovala izjemna Ivica Vergan, ki 
je zapela tudi nekaj svojih lastnih pesmi.

Promet na Škofijah je bil zelo povečan in ponovno je prišla 
do izraza pereča problematika parkiranja. Krajanom se 
zahvaljujemo za strpnost v prometu. 

Društvo Dobra volja Škofije se zahvaljuje MOK za sofinanciranje, 
KS Škofije in ZKD MOK za materialno pomoč, Pekarni Kljun iz 
Pobegov, Ivici in Maksimu Vergan ter vsem sodelujočim na 
prireditvi.

Nasiha Cvajdik
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Stari lepotci očarali 

Sredi junija so starodobniki očarali 
Škofije oziroma vse, ki so njihovo 
vožnjo spremljali skozi številne kraje 
na sobotni istrski poti. Za vključitev 
Škofij v celodnevni program 21. ADRIA 
Classic rally starodobnih motorjev in 
avtomobilov se je Društvo ljubiteljev 
starodobnih vozil in plovil ADRIA 
Classic iz Kopra dogovorilo s krajevno 
skupnostjo. S tem so obeležili 70 letnico 
ustanovitve Svobodnega Tržaškega 
Ozemlja (STO).

V sprevodu je bila 104 različnih vozil, v 
katerih ali na katerih je bilo več kot 230 
udeležencev.

Peljali so mimo zadnje strani 
zadružnega doma proti avtobusni 
postaji in jeepu , ki je stal ob spominski 
plošči za Morganovo linijo. Predstavljal 
je ameriškega vojaka in vozilo. Postali so 
za osvežitev in spominsko fotografijo ter 
nadaljevali pot proti Elerjem, Hrvatinom 
in Ankaranu. Bili so res prava paša za 
oči in tudi občudovanje, koliko ljubezni 
in truda vlagajo lastniki, da so ti stari 
lepotci vozni in sijoči o zloščenosti. 

Naj spomin na STO in Morganovo linijo 
obudimo z besedami krajana Leander 
Cunja:

”Stanje po vojni pa razen miru ni takoj 
prineslo urejenih razmer.   Tako   sta bili 
najprej   bivša Julijska krajina (1945 
– 1947) in nato še Svobodno tržaško 

ozemlje ( 1947 – 1954 )   razdeljeni na 
»cono A » pod angloameriško   in »Cono 
B« pod jugoslovansko vojaško upravo.   
Meja med zasedbenima območjema je 
devet let potekala tudi po okolici Škofij 
in Plavij z vsemi mogočimi vedno večjimi 
omejitvami za prehajanje   Morganove 
črte, ki so že nekoliko spominjale na 
takratno zloglasno »železno zaveso« sredi 
povojne Evrope. Že prejšnje dolgoletne 
negotove razmere , dokončno pa 
določitev nove italijansko-jugoslovanske 
meje leta 1954, so zdesedkale   število 
avtohtonega prebivalstva, ki se je – ne 
glede na narodnost in na politično 
opredelitev – zaradi strahu, da bi ostalo 
odrezano od Trsta in izgubilo zaposlitev, 
množično preselilo v Trst, oz. na sosednje 
območje ali pa tudi odšla v druge države 
in na druge celine.”  

Predsednik Edo Glavič je ob tej 
priložnosti Edmondu Gašparju izročil   
zahvalo za sodelovanje KS.
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Druženje v društvu upokojencev

Mnogi upokojenci iz naše krajevne 
skupnosti so včlanjeni v društvo 
upokojencev (DU). Nekateri med nami 
so člani že od ustanovitve društva – od 
leta 1984. Po stanju z dne 31. decembra 
2016 je v društvo povezanih 300 
upokojencev.  

Društvo organizira različne oblike 
druženja, kot so srečanja, izleti, razne 
športne aktivnosti. Zelo pomembna je 
tudi humanitarna dejavnost. Najmanj 
enkrat v letu se člani zberemo v naši 
šoli na rednem občnem zboru. Letošnji 
občni zbor je bil 27. marca. Predsednik 
Milan Markočič je poročal, kako je 
društvo delovalo v preteklem letu in kaj 
smo skupaj lepega doživeli. 

Društvo je lani organiziralo štiri 
enodnevne izlete, ob odprtju 
škofijskega Centra dnevnih aktivnosti za 
medgeneracijsko povezovanje pa so se 
upokojenci združili na veselem pikniku. 
Naši upokojenci - športnice in športniki 
so se dobro odrezali na spomladanskih 
in jesenskih občinskih športnih igrah. 
V okviru programa Starejši za boljšo 
kakovost življenja starejših na domu 
člani DU obiskujejo na domu starejše 
krajane. Program vodi Jožko Tomažič 
skupaj s Tatjano Žigon. Glavna naloga 
izvajalcev programa je, da spoznavajo 
življenjske razmere, želje in potrebe 

starejših, ki živijo doma. Tisti, ki so 
vezani le še na svoj dom, so deležni več 
obiskov in več pomoči, npr. za razne 
prevoze, spremstvo na sprehodu, za 
hišna opravila, za druženje. V letu 2016 
so izvajalci programa obiskali na domu 
272 naših krajank in krajanov in v celoti 
opravili 340 obiskov. Nadvse prisrčno 
je srečanje z jubilanti, ki praznujejo 80 
ali 90 in tudi več let svojih dni. Topla 
beseda, pesem, harmonika in tudi 
pogostitev jim polepša dan. Dan jim 
polepšajo tudi učenci naše šole. 

Društvo upokojencev se povezuje in 
sodeluje s pomembnimi dejavniki v 
krajevni skupnosti - s KD Istrski grmič 
Škofije zlasti ob prazniku vina in oljk, 
s krajevno organizacijo RK, z ZZB za 
vrednote NOB. V akciji „varna pot v šolo“, 
ki se dogaja v začetku šolskega leta, člani 
DU sodelujejo s krajevno skupnostjo in 
s tem prispevajo k varnosti naših otrok 
v prometu. Oktobra pa so predstavniki 
s Policijske postaje Koper in Avto moto 
zveze Koper naše upokojence poučili 
o pravilih vožnje v krožnem prometu. 
Veliko razumevanje za potrebe društva 
upokojencev ima naša šola, ki nas vedno 
prijazno sprejema. Prijetno je družiti se v 
prostorih, ki so prežeti z ustvarjalnostjo 
mlade generacije.

V letu 2017 društvo deluje po že 
uveljavljenem programu in v skladu 
s smernicami občinske ter republiške 
zveze upokojencev. Letošnje 
spomladanske občinske športne igre 
so že izpolnjene. Potekale so 13. maja. 
Iz DU Škofije se jih je udeležilo 15 naših 
športnic in športnikov. Tudi letos so 
prinesli domov priznanja in medalje za 
odlične uvrstitve v pikadu, balinanju, 
streljanju z zračno puško, kartanju, 
kot ekipa pa so se uvrstili na drugo 
mesto. Čestitamo! V petek, 28. maja, 
pa je društvo organiziralo pomladni 
piknik. Zbrali smo se na lepo urejenem 
travniku medgeneracijskega centra. 
Pomladno razpoloženje so polepšali 
harmonikarji in odlična postrežba 
vseh in vsakega posebej. Hvala vsem 
prizadevnim članicam in članom odbora 
ter predsedniku DU za trud in prijaznost.

Druženja , medsebojni spoštljivi odnosi, 
razne dejavnosti , vse to in še marsikaj 
pripomore, da upokojenci bolje živimo, 
da z vedrino lažje obvladujemo težave, ki 
jih prinesejo leta v tretjem življenjskem 
obdobju. Saj vemo, kako poje Kekčeva 
pesem: Dobra volja je najbolja … 

Vera Vezovnik

Šagra Kolombar konec tedna
TKD Kolombar letos organizira že osmo 
tradicionalno šagro. Zgodba se je začela tako, 
da smo se vaščani zbrali, vzeli lopate v roke in 
pripravili teren. Vsako leto smo nekaj dogradili 
in tako dobili plesišče, šank, nadstrešek,... 
Povezovala nas je dobra volja in misel, da želimo 
združiti vaščane ter okoliške vasi in se imeti fanj. 
Gre za sproščeno vaško veselico v borovem 
gozdičku, kjer si lahko lakoto potešimo z mesom 
na žaru ali odojkom, ki se peče pred očmi 
obiskovalcev. Za suha grla bo tudi poskrbljeno 
in kot vsako leto do sedaj, vas čakajo pijače 
presenečenja in nas tradicionalni “žlafadur”. 
Šagra bo potekala v petek, 7. in soboto 8. junija. 
Če vas bodo pete srbele, nič skrbet. Za dobro 
žurko do jutranjih ur bodo poskrbeli Roxie, v 
soboto pa nas bodo na odru zabavali NiPanike 
band. 
Gremo do zore, kdor zmore! :-) 
Vabljeni!

TKD Kolombar

KD Istrski grmič do konca leta 
1. NAREČNI VEČER NA 4. ŠKOFIJI (predvidoma 22. septembra)
2. PRAZNIK VINA IN OLJK bo tradicionalno v oktobru ( načrtujemo ga  

7. oktobra)
3. POČASTITEV 110. OBLETNICE USTANOVITVE KD ISTRSKI GRMIČ 

(okvirni datum 24. november)
•	  Načrtujemo izdajo publikacije
•	  Organizirali bomo pohod po poteh nekdanjih prosvetnih društev v 

vaseh naše KS
•	  Pripravili bomo razstavo starih fotografij naše stavbne dediščine in 

prebivalcev tedanjega časa
•	  Vrhunec pa bo slovesnost, na kateri bomo predstavili ustanovitev 

društva in njegovo delovanje skozi čas. Predstavile pa se bodo tudi 
sedanje sekcije in povabljeni gostje.

4. DIŠI PO PRAZNIKIH –predpraznična božično-novoletna prireditev v 
povezavi z Osnovno šolo Oskarja Kovačiča Škofije (19. december).

Predsednica društva Vlasta Jerman je ob tem dejala: »S ponosom bomo 
počastili 110. obletnico ustanovitve KD Istrski grmič Škofije. V društvu 
ohranjamo in negujemo avtentično izročilo naših prednikov in hkrati 
razvijamo tudi sodobne oblike in vsebine.«
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Od kod ime Škofjoti? 

Publicist, urednik, jezikoslovec in uči-
telj Jože Hočever se je v prilogi Primor-
skih novic Sedmi val ukvarjal s vpraša-
njem, od kod ime Škofjot za prebivalce 
vasi ob meiji, ki se imenujejo Škofije. 
Poslala mu ga je upokojena učiteljica 
slovenskega jezika Ruža Pečarič. Tako 
je med drugim zapisal:

«Mnogi nagajivci so me že zaustavljali 
z navihanim vprašanjem, če ime Ško-
fjot za prebivalce treh vasi na meji med 
Slovenijo in Italijo ni morda enako zafr-
kljivo, kako če Dekančane, sosede Ško-
fjotov, ogovarjamo s Pesjani....Lahko, 
da je bilo v imenu Škofjot res kaj na-
gajivega in grenkega: kajti v poročilih 
«o uporu» nekaterih prebivalcev Škofij 
proti namestitvi večje skupine begun-
cev v njihovem naselju je ime Škofjo-
ti res zvenelo bolj podcenjevalno kot 
pohvalno. In to kljub temu, da so se 
uprli po nadčasnem naravnem pravu, 
ki je nad začasnimi ustavnimi zakoni. 
Toda zgodovina ne prikima niti trohi 

morebitnega zaničevanja in posmeha, 
če kdo komu reče, si Škofjot. To ime ni 
porojeno po slovenskih zakonitostih 
sestavljanja imen za prebivalce kraja z 
obraziloma - ec (Sežanec) in -jan (Sežan-
čan); porojeno je po italijanskem vzoru z 
obrazilom - otto. Leander Cunja, dolgo-
letni delavec v koprski kulturi in neutru-
dni preučevalec domoznanske zgodovi-
ne Slovenske Istre, pravi, da so pod Italijo 
prebivalcem treh Škofij rekli Škofjoti, pre-
bivalcem na Serminu Serminoti, ljudem 
iz Strunjana Strunjanoti in prebivalcem 
Pazina (Pisino) Pisinoti. Celo za povsem 
slovensko ime Tolminska so fašisti vsi-
ljevali svoje poimenovanje: Tolminotto. 
Pod Beneško republiko so bila taka 
imena izpeljana le za moške prebivalce 
kraja, ne pa tudi imena za ženske prebi-
valke kraja: »Na Škofijah so zato vedno 
prebivale Škofijskice, ki so zlagoma pre-
šle v Škofijsščice in Škofijšce. Na Plavjah 
so živele Plavskice>Plavščice>Plavšce. 
Zato zelo moti ime «Škofjotke», ki ga 

uporabljajo novinarji, ko govorijo in 
pišejo o ženski rokometni ekipi s Ško-
fij, a ga vsi nepoznavalci ponavljajo 
za njimi,» je poudaril Leander Cunja. 
Imena moških prebivalcev manjših kra-
jev v okolici Škofij so pa ohranila sloven-
ska obrazila: Plavčani, Badišani, Tinjanci, 
Urbanci, Čukarji, Bužarji itd.

Slovenska Istra je v času Beneške re-
publike dolga stoletja živela ločena od 
matične Slovenije in je bil njen jezik 
pod močnim romanskim oziroma pod 
italijanskim vplivom. To je pustilo sled 
tudi na nekaterih imenih njenih krajev 
in krajanov. Vse to izvemo iz zgodovine, 
če ji znamo prav prisluhniti. Prisluhniti 
ji ne znajo le Butalci, ki zato še tega ne 
spoznajo, da so res zabavni bebci,» je za-
ključil Jože Hočevar.

http://primorske.si/…/Od-kod-ime-
-Skofjot-za-prebivalca-Skof…

Odličen odziv na 
zbiralno akcijo

Člani(ce) KORK-a iz Škofij so aprila 
spet pripravili zbiralno akcijo. Krajani 
ste se množično odzvali in v avlo 
zadružnega doma prinesli veliko 
potrebnih oblačil in drugih stvari. 
Naslednja akcija bo verjetno julija.

Boris Popovič v vaški hiši

Letos je na srečanje v vaško hišo na 
Drugih Škofijah dvakrat prišel župan 
Boris Popovič. Vaški odbor je sicer 
na vabilo napisal, da gre za delni 
zbor krajanov Zg. Škofij, a statut KS 
in občine take oblike ter vsebine ne 
poznata. Po zakonu in drugih aktih je 
svet krajevne skupnosti najvišji organ 
odločanja o vseh zadevah v okviru 
pravic in dolžnosti krajevne skupnosti. 
Vaški odbor je lahko samo v pomoč 
svetu, kot ostali odbori, saj je njegov 
namen hitrejše in bolj učinkovito 
reševanje potreb, predvsem z lastnimi 
sredstvi in delom po sicer svojem 
programu, ampak v skladu s sprejetim 
programom dela in razvoja krajevne 
skupnosti. Tudi udeležba na srečanju 
v juniju je pokazala, da je bilo več 
kot 1.000 prebivalcev Zg. Škofij zelo 
skromno zastopanih. So bili pa tam 
predstavniki civilne iniciative in celo 
znani skrajni aktivist iz Maribora, ki je 
bil že obsojen zaradi poskusa umora. 

Na obeh srečanjih je bilo danih s 
strani župana precej obljub, vse iz 
nabora potreb in pobud, ki jih je svet 

KS že velikokrat poslal na občino. 
Pri realizaciji je najbolj razburil zaris 
intervencijskih poti, ki ni bil usklajen 
s KS in prebivalci. Krajevna skupnost 
Škofije je že pred dvema letoma na 
pristojni urad poslala načrte ureditve 
parkirišč, ki bi morala biti urejena in 
zarisana pred zarisom intervencijkih 
poti. Ko namreč avtomobilom 
onemogočiš parkiranje v vasi, jim 
moraš prej ponuditi nova oziroma 
dodatna parkirišča. Zdaj pa se je celo 
zgodilo, da so rumene črte zarisali na 
zasebnih zemljiščih. 



Mediji o Škofijah in Škofjotih

Na burji
V glasilo Na burji je vloženega zelo veliko prostovoljnega dela. 
Viri za prispevke so v dokumentih sveta KS Škofije, zapisnikih, 
sejah in drugih, kar je vse javno objavljeno na internetni strani. 
Zapise o dogodkih so posredovali iz društev, za kar se vsem 
zahvaljujemo in vabimo k sodelovanju. 
Izdajatelj: KS Škofije
Uredniški odbor: Gabriele Žabkar, Barbara Verdnik, Željko Stanič 
(šport), Majda Bonaca
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

Šagra na Škofjah od  

17. do 20. avgusta

Na štiri dnevni škofijski šagri se obeta 

veliko dogajanja. Četrtek bo posvečen 

30-letnici delovanja društva Bronx, 

v petek bodo nastopali Mambo 

kingsi, v soboto standardni program 

v sodelovanju s škofijskimi društvi, v 

nedeljo pa turnir v briškuli in malem 

nogometu.

Dobra volja do konca leta

Društvo Dobra volja do konca leta 

napoveduje tri velike dogodke v 

dvorani zadružnega doma in pred 

njim:
16.9.2017    Golažjada

10.11.2017  Iz trte gre v vino 

15.12.2017 Večer folklore in humorja


