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Pestro in zahtevno polletje
Prvo polletje v letu iztekajočega se mandata sveta  
je za nami, pred nami pa še nekaj del in nalog, ki 
smo si jih s sklepi zadali pred poletnimi počitnicami 
in dopusti. V tem času je bilo dokaj pestro in bogato 
dogajanje na družbenem področju in zahtevno na 
področjih, ki so v pristojnosti sveta in vodstva KS. To 
odraža tudi glasilo Na burji, ki ga je bilo treba celo 
razširiti, da je lahko zajelo najpomembnejše teme in 
dogodke.

Kljub zavračanju dialoga vrha občine z legitimno 
izvoljenim svetom in vodstvom v tem mandatu, je 
vztrajanje, da mora  občina izvrševati svoje zakonske 
obveznosti v KS, le pripomoglo k temu, da so konec 
lanskega leta in v začetku tega stekla nekatera nujna 
dela na infrastrukturnih izboljšavah. Verjetno bi 
bila prioriteta teh del drugačna in izvedba morebiti 
kakovostnejše, če bi se o njih občina predhodno 
dogovorila in sodelovala s KS. A velikokrat je šlo za 
enostranske odločitve MOK.

Stekla je tudi priprava dveh projektov  kanalizacijskih 
vej (Tretja etapa Sp. Škofije in Tretje Škofije), letos 
se bo uredilo vodovodno omrežje v zaselku Treš. V 
zadnjih dveh mesecih sem imel nekaj razgovorov z 
županom in njegovimi sodelavci, ki so napovedali 
ob ožjem naboru investicijskih izboljšav iz 
proračunskega Načrta razvojnih programov še 
razširjen nabor izboljšav. To je bilo obljubljeno junija, 
zdaj pa čakamo, kaj bo uresničeno. 

Vsekakor ostaja še naprej odprt problem izgradnje 
nove šole, ki ga je širši javnosti ponovno  izpostavila 
civilna iniciativa ŠPET s skoraj 700 podpisi peticije 
za izgradnjo nove šole. Žal je ta dobronamerna 
družbena iniciativa prišla prav tako občini kot 
nekaterim krajanom za vnašanje razdora in delitev 
na naše - vaše, namesto da bi v strnjenih vrstah in 
kot homogena skupnost zahtevali to, kar je občina 
dolžna poskrbeti in kar je župan od leta tudi 2008 
obljubljal. Namesto delovanja za skupnost ti 
posamezniki (žal tudi iz vrst članov sveta) skrbijo 
za izvajanje znane starorimske maksime »deli in 
vladaj«.

Podobna zgodba se dogaja tudi z zdravstveno 
ambulanto, za katero je bila dana prva pobuda 
sveta že aprila  2016, ki takrat ni naletela na občinsko 
podporo. Zato jo je  svet ponovil s podelitvijo 
mandata za pogovore z odločevalcem  »pravemu« 
članu sveta. V letu in pol je bilo okoli tega projekta 
veliko hrupa, zavajanja in celo nestrpnosti in 

Za 5.700 evrov donacij

Ob dogodkih in aktivnostih KS Škofije je kar nekaj pravnih 
in fizičnih oseb pokazalo svojo družbeno odgovornost in 
doniralo sredstva za izvedbo. V letih 2017 in 2018 je bilo 
doniranih skupaj 5.700 evrov.
Od tega so na Plavjah za ureditev igrišča zbrali 1.190 
evrov, na podlagi predsednikovega angažmaja pa je KS 
pridobila za 4.110 evrov donacij. Namenjene so bile 
izvedbi krajevnega praznika, koncertu ob Dnevu žena in 
celostni grafični podobi.
Vsem še enkrat hvala!

samovolje  nosilca mandata, a brez ene same črke na 
papirju s strani ustanovitelja in odločevalca (MOK). Po 
skoraj dveh letih ustnih napovedi o ambulanti Škofije, 
ugotavljamo, da svet zavoda, ki je  najvišji organ 
Zdravstvenega doma, do datuma izida tega glasila 
sploh ni obravnaval ustanavljanja ambulante Škofije. 
Pa bi jo moral, če naj bi veljala statutarna pravila v 
tem občinskem podsistemu.

Ker je do druge polovice novembra še par mesecev, 
verjamem, da je ambulanto in veliko predvolilnih 
obljub  mogoče še realizirati. Za ambulanto smo 
člani sveta na izredni seji podali jasno in (izjemoma) 
soglasno stališče za prostorsko umestitev v prvo 
nadstropje Zadružnega doma. Izrekali smo se o 
dveh projektih idejne zasnove, ki so bile izdelane po 
naročilu MOK in  je umestitev pogojevala s konsenzom 
krajanov. KS je svoje opravila, kako bo MOK zdaj to 
udejanila, pa bomo še videli. 

Bližajo se tudi pripravljalna dela in verjetno kmalu 
tudi  izgradnja drugega tira Divača-Koper. Opravljeni 
so bili trije sestanki, ki se krajanov dotikajo predvsem 
zaradi vpliva gradnje na njihove stanovanjske objekte, 
pa tudi bivanjske pogoje. Nosilci projekta trdijo, da 
naj ne bi bili prehudo moteči. Za zaščito imovine, 
predvsem pa za uveljavljanje morebitnih odškodnin 
za posledicami podzemnih del,  je najpomembnejše 
ugotavljanje stanja objektov pred gradnjo tunela. 
Zato apeliram na vse, ki ste v območju vpliva, da ne 
oklevate s soglasji za monitoring. Brez popisa nultega 
stanja bo skoraj  nemogoče uspeti pri uveljavljanju 
odškodnin.  

Želim vam prijetno poletje in sproščeno dopustovanje.

Predsednik sveta KS
Edmond Gašpar  
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Investicijske izboljšave v KS iz sredstev MOK

V dogovoru z županom je bil 8. junija z Dejanom Škerličem 
opravljen ogled in popis nujnih izboljšav v naseljih krajevne 
skupnosti, ki bi jih bilo potrebno realizirati pred koncem 

mandata. Seznam je bil njemu in odgovornim v občini 
posredovan 12. junija.

Seznam nujnih izboljšav v KS Škofije investicijskih posegov na osnovi ogleda in 
dogovora MOK/Škerlič-KS/Gašpar z dne 08.06.2018
Zap.št. Naselje Potrebna izboljšava 
1. Sp. Škofije
1.1. Parkirišča in prometne oznake
1.1.1. Pred bivšim baliniščem Zaris parkirišča po projektu KS
1.1.2. Bivši benc.serv.OMV Ureditev in zaris parkir.po proj.KS pobarvati in namestiti manjkajoče "panetone" 

na pločnik pred parkiriščem.Namestiti koš za pasje odpadke na zelenici nad 
rezervarji

1.1.3. Staro vaško jedro "Špina" zaris park.po proj.KS
1.1.4. Stara Pekarna Asfaltiranje park.pri Stari pekarni in zaris
1.1.5. Parkirišče pred pokopališčem 

Škofije 
Ureditev (robniki zasaditev)in asfaltiranje in zaris  parkirišča pred pokopališčem 
Škofije

1.1.4. Interv.poti v staro vaško jedro: postavitev tabel "Intervencijska pot"
Državna cesta pred burger 
barom B-Zone

Prehod za pešce proti župniji

1.2. Zahodna obvoznica-Čuk Ureditev nivojskega križišča
1.2.1. Zahodna obvoznica Čuk Postavitev prometnih znakov/tabel naselja in/ali omejitve hitrosti na odseku 

izvoz Elerji-DC
1.3. Eko otok Čuk Ureditev in zasaditev grmovnic ali plezalk
1.4. Šturman Očistiti občinsko parcelo ,izvesti postopek očiščenja nevarnih  kosovnih 

odpadkov na zasebnem zemljišču

2. Elerji
2.1. Cesta proti Hrvatinom Postavitev dveh asfaltnih hitrostnih ovir
2.2. Pri Sončku Elerji-otroško igralo 

KS
Popravilo pločnika, postavitev varnostne ograje

2.3. Cesta sonček Elerji - sonček 
bivša karavla

Ureditev javne razsvetljave (potreba Sončka)

3. Plavje
3.1. Cesta Plavje Urbanci - zaselek 

Puberli
Vgradnja meteornih cevi in zasutje jarka 

3.2. Vaški trg Plavje Ureditev vodnjaka in lipe ter afaltiranje
3.3. Povezovalna cesta nad cerkvijo Asfaltirati

4. Tinjan
4.1. Razgledna ploščad proti Ospu 

in Trstu
Urediti zaščitni parapetni nasip (že dela KS),tlakovati razgledno ploščad in 
namestitev klopi,počistiti kosovne in ostale odpadke ob vznožju nasipa

4.2. Parkirišče v centru Asfaltirati
4.3. Ekološki otok pri starem 

vodnjaku
Zasaditi in urediti vodnjak + asfaltirati

5. Zg.Škofije
5.1. Pot "Makor"-krožna pot 

šolskega kombija
Urediti odvodnjavanje in asfaltirati

5.2. Krožna šolska pot Tretje Škofije- 
pri Eko otoku/transformatorju.

Postaviti pokrito čakalnico postajališča 
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Parkirišče na Tinjanu naj bi bilo 
asfaltirano in ekološki otok ozelenjen

Svet KS 

Dopolnjen program 
investicij 

Na 30. seji sveta KS v juniju so svetniki dopolnili program 
investicij iz lastnih sredstev, ki so ga sprejemali že januarja. 
V tem času so se zbirale različne ponudbe za izvedbo, 
tako da je znana njihova okvirna vrednost – ocenjena 
je na približno 50.000 evrov. Naštete investicije bodo 
financirane iz lastnih sredstev KS.
Načrt investicij zajema: 
1. Ureditev dostopa do skladišča v kleti Zadružnega 

doma z izdelavo klančine 
2. Urejanje poti na pokopališču Plavje v skupni površini 

190 kvadratnih metrov   
3. Nadgradnja dvorane Hermana Pečariča s projektorjem 

in platnom, postavitev gips plošč in dodatna izolacija 
stropa nad odrom za boljšo energetsko učinkovitost 
dvorane in akustiko ter servis luči.  Urejena je že bila 
kabelska povezava za dostavo internetnega signala v 
dvorano, oder in pododerje.

4. Igrala na Plavjah in Elerjih ter prihajajoče na Tinjanu 
bodo za zaščito prekrita s tegolo strehe. Na Plavjah in 
Elerjih so bila zaščitena s premazom. 

5. Dokup 10 elementov za novoletno okrasitev 
6. Pridobilo se bo ponudbe za totem, ki bo označeval 

zadružni dom in Dvorano Hermana Pečariča 

Zakaj so potrebne 
lažne novice?

Od začetka mandata se o delu sveta večkrat pojavljajo 
dezinfoirmacije ali celo laži, dvomi o pravilnosti dela in 
celo hude obtožbe. Manipuliralo se je z informacijami, da 
predsednik želi nastanitev beguncev na Škofijah, čeprav 
je ves čas deloval v skladu s sklepi zborov krajanov in 
transparentim delovanjem v interesu krajanov. Podobno 
se dogaja z ambulanto, čeprav je svet sprejel vse potrebne 
sklepe za njen zagon in poiskal vrsto prostorskih možnosti, 
kjer bi jo bilo mogoče umestiti. Krajane se zavaja o pisanju 
in sprejemanju zapisnikov sej, češ, da so ponarejeni.  Piše jih 
tajnica v skladu z dogovorom iz začetka mandata, da zapisnik 
obsega podatke o udeležbi na seji, glavne podatke o delu 
na seji, predloge, o katerih se je glasovalo in sklepe, ki so bili 
na seji sprejeti ter izide glasovanja o posameznih zadevah. 
Seje se zvočno snema, zvočni zapis hrani tajnica in ga je v 
tajništvu po dogovoru tudi mogoče poslušati. To je v skladu 
s poslovnikom MOK, ki prav tako velja za krajevne skupnosti 
in pravi: «Župan, člani Občinskega sveta, člani nadzornega 
odbora, predlagatelj in drugi udeleženci seje, imajo pravico 
poslušati zvočni zapis, in sicer v prostorih občinske uprave 
ob navzočnosti uslužbenca občinske uprave, ki ga določi 
župan.» Namesto župana je v KS predsednik sveta KS. 
Vsi svetniki po seji dobijo osnutek zapisnika, na katerega dajo 
pripombe in šele potem so sklepi ali stališča posredovani 
pristojnim v občini. Uraden pa postane zapisnik šele, ko ga 
sprejme večina svetnikov.
Takšni neupravičeni napadi delajo krivico tajnici in 
svetnikom, škodijo ugledu in verodostjnosti sveta in 
vsakega posameznega člana ter celotni KS Škofije. O tem 
je tekla beseda tudi na januarski seji, ko se je predsednik 
sveta odzval na neresnične navedbe na FB profilu Vaška 
skupnost, da KS oziroma on ni sodeloval pri prireditvi 
»Škofije se družijo« ter domnevno spornem sprejemanju 

Dokumentacija za bivalno 
enoto za osebe z demenco
V načrtu razvojnih programov za obdobje 2018 - 2021 
Mestne občine Koper je za letos predviden denar za izdela-
vo projektne dokumentacije za staro karavlo na Plavjah. V 
njej naj bi uredili bivalno enoto za osebe z demenco, kar 
je bila pobuda na zboru krajanov KS Škofije leta 2016. Kopr-
ska občina je za nekdanjo stražnico na Plavjah uveljavljala 
predkupno pravico leta 2015 in za precej dotrajan objekt 
odštela 110.000 evrov. Do zdaj ni pojasnjevala, zakaj naj bi 
ji objekt služil. Letos bo za projekte odštela še 25.000 evrov.
Svet KS nima podatkov ali se projekti pripravljajo, je pa 
stanje na Plavjah pri stari karavli v zelo slabem stanju in zelo 
nasmeteno.
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Svet KS 

celostne grafične podobe. Neresničnost navedb je potrdila 
tajnica Majda Bonaca, ki najbolje pozna poslovanje KS, saj 
gre skozi njene roke vso poslovanje in sodelovanje z društvi 
ter drugimi subjekti. Tudi  Nataša Zerbo je poudarila, da 
nikakor ne odobrava vedno novih zavajanj in poskusov 
netenja razdorov v krajevni skupnosti. Seje se je udeležil  
krajan Alan Radin, ki je razpravljal tudi o FB profilu Vaška 
skupnost ter povedal, da s številnimi somišljeniki obsojajo 
žaljivo in nestrpno  pisanje na FB strani  Vaška skupnost Zg.  
Škofije.
Ker so zavajanja žal še vedno aktualna, v celoti objavljamo 
odziv predsednika, ki je del gradiva 28. seje sveta. Rino 
Hrvatin pa argumentiranih odgovorov ali pojasnil na seji ni 
podal.

Vaški odbor/Vaška skupnost in član sveta Rino Hrvatin
Za nami je zelo pestro zadnje četrtletje leta 2017, ko so društva v 
sodelovanju s KS pripravila vrsto odmevnih prireditev, s krajevno 
borčevsko organizacijo smo pripravili izjemna dogodka ob 
krajevnem prazniku, po dolgem času smo nagradili tri krajane 
za izstopajoče dosežke, po treh letih dela smo izbrali in sprejeli 
celostno grafično podobo krajevne skupnosti in logotip, ki so 
ga predhodno podrla vsa društva in predstavniki krajanov. 
Ustanovljeno je bilo novo društvo. Odzivali smo se na prijavljene 
težave krajanov  (problemi s Šturmanom), si prizadevali, da 
bi bili sklepi sveta KS glede prodaje parcel nad šolo in drugi 
uresničeni, zaključujejo se dela na igrišču Plavje.
Vse te pozitivne stvari so opazili tudi mediji in za razliko od 
prvega polletja, ko se o Škofijah ni prav prijazno poročalo, so  
prispevki prikazovali pestro dogajanje, kakovostne programe, 
druženja krajanov in vse številčnejših obiskovalcev iz drugih 
krajev, argumentirana prizadevanja za hitrejši razvoj kraja. 

Škofije so postale najbolj prepoznavna in aktivna krajevna 
skupnost v mestni občini Koper, kar potrjujejo novinarji in 
številni občani iz drugih KS.
A kot kaže je opisano stanje za nekatere moteče. Tako Vaški 
odbor, kar je enako Vaška skupnost in enako svetniku Rinu 
Hrvatinu, ustvarja lažne novice, samo da bi sejal razdor in 
seveda nadaljuje z neresničnim blatenjem predsednika sveta 
KS.
Zadnja iz serije je pisanje o domnevnem oviranju predsednika 
sveta novoustanovljenega Društva škofijskih obrtnikov, kar 
je čista izmišljotina in dvomi v ustreznost celostne grafične 
podobe, za kar so bili izvedeni vsi potrebni postopki in sprejeti 
sklepi.
Zato bi bilo prav, da nas svetnik Rino Hrvatin informira s kakšnim 
ciljem usmerja vso svojo energijo v negativno nastrojenost 
širšega  pozitivnega  dogajanja v KS. Ali ne razume statuta, 
poslovnika, sklepov sveta ali je razlog drugje?
Naj osvežim spomin:  skupaj z ODD smo postavili temelje za 
zdravo sobivanje in sodelovanje vseh dobronamernih društev 
v KS. Izoblikovali smo dolgoročno vzdržen odnos s tem, da 
nam društva najavijo letne programe dela oziroma prireditev, 
prenehali smo s proračunsko  nedovoljenim financiranjem 
društev, zagotavljamo jim brezplačno uporabo prostorov ZD in 
opreme, sodelujemo pri tisku njihovih materialov ob dogodkih, 
distribuciji, promociji in nudimo ostalo materialno podporo.
Pravila za izvajalce vsakokratnih dogodkov so enaka za vse: 
najava dogodka, prošnja za najem prostorov, opreme itd, 
stališče ODD in soglasje tajništva. Obveza društev je, da v vseh 
objavah zgolj navedejo, da je dogodek organiziran s podporo 
ali v sodelovanju s KS. V bodoče bo ta navedba  opremljena 
z logotipom KS skladno s CGP. Vse poteka preko tajništva in z 
obravnavo na ODD.
KS je v okviru začrtanih smernic podprla  z že imenovanimi 
vzvodi številne  dogodke v izvedbi Društva Istrski grmič, Dobra 
volja, Bronx, Kolombar, Društvo Kettlebell, osnovne šole, 
dobrodelne koncerte in z opisano politiko na Škofije pripeljala 
številne dogodke tudi drugih izvajalcev. KS je društvom 
že večkrat izrekla pohvale in jih od društev tudi dobila, saj 
sodelovanje vedno prinese boljše rezultate. Po dolgih letih 
smo ob lanskem krajevnem prazniku podelili priznanja 
posameznikom - zaslužnim krajanom, kar ni predlagal noben 
svetnik, ampak je predlog prišel iz ODD in smo ga vsi z veseljem 
podprli. Skratka, gradi se pozitivna atmosfera sodelovanja na 
enaki osnovi za vse.
Na drugi strani peščica poskuša vsemu pozitivnemu in 
povezovalnemu dogajanju ter dosežkom tega mandata 
nenehno iskati in lepiti negativizem. Pozablja se, da je bilo v tem 
mandatu postorjenega marsikaj (aktivno spremljanje izgradnje 
kanalizacije Sp. Škofije, ureditev lokalov ZD, pokopališča Škofije, 
otroška igrala…) kar se vleče iz pobud in dela  predhodnega 
mandata. Ne nazadnje  brez tega vodstva, ki je kot zgleda trn v 
peti občinskim oblastnikom zaradi neposredne argumentirane 
besede, tudi ne bi bilo vse investicijske  aktivnosti, ki smo ji priča 
v drugi polovici 2017 in letos. 
V volilnem letu bodo pritiski in lažne obtožbe kot kaže 
še številnejši. Prav je, da se tega zavedamo in lažnim 
novicam ne nasedamo, ampak nadaljujemo s strokovnim 
in pozitivnim delom za krajane celotne krajevne skupnosti. 

Edmond Gašpar
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Svet KS 

Proračun rešuje premalo problemov v KS

Na 28. seji sveta KS Škofije so se januarja svetniki seznanili s 
proračunom MOK in kako so bili v njem upoštevani predlogi 
iz Škofij.
Prihodki naj bi bili za več kot 30 odstotkov (iz 53 milijonov 
lani na 71 milijonov letos) večji kot lani,  odhodki pa kar za 
50 odstotkov in naj bi znašali kar 81 milijonov. Tako naj bi za 
investicije namenili 38 milijonov ali za 250 odstotkov več kot 
leto poprej. Glede na načrte za leto 2019 in 2020, ko so zneski 
veliko nižji, je jasno videti predvsem volilno naravnanost 
proračuna, ko se skozi njega marsikaj obljublja.
Med drugim je za športno infrastrukturo predviden enormni 
znesek  8 milijonov evrov in skoraj 3 milijone za nakup 
Hotela Koper, za vso   cestno infrastrukturo, kanalizacijo 
in vodo v celotni občini pa je predvidenih zgolj 4 milijonov 
evrov.
Kako   v proračunu 2018 in načrtu razvojnih programov 
upoštevani predlogi iz Škofij?
Svet KS je že v začetku oktobra na občino poslal   nabor 
potrebnih investicij  do vrednosti 40.000 evrov   v skupnem 
seštevku  275.000 evrov. V NRP (Načrt razvojnih programov) 
je  predvidenih   55.000 evrov ali zgolj slaba petina 
potrebnega zneska.

Po oceni krajanov in sveta KS Škofije bi bilo za večje naložbe 
v prihodnjih letih potrebno na Škofijah  investirati vsaj 20 
milijonov evrov. To je videti sicer velik znesek, a iz Škofij gre v 
skupni proračun čez 3 milijone vsako leto, vrne pa se precej 
manj. Občina namerava letos investirati 2 milijona.
V dokumentih proračuna je za leto 2018 predviden zaključek 
dela kanalizacije Zg. Škofije  v znesku   1,3 milijona 
evrov.  Preostanek   kanalizacije, ki predstavlja še dve tretjini 
kanalizacijskega omrežja Zg. Škofije in nedokončani del v Sp. 
Škofijah v znesku verjetno preko 5 milijonov, pa se prestavlja 
v obdobje do  leta 2022. In to tako, da dinamika del večkrat 
prekinjena, saj bo pogojena s priodobitvijo morebitnih 
sredstev iz EU ali države. To pomeni,  da bodo Zg. Škofije še 
dolgo prekopane, brez kanalizacije in brez nujne obnove ceste 
proti Tinjanu.
V proračunu ni zajeto večina predlogov iz Škofij, čeprav bo 
imela od vseh zalednih krajevnih skupnosti največ vlaganj. 
Sestavljen je brez vsakega usklajevanja s KS in ni usklajen   z 
neko vizijo družbeno ekonomskega razvoja in občinskega 
prostorskega načrta, ker tega občina pač nima.
Na tabelah so predlagane investicije in z zeleno označene 
tiste, ki so zajete v proračunu.

Načrt razvojnih projektov KS Škofije  -  predlog izboljšav investicijske vrednosti do 40.000 EUR za leto 2018
Vrednosti v 1.000 EUR

Skupina Izboljšava Področje Rangiranje 
prioritete

Vrednost v 
1000 EUR

 Skupaj 
vrednost

NRP-MOK
2018

2286 vzdrževanje ceste Plavje –Badiha -Urbanci   1 5  

  Položitev cevi in zasutje globokih met. Kanalov Plavje- Puberli   2 10  

  Ureditev  postajališča šolskega prevoza   3 4  

  Umiritev prometa-grbine in prom. znaki Plavje   4 10  

  Redna košnja ob cesti, vsaj 2 do 4 krat v sezoni   5 2 31

1302 Vzdrževanje ceste Škofije – Tinjan –bankine ,odvodnjavanja Ceste 1 10   10

1302 Saniranje  ceste 3. Škofije – krožna šolska pot Ceste 2 10  

1302 Razsvetljava ob cesti Zg.Škof – Tinjan od razcepa za 3.Škofije j.razsvetljava 4 15  

1302 Pokrito postajališče za šolski prevoz 2.in  3. Škofije in prestavitve 
postajališča na cesto za 3.Škofije Promet 3 5  

1302 Ureditev ulice parc.št 1473/3 in 1477/5 -Kramb. Ceste-KP 5 30 70

1302 Ukrepi umirjanja prometa ba R3 741 Promet 1 60   30

1302
Umiritev prometa na S obvoznici-radar in povozna ploščad 
križišča, osvetlitev in ogedalo pri odcepu Elerji, postavitev tabel 
naselja, krožišče vas-S obv.

Promet 2 60  

1302 Ureditev prostora za varen dovoz otrok v šolo - poseg v prostor 
spomeniškega parka pred OŠ Promet 3 50  

1302 Ureditev parkiršča stari BS Škofije ,vaški trg in pred zel.trg. Promet 6 10  

1302 Asfaltiranje in ureditev parkirišča pri Stari pekarni Promet 7 30  

1302 Označba trase Parenzane v območju vrstnih hiš in šole-vrtca Promet 8 0,5 150,5

1302 Vzpostavitev prejšnjega stanja ceste na trasi vkopa el.kabla Cesta 2 Reklamacija  

Ukrepi umirjanja prometa Cesta 1

  Saniranje pločnika v območju nad igralom Elerji Cesta 3 2 2

1302 vzdrževanje neutrjene ceste Tinjan Urbanci ceste 1 15   15

  Urbanci -ležeči policaji Promet 2 1  

  Igralo Tinjan     6 24

  Skupaj vrednost       275,5 55
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Svet KS 

Kaj pomeni gradnja 2. tira za Škofije

Sredi maja je bil na sedežu KS sestanek z državnim 
sekretarjem in skrbnikom projekta Drugi tir Divača - Koper 
Juretom Lebnom, njegovim pomočnikom  Rokom 
Jermanom in predstavnikom DRI Bojanom Cerkovnikom, 
ki bo nadzortnik del na območju  KS Škofije. Sestanku 
se je kasneje pridružil tudi župan Boris Popovič in vodja 
županovega kabineta.

Pogovor je tekel o vprašanjih, ki so se izoblikovala na javni 
predstavitvi monitoringa stavb sredi letošnjega februarja:
 y kriterij določitve radija vplivnega območja, ki je po 
večinskem mnenju premajhen ali preozek, če je predvidena 
tehnika miniranja   

 y pojasnila o predvidenih seizmičnih meritvah
 y vprašanja o vplivu na hidrogeološke razmere zaradi 
številnih starih vodnjakov, ki so v dobri kondiciji

 y vprašanja o hrupu, prahu, obremenitvah obstoječe 
infrastrukture, predvsem cest



Drugi tir / igrišče
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Otroško igrišče z dušo

Otroško igrišče na Kolombarju je skoraj končano, urediti je 
potrebno zgolj še nekaj malenkosti. A otroci in starši ga že 
z veseljem uporabljajo. Prazaprav je eno najlepših in najbolj 
funkcionalnih otroških igrišč v krajevni skupnosti, ki je zraslo 

 y vprašanja o vplivu izrednega 
povečanja prometa težkih vozil, ki 
bodo predstavljala oviro in povečano 
varnostno tveganje  

 y pojasnila o postopkih popisa, 
vrednotenja in odprave morebitnih 
škod tako na stavbah in ostalih 
zasebnih objektih kot na javni 
infrastrukturi

 y času reševanja morebitnih škod
 y načinu reševanja in odzivnosti ob 
sprotnih operativnih problemov 
med gradnjo

Pojasnjeno je bilo, da je vplivno 
območje določila geološka stroka   
na podlagi geološke sestave okolja 
in testnih vrtin, da se bodo izvajale 
seizmične meritve ter da bo tehnologija 
gradnje t.im. Nova avstrijska metoda s 
kratico NATM.
Soglasje k monitoringu objektov 
je zaenkrat podpisalo le nekaj čez 
20 lastnikov in zato pozivajo vse, 
ki so že dobili obvestila, naj le dajo 
soglasja, ker bodo le popisi nultega 
stanja (pred začetkom del) objektov 
zagotovilo, da bo v primeru poškodb 
postopek odškodnine stekel normalno 
in bil v razumnem roku rešen. Za 
razumni rok se ocenjuje največ leto 
dni po zaključku del na odseku, ki je v 
območju monitoringa. Poziva se tudi 
vse druge krajane , ki morebiti niso 
dobili obvestila, da se priajavijo vsaj 
na KS, ki bo nato obvestila izvajalca 
monitoring ZRMK. Enako velja tudi za 
vse lastnike vodnjakov, ki smatrajo, da 

bi   gradnja predora morebiti   vplivala 
na hidrološke razmere.Tudi v teh 
primerih se bo izvedel popis nultega 
stanja po kriterijih stroke.  
Pomembna informacija je, da se bo 
izkopni material odvažal po predorski 
cevi. V Škofijskem potoku, ob katerem 
bo zgrajena nova servisna pot, bodo 
potekala le dela nadbetoniranja 
predorske cevi, ker je v tem odseku 
premajhna višina zemljine nad 
predorom.Ta dela naj bi trajala okoli 
štiri mesece. Dovoz gradbenega 
materiala bo potekal po cesti Škofije 
- Plavje. Pred deli se bo opravil tudi 
monitoring občinske in državne ceste. 
Enako velja za cesto Škofije -Tinjan, 
kjer se bo v višini Četrtih Škofij gradil 
betonski vodni zbiralnik. Investitor 
bo v času gradnje predora postavil 
kontejner oziroma info točko, nadzor 
pa bo imel svojo pisarno in urnik, ko 
bo sprejemal krajane z morebitnimi 
pripombami ali problemi. Zagotavljajo 
hitro odzivnost nadzora ob operativnih 
problemih. Nadzornik kot tehnični 
pooblaščenec investitorja je za krajane 
edina merodajna kontaktna oseba na 
delovišču.

V času tiskanja glasila Na burji je 
bil sklican še razširjen sestanek s 
krajani, kjer naj bi bili neposredno 
podani vsi odgovori na ta in 
dodatna vprašanja. Informacija o 
tem bo objavljena na internetni 
strani KS Škofije.

Škofijsko/Plavski tunel 
T8 – iz brošure 2TDK:
Predor T8 3.808,00 m Zaradi dolžine 
in specifične konfiguracije terena 
je predvidena gradnja servisne 
cevi SC-T8, ki se bo uporabljala za 
zagotavljanje varnosti, morebitno 
evakuacijo potnikov, dostop 
reševalnih vozil in vozil za gašenje 
požara. Servisna cev bo potekala 
vzporedno s cevjo T8. Za predor je 
značilno nizko nadkritje na mestu 
prečkanja Škofijskega potoka, zato 
se predorska cev na tem mestu 
izvede po tehnologiji koroškega 
pokrova. Predor je v flišni hribini, kjer 
ni pričakovati velike količine zaledne 
vode, zato se med predorsko cev in 
hribino vgradijo drenaže za odvod 
zajete hribinske vode. V predoru 
bosta ločena sistema za odvajanje 
talne/hribinske vode in odpadne 
vode. Odpadna voda se odvaja v 
lovilec olj in sedimentacijski bazen 
na platoju pred portalom T8 smer 
Koper. V objektu ob portalu T8 
smer Divača in SC8 smer Divača 
in v prečnih povezavah med 
predorsko in servisno cevjo so 
predvidene pogonske centrale ter 
transformatorske postaje.
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Igrišča

z iniciativo krajanov in tudi z njihovim 
delovnim vložkom ter sodelovanjem.

Od želje do realizacije je minilo skoraj 
tri leta. Občina je morala najprej 
dati soglasje za uporabo občinske 
parcele, vendar predlogov KS iz načrta 
razvojnih programov o nakupu igral ni 
podprla. Zato se je angažirala krajevna 

skupnost, dala denar za ureditev 
parkirišča in kasneje še za eno igralo, 
mrežo in gradbeni material. Ko se je 
lani k šoli zidal prizidek in so dobili 
nova igrala, so stara odstopili aktivnim 
Kolombarcem.

Seveda brez njihove srčne želje in 
zavihanih rokavov delovnih rok tako 

lepega igrišča ne bi bilo. Ob igralih 
in stopnicah z imeni otrok, je tam 
še peskovnik s pokrovom, skrinja za 
igrače, miza in klopi za starše ali skupna 
druženja.

Skratka res prijeten in varen igralni 
kotiček.   



10

Igrišča

Dolga pot do igrala na 
Tinjanu se končuje

V nekaj dneh bo končno postavljeno tudi igralo naTinjanu, 
čeprav je  sklep svet KS sprejel  že konec leta 2014, torej takoj 
na začetku mandata. Potrebna je bila neverjetna vztrajnost 
KS, da so pristojni končno prižgali zeleno luč.

Prostorska umestitev je bila predvidena na javno porvšino v 
lasti državnega sklada kmetijskih zemljišč, od katerega se je 
takoj poskušalo pridobiti soglasje. Potem se je vse neverjetno 
zakompliciralo. Najprej je z sklad ugotovil, da je območje 

katastrsko gozdna površina, zato je bilo potrebno pridobiti 
soglasje zavoda za gozdove. Za tem soglasjem so zahtevali 
še soglasje zavoda za kulturno dediščino, ker je območje v 
arheološkem rezervatu. Nato so ugotovili, da je območje 
po občinskih prostorskih aktih delno pozidljivo in bo zato 
preneseno   na občino. Ob tej ugotovitvi  je  KS   zaprosila 
najprej sklad in potem še občino za pogojno ali začasno 
soglasje, vendar nobena institucija ni želele dati soglasja pred 
prenosom zemljišča, ki ga je bilo potrebno še prej geodetsko 
odmeriti. Za tem se je Sklad kmetijskih in gozdnih zemljišč 
razdelile na kmetijski del in na Slovensko družbo za gozdove, 
kamor je bilo zemljišče preneseno. Zato je bilo potrebno celo 
zgodbo ponoviti in ponovno prositi za vsa soglasja. Družba 
za gozdove je imela le nekaj več posluha in je tudi hitreje  
odreagirala ter nato v   aprilu 2018  dala soglasje s pogojem, 
da je končna ureditev z naravnimi gozdnimi materiali kot so 
les in sekanci.

Igralo je naročeno, osnovna pripravljalna dela so opravjena 
tudi s prostovoljnim delom družine Zerbo in igralo bi 
moralo biti v kratkem nared za otroško igro.

Hkrati se ureja tudi razgledna ploščad proti Ospu in Trstu z 
varovalnim parapetnim nasipom, da brežina ne bo več divje 
odlagališče smeti in kosovnih odpadkov. MOK je obljubila 
tudi kamnito tlakovano ploščad in kakšno klop na tej čudoviti 
razgledni točki. 

Igrišče na Plavjah zarisano

Pred dnevi je igrišče na Plavjah dobilo zarise pod novim 
košem in med goloma, razpoke na asfaltu so bile sanirane. 
Tako so skoraj zaključena dela urejanja starega in dotrajanega 
rokometnega igrišča, ki so potekala v dobrem sodelovanju 
med KS (še posebej sta se angažirala Matjaž Čok in Neva Tul) 
in krajani. Ti so prispevali donacije za nakup koša, ostalo pa 
je kupila oziroma plačala KS.
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Kanalizacija

Predstavljen projekt 
kanalizacije 3. Škofije

Marca je bil predstavljena idejna zasnova projekta kanalizacija 
3. Škofije, ki ga po naročilu Marjetice Koper pripravlja 
projektantska družba GLG projektiranje   iz Kopra. Predmet 
projektne obravnave je   zazidalno območje 3. Škofij. Relief 
terena pa narekuje potek glavnega voda, ki se bo navezal  na 
kanalizacijsko omrežje Druge Škofije( v izgradnji 2018) tudi 

izven meje zazidalnega območja. Predvidena je gradnja 
fekalne in meteorne kanalizacije.
Predsednik sveta KS je v uvodnem nagovoru   izpostavil 
potrebo po sodelovanju krajanov pri dogovorih o služnosti 
v primerih poteka kanalizacije po zasebnih zemljiščih. 
Kanalizacija bo bistvena pridobitev za kvalitetnejšo   bivalno 
okolje in tudi vrednost nepremičnin, ki bodo priključene na 
javno kanalizacijsko omrežje se bo s tem povečala. Izrazil 
je željo, da bi se čim prej pridobilo gradbeno dovoljenje in 
izvedla gradnja. Po oceni predstavljalcev projekta je realno 
pričakovan čas gradnje med letoma  2021 in 2023.
Projektanti bodo v nadaljevanju na terenu obiskali vse 
objekta, ki so zajeti v idejni zasnovi projekta , da bi skupaj z 
lastniki poiskali najbolj primeren potek tras javne kanalizacije 
in izvedbe individualnih priključkov.
Eden od krajanov je  postavil vprašanje, zakaj tako pomemben 
projekt ni razvojno usmerjen. Z glavnim priključkom, ki se 
navezuje na kanalizacijsko omrežje Druge Škofije, bi lahko 
omejena kapaciteta tega voda   predstavljala omejitev za 
bodočo pozidavo območja. S projektiranjem povezave na 
glavni fekalni vod na Bivju bi se z le nekoliko večjim vložkom 
postavilo kanalizacijsko ogrodje za potrebe naslednjih 
20   do 30 let. Razprava, ki je sledila, je seveda razkrila, da 
občina nima izdelanega prostorskega načrta. Neobstoj 
osnovnega prostorskega akta in brez načrtov urbanističnega 
urejanja ožjih območij pa onemogoča vsako razvojno 
razmišljanje. Ustvarja prostorske in bivanjske probleme   ter 
draži izgradnjo osnovne infrastrukture, ki se mora naknadno 
prilagajati obstoječemu stanju.  Pameten gospodar bi izdelal 
podrobne prostorske načrte in v teh območjih lahko  prodajal 
komunalno opremljene parcele po vsaj tri krat višji ceni kot se 
sedaj prodajajo občinske parcele v pozidalnih območjih brez 
komunalne infrastrukture.

Kanalizacija Sp.Škofije 
- 3. faza

Projekt zajema ureditveno območje, ki gravitira proti 
bivšemu mejnemu prehodu Škofije in ga zaradi tega ni 
bilo mogoče priključiti na obstoječe veje kanalizacije. 
Projekt predvideva zbiranje fekalnih voda v obstoječo 
čistilno napravo, ki čisti odpadne vode bivšega mejnega 
prehoda, vendar se bodo vse vode tlačno prečrpavale v 
sistem, ki vodi v centralno čistilno napravo v Koper. Uredil 
bo tudi nekaj meteornih voda (zaselek Treš). Projekt bo 
pripravljen za gradbeno dovoljenje takoj, ko se bodo zbrala 
vsa dovoljenja za služnost. Za investicijo bo občina iskala 
možnost sofinanciranja z evropskimi ali državnimi sredstvi, 
kar pomeni, da je možen rok za pričetek okoli 2021. 

Hrup moti sosede

Na 30. seji je bilo svetniku Milano Markočiču (in 
predsedniku DU Škofije) postavljeno pisno vprašanje, ker je 
bil odsoten in se glasi: 
Na bivšem balinišču so bili od petka 15.06. do vključno 
ponedeljka 18.06.  trije dogodki z glasno glasbo. 
Sosedje, ki živijo nad baliniščem, so klicali predsednika sveta 
KS in se pritoževali nad neznosnostjo takega dogajanja 
pred njihovimi bivališči. O tem je bil seznanjen tudi Dejan 
Škerlič iz MOK.
Prosimo za pojasnilo, kaj se je omenjene dni dogajalo:  
kakšne vrste dogodki so bili, kdo je bil organizator in če 
DU ni bil organizator dogodkov,  pod kakšnimi pogoji je 
odstopilo prostor morebitnim tretjim osebam?
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Zg. Škofije - 2. etapa
Dela gredo h koncu

Od septembra lani izvaja Grafist v okviru naložbe v 
kanalizacijske vode in priključke v vaškem jedru Drugih 
Škofij dela v povezavi z gradnjo meteornega kanala MET II-
1, fekalnega kanala FT12-25 in vzporednega vodovodnega 
omrežja. Adriaing izvaja dela na meteornem kanalu MET II-
1-2, fekalnem kanalu FT29-12 in vzporednem vodovodnem 
omrežju.  Hkrati s temi deli so se polagali tudi cevovodi za 
telekomunikacije. 

Od 20. junija velja popolna zapora ceste od Vaške hiše do 
kapelice, od 21. junija pa skozi vas do kapelice. Zapora bo 
veljala do zaključka del, ki bi se naj glede na dogovorjen 

pogodbeni rok končala do 16. julija. Prebivalci Zg. Škofij pa 
težko čakajo še naslednje etape kanalizacije.

Kanalizacija / Prostor 

Lepe hiše, neurejena naselje

Zgornje Škofije so tisto naselje v krajevni skupnosti 
in tudi občini, kjer je rast prebivalstva med najvišjimi. 
Presega že čez 1.000 prebivalcev. Na tem lepem območju 
z razgledi na koprski in tržaški zaliv občina redno 
prodaja parcele, rastejo lepe hiše in urejena dvorišča.   
Žal pa ne nastajajo tudi urejene soseske. Tam večina 
gospodinjstev še nima kanalizacije, ni urejenih cest, skratka 
ni primerne infrastrukture, zlasti pa ne obstajajo pogoji ali 
kriteriji za način pozidave.
Občina namreč nima občinskega prostorskega načrta, ki bi 
ga v skladu z zakonom in sklepom občinskega sveta morala 

imeti že več kot 10 let. Tako krajevne skupnosti in naselja 
nimajo občinskih podrobnih prostorskih načrtov. Gradnja je 
zato največkrat stihijska in bo tudi prihodnje težko vzpostaviti 
nek red, dovolj široke povezovalne poti, potrebne pločnike, 
igrišča in druge elemente, ki jih imajo običajno urejena naselja 
s številnimi prebivalci.

Ob načrtovani in skladni gradnji bi bile Škofije in kraji v KS še 
lepši.

Zračni posnetki napisano nazorno pokažejo.
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Prostor

Marjetica s pomočjo policije očistila zasebno 
parcelo v centru Škofij

V ponedeljek (18.6.) je v skladu z ureditveno odločbo 
Občinskega inšpektorata MOK stekla izvršba izpraznitve 
oziroma odstranitve stvari iz dvorišča Zdenka Šturmana  na 
Sp. Škofijah, ki jo je izvalo podjetje Marjetica Koper d.d.. Pri 
tem je pomgala policija in promet skozi center je bil urejen 
po enem voznem pasu.
Gre za res pomembno stvar za kraj, ki  kaže, da je mogoče 
z aktivnostjo in vztrajnostjo krajanov ter krajevne 
skupnosti doseči razrešitev tudi tako hudih problemov 
kot je bil ta.

Sosedje so namreč že dolga leta opozarjali in pisali pristojnim 
inštitucijam, naj ukrepajo zaradi nedovoljenega odlaganja 
in kopičenja komunalnih in drugih kosovnih odpadkov na 
naslovu Sp. Škofije 62, št.parcele 248, k.o. Škofije. Tudi Svet 
KS je večkrat obravnaval (zadnjič 20.9.2017) problematiko 
neprimernega in sanitarno oporečnega zbirateljstva Zdenka 
Šturmana, o njej obveščal pristojne ter  
podpiral napore vseh, da bi naslovljene 
inšpekcije končno le opravile svoje 
delo. Veterinarskemu inšpektorju je KS 
potrdila tudi sodelovanje ob skupnem 
ogledu vseh pozvanih inšpekcijskih 
organov na terenu. 
Omenjeni krajan je skozi desetletja založil 
lastno dvorišče in sosednjo parcelo, ki je 
v lasti MOK, z odpadnimi predmeti in 
materialom (tudi azbestnimi ploščami), 
zagrajuje in omejuje dostop sosedom 
na dveh dostopnih poteh. Še posebej 
je to nasilje v prostoru vidno na spodnji 
dostopni cesti, na parcelni številki 491/2 
v zasebni lasti, na kateri je vpisana 
služnostna pravica drugega zasebnika, 
ki ima po njej edini neposreden dostop 
iz državne ceste. Imata pa služnostno 
pravico na tej parceli tudi Marjetica 

Koper in Rižanski vodovod, ker je v njej vgrajena kanalizacija 
in vodovod. 
Konec februarja letos je bila na naslov občinskega 
inšpektorata ponovno poslana prijava kršitev s podrobnim 
opisom nepravilnosti, ki se neprekinjeno in nemoteno 
odvijajo na lokaciji stavbe in funkcionalnega zemljišča na 
naslovu Sp.Škofije 62, št.parcele 248, k.o. Škofije, kot tudi na 

lokaciji sosednje parcele št. 492/5, k.o. Škofije. Glede tega 
je tekla tudi tožba MOK glede vrnitve nezakonito zasedene 
parcele št. 492/5 s strani Zdenka Šturmana, ki jo je občina 
dobila in je izvršljiva od lani.
Na zboru občanov je predsednik sveta v okviru 32 vprašanj 
županu vprašal tudi zakaj občina še vedno ne ukrepa in 
počisti deponijo nevarnih kosovnih odpadkov v samem 
centru Sp.Škofij na občinski parceli. 
Zdaj je Občinski inšpektorat v zadovoljstvo mnogih ukrepal 
in center kraja bo nekoliko bolj urejen. Zdaj morajo očistiti še 
občinsko parcelo in objekt priključiti na kanalizacijo. 
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Pristop »samo da je« pomeni metanje denarja proč

To zimo je bilo kar nekaj krpanja občinskih cest z asfaltnim 
rezkancem. Pokazalo se je, da gre za zelo kratkoročne rešitve, 
saj ga vsak dež, kaj šele nevihta, nosi okoli. Žal tudi v odtoke.

Tudi sicer so ceste po vsakem dežju polne gramoza in 
kažejo ne prav lepo podobo občinskega upravljanja z njimi. 
K urejanju problemov infrastrukture, kar je temeljna naloga 
občine in jo financiramo občani, se pač ne pristopa s 
površnimi lepotnimi popravki v smislu «samo da je.» S tem se 
zapravlja denar in čas, ljudje pa nimajo nič boljših življenjskih 
razmer in urejenega ter varnega okolja.. 

Naselja potrebujejo dolgoročne rešitve in temeljito 
opravljeno delo, ne zgolj začasne lepotne popravke. Žal se za 
na primer za del Zg. Škofij načrti za kanalizacijo in meteorne 
vode na občini šele rišejo. Kdaj v prihodnosti bo prišlo do 
realizacije, nihče ne ve.
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Prioritetna pot ne, neprioritetna ja

Krajevna skupnost je ureditev poti s parc. št.1392 k.o. 
Škofije (krožna pot Tretje Škofije) postavila za prioriteto, 
saj bi pomenila tudi varno prevozno pot za osnovnošolce. 
To je z dopisom na KS izpostavilo tudi vodstvo osnovne 
šole in občina je obljubila, da bo to v letu 2017 uredila. 
Vendar se je prioritetno postavljena ureditev poti do 
zdaj urejala samo s krpanjem lukenj. Medtem pa je bil 
konec novembra asfaltiranan en drugi del poti med 
4. in 3.  Škofijami. Tam poteka meja med gradbenimi 
parcelami in kmetijskimi zemljišči, kjer so tudi koze. 
Tamkajšnje krajane je presenetilo 50 metrov novega asfalta 
povsem ob robu naselja, ki povezuje zgolj eno naseljeno in eno 
nedokončano hišo ob poti s parcelnima številkama 1263/4 in 
del 1278 k.o. Škofije. Asfalt se potem konča na makadamski in 
blatni poti, preko katere se zliva voda. Torej še zdaleč ni oziroma 
še ni primerna za povezovalno pot med obema zaselkoma. 
Tudi v krajevni skupnosti so se postavljala vprašanja, 
zakaj se je občina odločila za asfaltiranje ravno tega 
kratkega dela poti, če ni bil na seznamu prioritet s strani 
krajanov, niti na občino poslanih prioritet v zadnjih 

dveh letih. Tudi predstojnica Urada za nepremičnine 
je v začetku leta 2016 potrdila, da ta pot ni prioriteta. 
Kot kaže se je v zadnjem obdobju nekaj spremenilo in na 
mestu je vprašanje, ali občina s to investicijo zadovoljuje širši 
javni interes ali morda kakšen bolj individualni?

Prekopavanje cest in slabi zaključki

Cesta Čuk – Marši je bila pozimi ponovno razkopana. 
Potem, ko je bila cesta pri ekološkem otoku Čuk asfaltirana 
po zaključku izgradnje kanalizacije leta 2015, je lani vanjo 
Telekom vgrajeval optični kabel za Elerje. Potem pa je Elektro 
Primorska polagal še podzemni električni kabel energetske 
zanke, ki napaja Elerje. V dveh letih torej trikrat posegi v isto 
cesto.

Res je zanimivo, da občina ne koordinira svojih projektov s 
projekti družb za elektrodisribucijo in telekomunikacije, saj 
jim daje soglasja za prekope javnih površin v škodo lastnih 
investicij. Nobena urejena cest, ki se ponovno prekoplje, 
namreč ni povrnjena v prvotno stanje. Izvajalci samo 
zakrpajo svoje slabo utrjene trase izkopov in pustijo občini, 
da po izteku dvoletne garancijske dobe  zaradi nastalih 
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posedkov sanira sama  te trase ali celotno cestno telo. Občina 
v soglasjih za prekope namreč  izvajalce zavezuje k jamstvu 
za kvalitetno opravljeno delo zgolj  za obdobje dveh let, 
medtem ko splošne uzance določajo rok teh jamstev za 5 let. 
S koordiniranim načrtovanjem posegov, bolj strogih zahtev 
po kakovostno opravljenih delih in predvsem nadzorom,  
bi se ceste verjetno manj prekopavalo, bilo bi manj ovir za 
krajane in v seštevku manj porabljenih javnih sredstev.

Naj spomnimo na cesto skozi Elerje, ki je bila prav tako 
kmalu po obnovi prekopana in nikoli sanirana. Svetnica 
Samanta Mikulandi,  tajništvo in predsednik KS so  že  
nekajkrat posredovali na urad za javne gospodarske službe 
in promet, organizirani so bili vsaj trije skupni ogledi ceste, 
podajali so tudi  predloge za umirjanje prometa, sanacijo 
pločnika in varnostne ograje na delu pločnika od avtobusne 
postaje do zavoda Sonček. V času tega mandata pa se žal še 
vedno ni nič premaknilo.

Po delih na elktrokabelski kanalizaciji slab 
zaključek ceste

Na občinski javni cesti JP 677 891 na Tretjih Škofijah so 
nekaj mesecev potekala gradbena dela zaradi izvedbe 
elektrokabelske kanalizacije za objekt NNO TP Zgornje 
Škofije. Dela je izvajal Grafist, za prekop ceste je dobil 
dovoljenje Urada za gospodarske javne službe in promet. 
Dela so bila aprila končana, izvajalec pa bi moral v skladu 
z dovoljenjem po končanih delih vozišče predmetnega 
odseka občinske javne poti vzpostavitvi v prejšnjega stanja 
in preplastiti preko celotne širine vozišča javne poti. 

Tega do zdaj ni storil in upajmo, da  bodo pristojni na občini 
poskrbeli, da bo Grafist cesto v celoti preplastil. To je tudi 
priložnost, da bi občina to cesto res v celoti uredila z zarisom 
intervencijske poti in proučila možnost postavitve pločnika. 
Prav tako bi bila priložnost za krožno cesto, ki jo šola in KS že 
dolgo predlagata. 
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Neodgovorno igranje z zdravjem in varnostjo 
otrok

Letos so se krajani in se še bodo najbolj intenzivno ukvarjali s temo dotrajanega 41 let starega objekta OŠ Škofije. Tako 
kot pravzaprav že več kot 10 let, od kar so poslušali obljube o gradnji nove šole. Vendar je objekt danes še v veliko bolj 
poraznem stanju kot je bil takrat, občina pa ga je namerava zgolj energetsko sanirati. Starše, stare starše in druge je 
končno minilo potrpljenje, ustanovili so civilno iniciativo ŠPET, raziskali 10 – letno agonijo s škofijsko šolo in obdelali 16 
primerov montažnih osnovnih šol v Sloveniji. Prav povsod so jih porušili in zgradili nove. Pripravili so peticijo in ko so zbrali 
več kot 400 podpisov, so dali pobudo svetu KS, da na temo šole skliče zbor krajanov. Potem je bil sklican zbor krajanov, 
župan je sklical zbor občanov, še prej pa je bila sklicana seja sveta KS o šoli in ambulanti.
Potem so sledili: sestanek ŠPET-a z županom in pogovor o tem, da bi bil ŠPET v nadzoru sanacije. Čez nekaj dni so ugotovili, 
da za to seveda niso usposobljeni in prišla je  odločitev župana, da energetske sanacije ne bo, ampak zgolj vzdrževanje. 
V pisarni občinske svetnice KJN na Škofijah so nekateri (Damjan Pečarič, Vlasta Vežnaver...) ob prisotnosti župana za 
javnost izražali dvome o zbranih podpisih. Nna seji sveta KS so člani ŠPET poročali o delovanju in si želeli argumentiranega 
soočenja s »kritičnimi« svetniki, a teh  ni bilo. 
Dogajanje je pritegnilo medije, dva občinska svetnika sta na seji občinskega sveta zastavila o šoli kar nekaj vprašanj 
(vendar ne svetnica iz Škofij), reagirala je javnost.
Kako je vse potekalo, je zapisano v naslednjih besedilih. V OŠ Škofije  je bilo v tem šolskem letu  42 zaposlenih in 287 otrok.

Kronologija iz poročila ŠPET
Leta 2007 vodstvo šole v Letnem delovnem načrtu 
2007/2008 ugotavlja, da bi se morali večji posegi na šoli 
izvajati že leta 2007, a je zaradi drugih investicij v občini prišlo 
do nekajletnega zamika. Pritožujejo se nad staro in dotrajano 
električno napeljavo. Izpostavljajo vlago in gnilobo ter 
premalo sredstev s strani MOK za vzdrževanje objekta (le 250 
EUR/mesec). Na slabe razmere so jih opozorile tudi inšpekcijske 
službe za varnost pri delu in sanitarna inšpekcija. 
Leta 2008 vodstvo šole v Letnem delovnem načrtu 
2008/2009 ugotavljajo enako stanje ozoroma, da so potrebe 
po vzdrževanju še večje. Napovedana obnovitvena dela naj bi 
bila predvidena za leti 2012 in 2013. Zapišejo, da je šola stara 
30 let in resnično dotrajana ter da se v stenah in stropu 
pojavlja gniloba, vodovodna in sanitarna napeljava sta 
dotrajani, nevarno je bilo tudi igrišče, potrebno bi bilo 
obnovit električno napeljavo. 
Leta 2009 je MOK naročila pregled obstoječega objekta. 
Istega leta v Načrtu razvojnih programov 2010 – 2013 
zapišejo, da je obstoječi objekt tehnično neustrezen in da se 
bo z novogradnjo zagotovilo optimalne pogoje za šolsko 
populacijo. Objavljen je bil Javni razpis za izdelavo projektne 
dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenje za 
gradnjo nove Osnovne šole „Oskarja Kovačiča“ v Škofijah. 
Gradbeno dovoljnje je bilo pridobljeno, potem še podaljšano, 
stroški za projekte in navedene aktivnosti so se povečevali.
Leta 2011 žuapn Boris Popovič skupaj z listo kandidatov za 
svet KS Škofije predstavi seznam predvolilnih obljub (veliko jih 
še ni realiziranih) med katerimi sta tudi nova vrtec in šola. MOK 
v Načrtu razvojnih programov 2012 – 2015 predvidi nekaj 
več kot 8 milijonov evrov za izvedbo novogradnje.      V 
novoletnem nagovoru  takratna predsednica  Vlasta Vežnaver 
posreduje zagotovila MOK-a, da so na voljo sredstva za novi 
vrtec in novo šolo. 

Leta 2012 so si na zboru krajanov predstavniki MOK ( Timotej 
Pirjevec), vodstvo KS (Vlasta Vežnaver), vodstvo osnovne šole 
(Vlasta Urška Baraga) in krajani enotni, da je potrebno rešiti 
najprej vrtec, zatem pa še šolo. Po trditvah Timoteja Pirjevca sta 
bili na podlagi projektne dokumentacije  pridobljeni gradbeni 
dovoljenji ter bosta obe investiciji izpeljani v mandatu 2011- 
2014.  
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Leta 2013 se očitno začnejo priprave, da se namesto 
obljubljene investicije v  novogradnjo pristopi k sanaciji 
obstoječega objekta. O temu priča dokumentacija, ki je 
izdana julija istega leta. Gradbeni inštitut ZRMK in Marles 
ugotavljata, da bi za popolno energetsko sanacijo morali 
biti izolirani tudi tlaki, vendar bi zaradi prevelikega posega 
bilo treba razmisliti o njegovi smotrnosti. Priporočena je 
tudi popolna zamenjava inštalacij, celovita sanacija oziroma 
zamenjava vseh stenskih oblog ... Objektu bi tako ob dobro 
izvedenih delih in pravilnem vzdrževanju podaljšali 
življenjsko dobo za 30 let.  
Iz šolske dokumentacije je razvidno, da je bila stavba slabo 
vzdrževana, posledično to poraja dvome ali bo (že pred 10-imi 
leti) dotrajana stavba, sploh doživela naslednjih 30 let. 
Na zboru krajanov se sprejmejo ugotovitve oz. sklepi, da 
MOK ni upoštevala sklepov lanskoletnega zbora, saj v 
proračunskem letu 2013 ni bila začeta nobena od obeh 
investicij (vrtec in šola). Zbor predlaga, da MOK takoj 
pristopi k investiciji, ki bi do septembra 2014 rešila vrtec, 
ter da se prične z izvedbo gradbenih del za ureditev 
bivalnih pogojev v osnovni šoli. 
Leta 2014 po pričevanjih krajanov župan na otvoritvi 
prizidka vrtca ponovno obljubi novo šolo. Nova šola je 
navedena tudi v predvolilnem članku na MMC RTVSLO z 
naslovom »Sovražna odcepitev Ankarana pomeni konec 
slovenskega gospodarstva«, kjer je zapisano: »Manjkata 
pa nam le še nova vrtec v Dekanih in šola na Škofijah«.  Leta 
2018 se izvaja novogradnja vrtca v Dekanih, investicije v novo 
šolo na Škofijah pa še ni. Župan se tega leta tudi pohvali, da je 
občina v dobrem finančnem stanju in bi se lahko še dodatno 
zadolžila, a da denarja ne potrebuje. Živeli naj bi v občini, ki si 
lahko privošči nadstandard. 
Leta 2015 zbor krajanov v sklopu prioritet investicij v KS 
sprejme sklep o novi šoli. Sklep je večinsko potrjen s strani 
svetnikov. Vzdržan je le Rino Hrvatin. 
Leta 2016 je Lokalna energetska agencija Nova Gorca 
na podlagi naročila MOK pripravila Investicijski program 
„Energetsko učinkovita sanacija osnovne šole Oskarja 
Kovačiča Škofije“. V tem programu zapišejo: „V obdobju 
od izgradnje pa do danes so bila na stavbi opravljena 
le najnujnejša vzdrževalna dela in odprava napak. 
Obsežnejših konstrukcijskih posegov ni bilo. Na stavbi 
so prisotne hude težave z vlago, vdorom meteorne 
vode, dotrajanimi instalacijami, stavbnim pohištvom, 
toplotnimi izgubami in podobnim.“ V dokumentaciji so 
tudi ugotovitve o poškodbah zaradi posedanja terena. 
Vodstvo šole se je v svojih letnih delovnih načrtih čez tovrstne 
težave pritoževalo že 2007. Ta dokument je pri CI še dodatno 
podkrepil dvome v ustrezno vzdrževanje s strani MOK.  Na 
zboru krajanov tega leta ravnateljica zagovarja energetsko 
sanacijo šole, a krajani to zavrnemo in glasujemo za novo 
šolo. Ravnateljici pritrdita le dva svetnika (Hrvatin in 
Markočič). Sklep je večinsko potrjen na naslednji seji KS.  
Proti sklepu o novi šoli poleg Milana Markočiča in Rina 
Hrvatina glasuje še svetnica Valentina Jeromela Petaros, 
predstavnica italijanske manjšine. 
Leta 2017 se prične z gradnjo prizidkov. Nekateri krajani 
se začnemo spraševati ali novo zgrajeni objekti pomenijo 
začetek izgradnje nove  šole ali kaj drugega. Začnemo se 
udeleževati sej sveta KS, po katerih razpravljamo o stanju v KS, 

vseh težavah in o odnosih znotraj sveta, z MOK in z županom. 
Želimo si predvsem več medsebojnega spoštovanja. Začnemo 
se tudi spraševati,  kaj se dogaja z novo šolo in ali ta sploh bo? 
Prevladuje mnenje in želja, da bi morali narediti novo šolo, 
tako kot je bilo obljubljeno in kar je bilo stališče zbora krajanov  
2016.
Leta 2018  zaokroži informacija, da bo narejena samo sanacija 
in še ta ni popolna. Krajane dodatno razočara prispevek o 
nasilju na šoli, po katerem se ustanovi CI in začne zbirati 
dokumentacijo ter iskati podobne primere, ki pričajo o temu, 
da so tako dotrajane objekte zamenjale novogradnje. Na 
podlagi zbranega gradiva CI začne zbirati podpise za novo 
šolo in ne zgolj sanacijo stare.

Peticija
ŠPET pripravi peticijo z naslovom in obrazložitvijo:
»PETICIJA ZA IZGRADNJO NOVE ŠOLE NA ŠKOFIJAH 
Na podlagi rezultatov ankete iz leta 2012, sklepa 3.4. z zbora 
krajanov 24.10.2012, 134. sklepa 12. redne seje sveta KS z dne 
14.11.2012, sklepov št. 3.8. ter 3.9. z zbora krajanov 10.10.2013, 
III. točke sklepa št. 3 z zbora krajanov 22.10.2015 in 3. sklepa 
z zbora krajanov 10.11.2016, zahtevamo, da Mestna občina 
Koper pristopi k izgradnji nove šole na Škofijah in ne zgolj 
k njeni energetski sanaciji.  Z vašim podpisom prispevate 
k upoštevanju večinske volje krajanov in sveta Krajevne 
skupnosti Škofije vsaj v zadnjih dveh mandatih.«
Člani Špeta se pogovarjajo s krajani in sosedi, razlagajo razloge 
za peticijo in ko zverejo 400 podpisov, pišejo predsedniku 
sveta KS:

 “… glede na dejstvo, da je na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča 
Škofije že potekal prvi operativni sestanek o predvidenem 
poteku gradbenih del   energetske sanacije, vas pozivamo, da 
nujno  skličete zbor krajanov najkasneje do 3.4.2018. Svoj poziv 
utemeljujemo tudi s tem, da s strani pristojnih še nismo prejeli 
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nikakršnih informacij zakaj energetska sanacija in ne nova šola, 
niti odziva na naš dopis vodstvu MOK in ravnateljici OŠ Škofije.”
Edmond Gašpar se je takoj odzval, sklical zbor krajanov 
in sejo sveta KS ter povabil vse, da  o tako pomembnih 
stvareh za skupnost soočijo argumente in skupno 
oblikujejo stališče. 

Nova šola je nujna tudi za zdravje otrok 
Na svetu (29.3. 2018)je bila razprava na trenutke dokaj burna, 
zlasti zaradi vztrajnih poskusov svetnikov Milana Markočiča 
in Rina Hrvatina, da zagovarjata županovo odločitev in ne 
zastopata interesov krajanov, za kar sta bila izvoljena. Ker sta 
bila pri tem osameljena, sta sejo zapustila predčasno.
Predsednik sveta  Edmond Gašpar  je najprej povzel nekaj 
pomembnih kronoloških dogodkov od leta 2007, ko je je tako 
vodstvo šole kot občine ugotavljalo veliko dotrajanost objekta. 
Po več kot 10 letih neukrepanja, ko so morali naši otroci hoditi 
v tako dotrajano in zdravju nevarno šolo, pa zdaj ta dotrajan 
objekt želi župan zgolj energetsko sanirati. “Informacije 
staršem tik pred začetkom posega so bile za starše in druge 
krajane kaplja čez rob”, je povedal predstavnik civilne 
iniciative Alan Radin. Predstavil je njihovo delovanje od konca 
februarja do zdaj, ko so pod peticijo z zahtevo za novo šolo 
zbrali že skoraj 600 podpisov. Z aktivnostmi bodo nadaljevali 
in krajanom na zboru v torek, ki je bil sklican na njihovo 
pobudo, predstavili vse razsežnosti problema predvidene 
sanacije in ne novogradnje. Predstavili bodo tudi svoje 
videnje rešitve.

Udeleženci seje iz vrst staršev in starih staršev so nizali svoje 
slabe izkušnje s šolo, poudarjali odsotnost komunikacije in 
informiranja, celo ignoriranja s strani vodstva občine ter tudi 
ravnateljice. Kot pri lokaciji ambulante bi namreč občina 
morala sodelovati s svetom KS in krajani, saj se take stvari 
delajo s sodelovanjem in ne s samovoljo in diktatom. Kot bil bil 
del občinske administracije, pa je nastopal  Milan Markočič, 
kar mu je odločno povedal  Milan Vergan. Poudaril je, da je 
bila šola zgrajena s samoprispevkom in je skrajni čas, da Škofije 
iz proračunskih sredstev občine, kamor prispevajo denar, 
končno dobijo sodobno šolo. Nanizal je kar nekaj primerov, ko 
je bilo treba stare objekte porušiti, ker so bile v njih bakterije, 
trosi, glivice in zgraditi nove, saj teh problemov z delnimi 
sanacijami ni mogoče odpraviti. Zaradi zdravja otrok moramo 
dobiti novo šolo, je dejal.

Prisotni so mu pritegnili in med drugim Rina Hrvatina pozvali, 
naj preneha blatiti sokrajane preko FB profila Vaška skupnost, 
ki nikakor ne predstavlja prebivalcev Zg. Škofij. Slišati je bilo, 
da je župan na Škofijah postavil tri šerife: omenjena dva na Zg. 
in Sp.Škofijah ter  Maksa Turščaka na Elerjih. A ljudje so jih 
spregledali in hočejo, da nehajo delati razdor in onemogočati 
delo vodstva sveta  in ostalih članov.

Odločno za novo šolo in dobro prostorsko 
umestitev ambulante
Na zboru krajanov (3.4. 2018) je približno 90 krajanov 
konstruktivno in argumentirano  razpravljalo ter odločno 
sprejelo  stališča o dveh izjemno pomembnih investicijah 
za Škofije. V uvodu je predsednik sveta KS Škofije  Edmond 
Gašpar  dejal: »Obe nameravani naložbi imata skupni 
imenovalec pomanjkljive komunikacije odločevalcev z lokalno 
skupnostjo in krajani, kar žal odpira številna vprašanja, na 
katera v svetu nismo našli odgovorov. Smatram tudi, da je prav, 
da se o tako pomembnih zadevah pomenimo in sprejmemo 
stališče na Zboru krajanov, ki je  najširša oblika neposrednega  
izražanja naših stališč.«

Razložil je  zakaj sklic zbora krajanov in zbora občanov. Zbor 
krajanov  je sklican skladno s 43. členom statuta KS zato, da 
krajani KS Škofije samostojno in brez prisotnosti ljudi iz drugih 
krajev občine v miru med seboj razpravljajo o problemih in 
sprejmejo stališče do njih. Županov sklic  zbora občanov  za 
območje Škofij   se sklicuje na 71. in 75.člena   statuta MOK, 
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vendar nanj lahko pridejo občani iz celotne občine. Takšen zbor 
je bil na Škofijah že lani marca in vsem ni bila dana možnost 
razprave. »Zato sem presodil, da je prav, da na današnjem 
zboru pridemo  do jasnega stališča zainteresiranih krajanov in 
jih jutri posredujemo županu«, je dejal.

Alan Radin  je v imenu civilne iniciative ŠPET kronološko 
predstavil dosedanjega dogajanja okoli šole, argumente, zakaj 
že več kot 600 podpisnikov peticije ne podpira energetske 
sanacije šole, ampak zahtevajo zgraditev nove šole.
»Zato bomo krajani  krajevne skupnosti Škofije naredili vse, da 
naši otroci ne bodo diskriminirani in podcenjevani. Glas staršev 
in  krajanov je že od zbora v letu 2012 enak in skrajni čas je, da 
mu vodstvo občinbe prisluhne. Katastrofalnega stanja šole se 
ne da sanirati niti prostorsko ter prometno varnostno celovito 
rešiti. Zato ponavljamo sklep in zahtevo - GRADNJO NOVE 
ŠOLE,« je bil odločen Alan Radin.
Po razpravah in izpovedih številnih krajanov o svojih in 
izkušnjah otrok s šolo, z njenim sramotnim stanjem, je misli 
večine povzel Milan Vergan z naslednjimi besedami:«Pravica 
do šole je ustavna pravica naših otrok. Vsi v državi jo spoštujejo, 
razen koprske občine, zato dvignite roke proti sanaciji in 
zahtevajte novogradnjo.«  Opozoril je, da je zgodba s šolo 
tipični primer ignorance občinske oblasti do otrok na 
Škofijah.

Krajani so z odobravajočim ploskanjem, ki so ga bili deležni 
tudi nekateri drugi razpravljalci, sklep podprli.

Z večinskim mnenjem krajanov nista soglašali  Vlasta 
Vežnaver (občinska svetnica KJN) in Sabina Homjak. Seje  se 
nista udeležila svetnika Rino Hrvatin in Milan Markočič, brez 
najave je bil odsoten  podpredsednik Damjan Pečarič, ni bilo 
ravnateljice šole in nekaterih drugih, ki se jih šola še tako tiče.

Zbor občanov
Zbor občanov ( 4.4. 2018) naslednji dan je bil takšen kot je 
bilo pričakovati. V dvorani zadružnega doma so bili številni 
občinski uslužbenci in občani drugih krajev. Župan Boris 
Popovič je zbor začel z besedami “Sami veste, koliko časa smo 
čakali, da ustvarimo boljše pogoje za naše otroke. Nisem se prišel 
opravičevati, ravno nasprotno. Sem zadovoljen s projektom, ki 
sem vam ga prišel predstaviti. Niti slučajno ni res, da bo šola na 
pol obnovljena, da bo tukaj ostal azbest in podobno. Šola bo 
izjemna – tako kot ostale v koprski občini. Obnoviti nameravamo 
vse šole, ta na Škofijah je žal zadnja na vrsti, a to ni moja krivda.”
O položaju šol in vrtecev v občini, njihovi obnovi ter mnogih 
drugih stvareh je govoril več kot 40 minut in povedal, da 
energetska sanacija bo.  Za razpravo je v dveh urah ostalo časa 
samo za šest razpravljalcev.  Alanu Radinu iz ŠPET-a prikaz 
s power point prezentacijo ni bil omogočen in je lahko samo 
povzel ugotovitve civilne iniciative in razložil zakaj peticija, ki 
jo je podpisalo že več kot 630 oseb.

Svoje mnenje je glede energetske sanacije podala 
tudi ravnateljica šole Vlasta Urška Baraga in na dejstva o 
slabem vzdrževanju šole odgovorila: “Vedno smo obnavljali 
in vlagali v nujno potrebne stvari.” 

Povedala je tudi, da demografski podatki ne kažejo rasti otrok. 
Vendar statistika govori drugače.
V KS Škofije je bilo leta 2008  377 otrok  od rojstva do 14 
leta starosti, lani jih je bilo že  504. Povečuje se tudi število 
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prebivalcev, ki je lani znašalo že 3.349. V njem se delež otrok 
hitreje povečuje.
Na koncu je predsednik sveta KS Edmond Gašpar direktorici 
občinske uprave Sabini Mozetič za župana izročil 32 vprašanj iz 
obdobja tega mandata, ki so bila iz sveta KS v različnih oblikah 
že posredovana občini, vendar niso dobila odziva. 
Sklepov na zboru občanov ni bilo.

Agonija in nekomuniciranje se nadaljuje
V zadnjem času nekateri dogodki (vdor vode, nesreča avto-
busa...) samo potrjujejo, kar krajani vemo že več kot deset let 
in kar letos še posebej intenzivno zahtevamo: objekt osnovne 
šole Škofije je dotrajan in zato je nujno potrebna fazna gra-
ditev nove šole ter celovita prometna, varnostna ter druga ure-
ditev celotnega šolskega območja.
Razmere v šoli prav kričijo po hitrem ukrepanju in verjame-

mo, da bo do njih prišlo. Vendar se to ne sme zgoditi zgolj z 
obljubami in brez sodelovanja neposrednega okolja: torej 
staršev, sveta krajevne skupnosti, civilne iniciative, zaintere-
siranih krajanov oziroma javnosti. 
Tako kot je nujno sodelovanje in sprejemanje načrtov s kon-
senzom je treba upoštevati tudi navodila stroke za gradnjo 
osnovnih šol v Republiki Sloveniji, kar je zahtevalo tudi civilno 
gibanje Skupaj: uporabo sodobne tehnologije v gradbeništvu, 
upoštevanje zahtev pedagoške stroke in razvoja sodobne 
učne tehnologije, tako da bo nov objekt otrokom in učiteljem 
prijeten, funkcionalen, fleksibilen, kvaliteten in vzdržljiv, en-
ergetsko varčen, okolju prijazen in seveda zdrav ter varen s 
kvalitetno arhitekturo. Ker je načrtovanje šolskih objektov 
interdisciplinarni proces,mora poleg strokovnjakov različnih 
strok vključiti tudi uporabnike šolskega prostora.

Odgovorni na “delu”

Po resnih opozorili Špeta o stanju osnovne šole Škofije, 
je župan v spremstvu večkrat obiskal in si  ogledoval staro 
montažno osnovno šolo. Poplavljanje in druge težave 
kažejo, da je bila tudi lanska gradnja prizidkov kakovostno 
vprašljiva in končana čez rok. Morda je tudi sam ugotovil, 
da bo energetska sanacija tako dotrajanega objekta z istim 
izvajalcem kot lani težko realizirana do 1. septembra in je 
potreboval izgovor za preklic del.

Poplava v šoli

Na dan refereduma, v nedeljo 13. maja, je ob nalivu  poplavilo 
nove prostore v osnovni šoli - knjižnico in pet učilnic. Eno od 
volišč so morali preseliti v drugo učilnico. 

Ravnateljica Vlasta Baraga je ob tem za medije dejala: 
«Poplavilo je, lahko rečem, celotno razredno stopnjo, razen 
dveh učilnic. Vse druge učilnice so bile poplavljene, kabineti 
poplavljeni. Očitno je bil dotok vode tako močan, da je 
dvignilo odtočne jaške. Vode ni požiralo in je voda skozi vrata 
vdrla v prostore, tako da je bilo v trenutku vse poplavljeno. 
Sreča, da je bil tukaj referendum, da so takoj poklicali gasilce 
in da so pomagali pri odstranjevanju vode in pri čiščenju tudi 
člani volilnih komisij. Moramo se zahvaliti vsem, predvsem pa 
gasilcem Gasilske brigade Koper, ki so prišli hitro, pomagali, 
in nam dali še nekaj protipoplavnih vreč, za vsak primer, ker 
se baje pričakuje še kakšno neurje. V del nove knjižnice pa 
ni vdrla meteorna voda, ampak voda s strehe. Se pravi, da je 
bilo pri tej novi ravni strehi nekaj narobe narejeno. To bosta 
morala pač projektant in izvajalec ugotoviti, zakaj se je to 
zgodilo.”

Čez nekaj dni so starši spet poročali, da je novi naliv ponovno 
povzročil vdor vode v šolo. Tekla je pri novem povezovalne 
hodniku med dvorano in telovadnico, po stopnicah. 

Naslednjič je prišlo do manjše nesreče avtobusa, kar so 
opazovali starši, ki so čakali otroke s plavanja. Avtobus je med 

obračanjem zadel ob  ograjo. Otroci niso bili poškodovani, 
skupila sta jo je le pločevina in steber ograje.

Ti dogodki in verjetno še kakšni, za katere javnost ne ve, 
samo potrjujejop, da Škofije nujno potrebujejo gradnjo 
nove kakovostne šole in celostno prometno ureditev njene 
okolice, ki bi zmanjšala jutranjo gnečo ter olajšala dostop 
avtobusom in šolskim kombijem.
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Ali občina z ambulanto na Škofijah misli resno?

Po vseh aktivnostih in sklepih tega mandata sveta KS Škofije 
ter vseh obljubah s strani Zdravstvenega doma in župana 
Borisa Popoviče, bi se te dni že morali začeti urejati prostori 
za zdravstveno ambulanto na Škofijah. Svet KS je soglasno 
podprl stalšče o najprimernejši lokaciji, ki ima širok konsenz 
širše skupnosti oziroma krajanov. Financiranje dodatnega 
programa dveh ambulant Zdravstvenemu domu Koper  s 
strani zavarovalnice  je steklo s 1. junijem. A konkretnih 
sklepov sveta zavoda ZD Koper, občinskega sveta MOK in 
župana ni, kot jih pravzaprav ni bilo vse od leta 2016, ko je 
bila pobuda Škofij uradno dana na občino. 

Ob odsotnosti uradnih stališč iz občine si poglejmo potek 
dogodkov, kot ga kažejo zapisniki sej svetov in nekateri drugi 
pisni dokumenti.

Svet KS je že v prejšnjem mandatu poskušal prodreti z idejo 
o ambulanti na Škofijah, vendar takrat politika Zdravstvenega 
doma Koper ni bila naklonjena širitvi zdravstvene mreže v 
zaledje. Ker se je objekt zdravstvenega doma hitro polnil in 
so se spremenila tudi stališča zdravstvene zavarovalnice, so 
svetniki ponovno poskušali.

Zadnje dvorišče zadružnega doma, kjer je v vhod v fitnes in bi bil tudi 
službeni vhod v primeru ambulante v avli

Tako je svetnica  Nataše Zerbo na seji aprila 2016 
predlagala sprejem pobude Mestni občini Koper, da se na Sp. 
Škofijah ustanovi ambulanta družinske medicine.  Svetniki 
so jo podprli in jo na občino poslali z naslednjo obrazložitvijo 
KS Škofije s 3.300 prebivalci, med katerimi je več kot 500 ljudi v 
tretjem življenjskem obdobju, potrebuje možnost normalne 
dosegljivosti zdravniških storitev. Zaradi velikosti teritorija KS 
in razpršene poseljenosti ter ob omejenem delovanju javnega 
transporta, je mnogim krajanom otežena dostopnost do 
ambulante v Kopru. KS Škofije se bo tudi v prihodnosti pospešeno 
poseljevala, kar pomeni čedalje večjo populacijo kraja. Zato so 
svetniki prepričani, da je družinska ambulanta že s sedanjim 
številom prebivalcev tudi ekonomsko upravičena. Na Škofijah 
je že lekarna, kar pomeni, da je poskrbljeno tudi za podporo 
ambulanti. Občina ima v območju centralnih dejavnosti nekaj 
nepremičnin, ki jih trenutno trži in bi se jih z minimalnimi vložki 
dalo preurediti v zdravstveno ambulanto. 

Odgovora z občine ni bilo,  Zdravstveni dom Koper pa je 
povedal, da je politika razvoja mreže zdravstvene oskrbe v 
rokah ustanoviteljice, to je MOK, ki mora dati   soglasje. Ker 
je svetnik Milan Markočič poudarjal svoje dobre odnose 
z županom, mu  je svet oktobra 2016 podelil mandat 
za pogovore in koordinacijo z naslednjim sklepom: »Svet 
podeljuje mandat Milanu Markočiču za vodenje  projekta 
ustanavljanja splošne ambulante na Škofijah  v sodelovanju in 
koordinirano z vodstvom sveta . Mandat obsega vse kontakte 
s pristojnimi organi (Zdravstveni dom in njegov strokovni svet, 
Odbor za DD in župan MO ter ostali občinski uradi in organi), 
koordinacijo in sodelovanje z vodstvom sveta in redno pisno 
poročanje o poteku aktivnosti na sejah sveta. Mandat ne 
obsega sprejemanja odločitev, obvez in nalog v imenu  KS. 
Te na podlagi poročanja sprejema svet KS. Željen rok za  
realizacijo projekta do konca mandata tega sveta.« 

V zadružnem domu sta se takrat kazala samo dva pogojno 
sprejemljiva prostora (manjši ob plezalnici in večji v fitnesu), 
ki ju je bilo potrebno preverit z ZD, občina pa je imela več 
nepremičnin v območju centralni dejavnosti. A prva naloga je 
bila prepričati župana in zdravstvo, da bi bil program Škofijam 
dodeljen, kar je obsegal mandat Milana Markočiča.

Po besedah Milana Markočiča je začel intenzivno opravljati 
svojo nalogo. Žal se je že kmalu izkazalo, da ne upošteva 
sklepa sveta o obsegu svojih pooblastil, prav tako mu o delu ni 
redno poročal. Neprijetno je postala spomladi leta 2017, ko 
koprski Zdravstveni dom sploh še ni imel odobritve širitve 
mreže. Milan Markočič pa je brez vednosti sveta KS oziroma 
njenega vodstva z različnimi delegacijam hodil k najemnici 
fitnesa Neni Cah na oglede in ji govoril, da mora do junija 
zapustiti prostore.

Mimo zadnjega dela zadružnega doma pelje Parenzana in varna šolska 
pot 

Na junijsko sejo (2017) so bili povabljeni predstavniki občine, 
da bi svetniki in krajani neposredno vendarle dobili več 
uradnih informacij, a so udeležbo  tik pred zdajci odpovedali . 
Zdenko Ferletič je takrat v dopisu 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 
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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.”
Torej lani poleti razen obetov in izkazane ustne podpore 
ambulanti na Škofijah, svet KS ni imel v rokah nič uradnega. 
Tudi na seji 22. novembra ni bilo nič drugače, zlasti pa je se 
je pokazalo kot problematično, da se je vse vrtelo zgolj okoli 
fitnes prostora, čeprav so se že kazale težave z njim.  Milan 
Markočič je takrat najavil obisk župana, ki naj bi  se zgodil v 
naslednjih desetih dneh, zajel bi ogled še drugih lokacij in 
prinesel odločitev o lokaciji ambulante. Do tega obiska v letu 
2017 ni prišlo.

Odbor za infrastrukturo je na 29. seji  sveta 29. marca.2018  
predstavil odprta vprašanja  umeščanja ambulante v območje 
fitnesa, kar je bilo poslano tudi na MOK.
Kljub Markočičevim naja vam decembrskega županovega 
ogleda primernih lokacij ni bilo vse do zbora občanov dne 4. 
prila 2018. Predsednik sveta je po zboru županu predlagal 
skupni ogled  namizno teniške dvorane, kamor bi preselili 
fitnes, in prostorov nepremičninske agencije Europea 
International v lasti MOK. Skupaj s svetniki in nekaterimi 
drugimi je bil opravljen istega večera.

Predsednik sveta je z najemnico fitnesa Neno Cah pripravil vse 
za predčasno prekinitev pogodbe in selitev v namiznoteniško 
dvorano. Vendar je Nena dobila klic iz MOK (Škerlič), da v 
fitnesu ne bo ambulante. Nato je župan 11. aprila za javnost 
na Ekopru izjavil »da se bodo s krajani usklajevali in iskali 
skupne rešitve tudi pri drugih projektih, ki zadevajo 
Škofije, kot je na primer  podružnična ambulanta 
Zdravstvenega doma Koper. Te, kot je pojasnil Popovič, ne 
bodo umestili v prostore za Zadružnim domom, saj so temu 
krajani v večini nasprotovali, ampak bodo raje skupaj poiskali 
primernejšo lokacijo.  »Projekt bomo začasno zamrznili, vsaj 
dokler ne bomo imeli zelene luči večine krajanov,«  je bil jasen 
župan in izrazil upanje, da bodo rešitev, ki bo zadovoljila 
vse oz. veliko večino, našli čim prej.«

Takoj zatem sta se župan in predsednik sveta 13. aprila  na 
županovo pobudo dobila na popoldanskem sestanku in se 
dogovorila, da poskusijo družno najti najprimernejšo lokacijo 
za ambulanto. V kasnejših stikih so župan, vodja njegovega 
kabineta in direktorica občinske uprave dobili osem različnih 
prostorskih variant, tako v javnih kot v zasebnih prostorih. 

Arhitekturni biro Mlinar, ki je sodeloval pri obnovi dvorane 
v letih 2009 in 2010, je dobil s strani MOK naročilo za izdelavo 

idejnih projektov umestitve ambulant v ZD in sicer za dve 
varianti v pritličju avle dvorane in varianto v nadstropju ZD, 
kjer so v preteklosti že bili izdelani načrti za ambulanto (v letih 
2007/2008). Župan pa je za avlo poiskal arhitekturno rešitev 
še v Ljubljani, ki je izdelal še tri variante. Vsi predlogi so bili 
posredovani tajništvu KS.

V skladu z županovimi besedami, naj se  pri lokaciji ambulante 
išče rešitev, ki bo zadovoljila čim več krajanov, so za mnenje o 
lokaciji ambulante bila povprašana društva, ki avlo in dvorano 
najbolj uporabljajo. Prav tako odbor za družbene dejavnosti, 
ki delovanje dvorane in avle najbolj pozna. Samo tako je bilo 
možno preveriti poglede na rešitve, omogočiti sodelovanje in 
širši konsenz.

Ena od predlaganih lokacij ambulante v občinskih prostorih ob bencinski 
črpalki, ki so oddani nepremičninskemu podjetju 

V skladu z odgovori in v želji po odločitvi je o lokacijah 
razpravaljal na izredni seji (13.6. 2018) svet KS in soglasno 
sprejele stališče, da bi bila najprimernejša v 1. nadostropju 
zadružnega doma.

Stališče je bilo takoj poslano županu, njegov odgovor pa je 
prišel po 12 dneh v obliki javnega medijskega pisma s politično 
noto. Po njegovem je najboljši prostor avla zadružnega doma, 
ker se z odločitvijo mudi in bi bila ureditev v 1. nadstopju 
zaradi dvigala menda bolj zamudna. Strokovnjaki projektanti 
pravijo posvem drugače, obe lokaciji pa zaradi spremembe 
namembnosti potrebujeta uporabno dovoljenje. Upravni 
postopek za prvo nadstropje z dvigalom je enostavnejši in bi  
morebiti lahko bil hitrejši zaradi javnega interesa, medtem ko 
zahteva gradnja nove avle širšo gradbeno dokumentacijo in 
reden postopek.  

Pridobljena je bila tudi informacija, da Svet Zdravstvenega 
doma Koper do zdaj sploh še ni obravnaval predloga 
ambulante Škofije, čeprav je širitvi mreže naklonjen. Odprtje 
ambulante na Škofijah ni bilo nikoli uvrščeno niti na dnevni 
red občinskega sveta. 
Če povzamemo: svet krajevne skupnosti je storil vse, 
kar je v njegovih pristojnostih za odprtje ambulante in 
dodatno ponudil še prostor. Zdravstveni dom in župan 
oziroma MOK sta izkazovala naklonjenost pobudi in 
ambulanto obljubljala v letošnjem letu, vendar o tem 
uradnih odločitev še ni bilo.
V občini je denar za financiranje dveh novih ambulant na 
razpolago, a ambulant še ni. Vendar je še čas, da se obljube 
uresničijo. 
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Sklepi zbora krajanov 3. aprila 
in sveta KS 20. junija.

•	 Zbor krajanov zahteva izgradnjo nove osnovne šole na 
Škofijah in ne zgolj energetsko sanacijo stare šole.

•	 Zbor krajanov potrjuje poročilo odbora za infrastrukturo 
in sveta KS o odprtih vprašanjih prostorske umestitve 
ambulante Škofije. 

•	 Zahvaljuje se vsem, ki so kakor koli prispevali k odločitvi 
MOK, da se na Škofijah odpre podružnična ambulanta 
Zdravstvenega doma Koper.

•	 MOK, župan in ZD Koper naj z ozirom na poročilo Odbora 
za infrastrukturo skupaj z vodstvom sveta KS poišče in 
dogovori najustreznejšo lokacijo in prostor za kvalitetno 
in dolgoročno umestitev ambulante.

Stališče sveta KS do predlaganih 
variant MOK o ožjem izboru 
možne prostorske umestitve 
ambulante 13. 6. 2018
Svet KS Škofij se je seznanil z idejnimi rešitvami umestitve 
ambulante v zadružni dom in s stališči društev ter 
organizacij, ki so vsakodnevni uporabniki prostorov 
Zadružnega doma. Stališče Sveta KS Škofije je, da je najbolj 
primerna, ekonomsko sprejemljiva in hitro rešljiva varianta 
umestitev ambulante v prvo nadstropje Zadružnega doma. 
Ta rešitev ima tudi široko podporo skupnosti.

Z izgradnjo zunanjega osebnega dvigala bi bil omogočen 
dostop gibalno omejenim, enako kot v ambulantah Pobegi 
- Čežarji in Gračišče. Dvigalo bi omogočilo dostop gibalno 
omejenim tudi v tajništvo KS in ostale prostore v prvem 
nadstropju, kar je sedaj onemogočeno. Krilo Zadružnega 
doma, kjer je projektirana ambulanta, ima tudi prostorsko 
kapaciteto (skupno 100 m2) za ureditev referenčne 
ambulante. Predhodno bi investitor in ustanovitelj moral 
urediti nadomestne prostore za štiri poslovne najemnike, ki 
so na razpolago v nedokončanih prostorih jugozahodnega 
dela ZD in po potrebi pomagati pri fizični selitvi najemnikov.

Predsednik sveta v tem primeru sprejema obvezo, da uredi z 
najemniki vse odnose, ki so vezani na selitev v nadomestne 
prostore (nove najemne pogodbe, uskladitev najemnin z 
velikostjo novih prostorov, morebitne postopke vezano z 
dobavitelji komunalij…). Prostore ambulante bi KS oddajala 
Zdravstvenemu domu brez plačila najemnine. Prihranjen 
znesek vsakoletnih najemnin pa bi moral Zdravstveni dom 
uporabiti izključno za posodabljanje ambulante.

Gradbena dela za ureditev prostorov ambulante lahko 
stečejo takoj po preselitvi najemnikov. Ker je v tem delu 
ZD že bila zdravstvena dejavnost, verjetno niso potrebni 
upravni postopki za uporabno dovoljenje. Ob takojšnjem 
sprejemu odločitve s strani ustanovitelja Zdravstvenega 
doma, je realni rok za usposobitev ambulante konec 
oktobra oziroma najkasneje v začetku novembra 2018. 
Z jasno izraženim stališčem poskušamo županu olajšati 
odločitev, ki je skladna z izjavljeno voljo, da bo upošteval 
najširši konsenz skupnosti. Končna odločitev pa je v vsakem 
primeru izključno v njegovi pristojnosti.

Odbor za infrastrukturo je glede lokacije ambulante v 
sedanji fitnes marca izpostavil nekaj vprašanj oziroma 
tveganj: 

•	 pomanjkanje parkirnega prostora v neposredni bližini 
fitnesa/ambulante,

•	 stališče etažnih lastnikov stanovanja nad fitnesom/
ambulanto s poslabšanjem njunih bivalnih pogojev 
zaradi nedvomno  povečane prometne in  parkirne 
obremenjenosti skupnega dvorišča. Etažna lastnika 
imata s sodnim sklepom zagotovljeno parkirišče na tem 
prostoru,

•	 na dostopni poti sta prometna znaka prepovedi prometa 
z obeh strani. Njena širina poti ne omogoča srečanje dveh 
vozil, zato bi bilo potrebno uvesti režim enosmernega 
prometa, 

•	 dostop do ambulante bi dva krat prečkal  mednarodno 
(in državno) kolesarsko pot D 8 (t.im.Parenzana), kar 
predstavlja dodatno varnostno tveganja za kolesarje,

•	 po trasi dostopanja do ambulante poteka tudi varna  
šolska peš pot, ki jo bo povečan promet tudi dva krat 
prečkal,

•	 gradbeno je prizidek v smeri proti kurilnici KS bolj lopa kot 
stavba s šibko strešno konstrukcijo, obdano s pločevino 
in brez vsake toplotne izolacije. Sedanja najemnica trdi, 
da tudi zamaka. Ta prostor tudi nima dnevne svetlobe,

Iz občine so odgovorili, da bodo pojasnila dana na zboru 
občanov. To se ni zgodilo, je pa kasneje župan od te lokacije 
odstopil.

Pristojnosti 

Iz 22. člena Svet zavoda:
•	 predlaga ustanoviteljici spremembo in širitev dejavnosti,
•	 sprejema program dela in razvoja zavoda,
Pristojnost občine (veljavni občinski statut 19. člen, 22. 
alineja): določa mrežo osnovnega zdravstvenega varstva v 
občini
Pristojnost KS (občinski statut 143.člen,9.alineja): daje 
predloge organom občine za ureditev zadev, ki se nanašajo 
na zadovoljevanje skupnih potreb prebivalcev krajevne 
skupnosti.

KS daje torej le predloge in ni pristojna ali odgovorna 
za reševanje zadev, ki so v pristojnosti in zakonski 
obvezi občine. V primeru ambulante je KS dala več kot 
le predlog, ponudila je občini prostor, ki bi ga morala 
občina sama zagotoviti za dislocirano enoto svojega 
zdravstvenega zavoda. V mestu je za to poskrbela z 
lastnimi objekti.
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Zbor občanov

32 vprašanj

Predsednik sveta KS Škofije  Edmond Gašpar  je na zboru 
občanov direktorici občinske uprave Sabini Mozetič 
izročil 32 vprašanj kot izbor danih pobud, predlogov in 
odprtih problemov v KS Škofije. Te je v svojem mandatu 
obdeloval svet KS in vodstvo, a so ostala neodgovorjena 
oziroma nerazrešena. Nekaj od njih se jih v zadnjem času le 
zapira. Med drugim je občina iz prodaje začasno umaknila 
parcele nad šolo, počistila smeti v centru Škofij, vključila se 
je v razgovore o gradnji 2. tira na območju Škofij in obeta, da 
bo v naslednjih mesecih narejenega še več.

Vprašanja obsegajo številna področja iz pristojnosti različnih 
uradov:

1. Svet MOK je že l.2007 sprejel sklep o izdelavi Občinskega 
prostorskega načrta. Eno od osnovnih načel, ki jih je 
potrdil tudi slovenski parlament, je načelo javnosti pri 
pripravi tako pomembnega prostorskega akta. V kakšni fazi 
je izdelava tega akta po več kot 10 letih od sklepa? Kako 
da krajevnim skupnostim do danes  niso predstavljena niti 
izhodišča? 

2.  V letu 2012 je ob javni razgrnitvi KS Škofije podala pripombe 
na OPPN Fortezza. Osnovni problem te pozidave je bila 
umestitev dostopne poti do tega območja. Prosimo za 
informacijo :
•	kaj se dogaja s tem projektom?
•	ali je po vseh   letih definirana idejna zasnova trase 

dostopne ceste, ki naj bi bila istočasno začetek 
podslemenske ceste v smeri proti šoli in Zg. Škofijam. Če 
je izdelana, naj jo   Urad za okolje in prostor predstavi v 
KS .

3. Kdaj bosta MOK in župan prisluhnila KS Škofije in Bertoki, 
ki si prizadevata za razvinjetenje HC Škofije - Koper 
že vsaj od l.2013 in se jim pridružila   v prizadevanjih za 
razvinjetenje na podoben način kot se je župan angažiral  
v primeru razvinjetenja predora Markovec?

4. Kaj bosta občina in župan storila za zaščito interesov 
krajanov Škofij ob gradnji tunela T8 za potrebe proge 
Divača Koper  glede na to, da je predstojnik občinskega 
urada za okolje in prostor že l.2012 dejal, da se občine to 
ne tiče, ker gre za državni lokacijski načrt?

 Ali se bo zavzel za interese krajanov KS Škofije   na enaki 
način kot se je za zaščito krajanov Kopra proti vplivom Luke 
ob ugovoru na okoljsko soglasje za podaljšanje prvega 
pomola v Luki Koper? 

5. Zakaj občina vztrajno prodaje dve parceli v skupni izmeri 
6000 m2 nad novo zgrajenim baliniščem za šolskim 
igrišče? Za širše območje, kjer ležita tudi ti dve parceli, 
je svet KS že l.2016 dal pobudo, da se jim po sedanjih 
prostorskih aktih spremeni namenska raba v urbano zelenje 
in površine za rekreacijo. Zakaj se ne upošteva predloga 
KS, da se ustavi prodaja teh dveh in ostalih parcel širšega 
območja in se jim skladno s sedanjimi prostorskimi akti 
spremeni namenska raba v  urbano zelenje in rekreacijo? 

6. Zakaj občina odklanja zamisel, da bi   za območja večjih 
pozidav na Škofijah pripravila urbanistične načrte? 

7. Zakaj občina s stihijsko prodajo zemljišč podpira in celo 
generira razpršeno pozidavo, ki povzroča kasnejše visoke 
stroške komunalnega opremljanja? 

8. Zakaj občina še vedno ne ukrepa in počisti deponijo 
nevarnih kosovnih odpadkov v samem centru Sp.Škofij na 
občinski parceli ID znakom 2595-492/5-0?

9. Zakaj kljub številnim ogledom predstavnikov Marjetice in 
tudi občinskega inšpektorata še vedno ni ustrezno zamejen 
dostop do divje deponije na Tinjanu - delu parcele št.356/1 
k.o. 2596 Tinjan? 

10. Kam se iztekajo fekalni izpusti iz vaške kanalizacije 4. 
Škofije, ki jo je MOK obnovila v letu 2017? Ali je predvidena 
postavitev lokalne čistilne naprave   ali izgradnja javne 
kanalizacije in kdaj? 

11. Kdaj bodo odstranjeni podzemni rezervoarji iz 
občinskega zemljišča bivšega bencinskega servisa 
Sp.Škofije, ki predstavljajo spečo ekološko nevarnost? 

12. Zakaj se je odvzelo KS upravljanje vaške hiše Druge 
Škofije po tem, ko je bila KS pobudnik  nosilec investicije, 
ki jo je občina realizirala po več kot 15 letih prizadevanj KS 
? Na podlagi katerih javnih kriterijev je bila nato dodeljena 
namensko novo ustanovljenemu društvu, ki je subjekt 
zasebnega in ne javnega prava? Zakaj ravno temu društvu, 
zakaj ni bilo razpisa na katerega bi se lahko prijavila druga 
društva iz KS? 

13. Zakaj MOK ne poskrbi za legalizacijo objekta  na občinski 
parc.492/10 - bivše balinišče?
•	Kako to da je župan v letu 2016 rezal trak ob predaji 

objekta Društvu upokojencev?
•	Ali župan in občina nista   dolžna spoštovati pravnega 

reda države? 

14. Zakaj se do danes ni uredilo parkirišče na območju 
bivšega bencinskega servisa Sp.Škofije,492/1 in v starem 
vaškem jedru Sp.Škofije na podlagi projektov idejne 
zasnove , ki jih je izdelal projektivni biro, KS pa plačala 
izdelavo in predhodni geodetski posnetek? 

15. Kdaj bo asfaltirano in urejno parkirišče ob Stari pekarni 
(Sp.Škofije 182), ki je izložba kraja in občine za kolesarji ki 
jim je tam izhodišče za izlete? 

16. Zakaj MOK ne realizira vpisa lastnine Zadružnega doma 
Škofije v korist KS Škofije po pogodbi iz l.1969 enako kot 
je bilo to storjeno za okoliške ZD (Bertoki, Dekani, Pobegi-
Čežarji)? 

17. Zakaj ni ZK urejen vpis lastnine športne dvorane Burja , 
kjer je po materialni dokumentaciji KS še vedno lastnik v 
deležu 77,3%? 
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18. Leta 2013 je KS dala pobudo, da se opravi zakoličba in 
geodetski elaborat za cesto Čuk- zaselek Stari grad. Kdaj 
bo občina uredila tej cesti status javnega dobra in jo pričela 
redno vzdrževati? 

19. Kdaj bodo realizirani predlagani ukrepi 
ureditve prometne varnosti na državni cesti R 741: dva 
nivojska prehoda (povozne ploščadi) za pešce, postavitev 
tabel za omejite hitrosti (imenovanje naselja že od MP in 
od krožišča iz smeri KP naselje ali 50 km/h)? 

20. Kdaj bodo realizirani predlogi umirjanja prometa na 
občinski SZ obvoznici proti/od MP Škofije: nivojsko križišče 
s prehodom za pešce, table   naselje, prometni znaki 
omejitve hitrosti? 

21. Kdaj bodo realizirani predlogi umirjanja prometa na 
Elerjih? 

22. Kdaj se bo uredilo parkirišče pred pokopališčem Škofije, 
ki je v funkciji parkirišča za delavce šole, obiskovalce ŠD 
Burja in obiskovalce večjih prireditev na Škofijah? 

23. Kdaj se bo uredilo odvodnjavanje iz zasebnih zemljišč 
v naselju Treš, kamor se izliva meteorna voda iz cestnega 
prepusta pred pokopališčem Škofije? 

24. Kdaj bo MOK vzpostavila mestno linijo med Škofijami in 
Koprom? 

25. Zakaj MOK ne organizira poletni kopališki avtobus po 
vzoru občine Ankaran? 

26. Kdaj bodo izdelani vsaj projekti izvedbe kanalizacij 
Plavje, Badiha, Elerji, Tinjan in v kakšnih rokih je 
pričakovati izvedbo? 

27. Kdaj bo urejena krožna  pot za šolske kombije skozi naselje 
3. Škofije? 

28. Kdaj bodo postavljene pokrite čakalnice za šolske otroke 
Tinjana Drugih,Tretjih Škofij, Plavij,  Badihe, Urbancev? 

29. Zakaj občina izdaja dovoljenja za prekope tudi komaj 
obnovljenih asfaltnih površin upravljalcem ostale 
komunalne opreme?

•	Zakaj ni predhodnega koordiniranja ?
•	Zakaj se o izdanih dovoljenjih avtomatično ne obvešča 

krajevnih skupnosti?
•	Zakaj se dovoljuje prosilcem vsakokratnih posegov 

obnovo asfaltnih površin le na minimalni površini 
izkopov in v  neravnih, cik-cak in ostalih »kreativnih« 
likovnih oblikah namesto v ravnih linijah in širinah, v 
katerih  bi morali z valjarji utrditi podložni sloj?

•	Zakaj se za ta dela zahteva samo dvo letno jamstvo 
kvalitetno izvedenih del, ne pa 5 - letno kot je splošna 
uzanca v gradbeništvu? 

30. Kako in kdaj bo MOK implementirala novi zakon o 
pogrebni in pokopališki dejavnosti in kaj to pomeni za 
upravljanje pokopališč s katerimi sedaj upravljajo krajevne 
skupnosti?
•	Kdaj bo uredila kataster vseh pokopališč s katerimi 

upravljajo KS in kdo bo kril ta strošek?
•	Kdaj bodo dobile KS enoten računalniški program za 

upravljanje s pokopališči? 

31. Ali občinski medij »Ekoper« izvaja temeljno funkcijo 
informiranja občanov s tem, da žali in diskreditira občane, 
ki ne mislijo enako kot župan? Zakaj občinski medij ne 
informira občanov in krajanov vseh KS o delovanju svetov 
KS, prioritetnih letnih načrtih, odpravljanju problemov in 
ukrepih za dvig kakovosti življenja? 

32. Konec leta 2016 je država v skladu z evropskimi smernicami 
oblikovala strategijo lokalne samouprave, katere temeljni 
cilj je krepitev lokalne samouprave in dvig kakovosti 
življenja na lokalni ravni. Poudarja krepitev vpliva občanov 
v svojem okolju in njihovo sodelovanje pri sprejemanju 
odločitev organov lokalne samouprave za zagotovitev 
učinkovite rabe virov in zagotavljanje kakovostnih in 
učinkovitih storitev na lokalni ravni. Povsod je poudarjena 
participacija občanov. Kako MOK sledi strategiji in 
sodobnim evropskim smernicam in kakšen je Vaš osebni 
odnos do krepitve vpliva občanov na odločanje?

Spoštovani krajani!

Tokrat ob zaključku šolskega leta ne želim pisati o našem 
delu v šoli, o vzponih in padcih v tem šolskem letu, tudi ne 
o sanaciji, graditvi, investicijskih in vzdrževalnih delih. Veliko 
in še več je bilo povedanega na ta račun, tako resničnega 
kot manj resničnega. Dela v šoli vsekakor ne bodo mirovala, 
potekala bodo skozi vse poletje. Rezultate opravljenega 
boste lahko videli ob začetku novega šolskega  leta. 

Bom pa napisala nekaj besed o našem šolskem športnem 
igrišču in otroškem igrišču ob šoli, za katera je celotno 
opremo in obnovo financirala MO Koper. Obe igrišči sta zelo 
lepo urejeni,  odprti in primerni za krajane vseh starosti. Vsak 
na igriščih lahko najde nekaj zase, za svoje otroke, vnuke… 

Ne morem pa mimo tega, da bi opozorila na to, kar se je 
dogajalo in se  še dogaja. Na športno igrišče se je vozilo s 

kolesi, motornimi kolesi, uničeval se je tartan, odstranjevalo 
matice, čepke, poškodovalo zaščitno oblogo in smetilo. 
Kdo to počne, ne vem. Vem le, da sta prostora namenjena 
medgeneracijskemu druženju, za rekreacijo in sprostitev. 
Sprašujem pa se, ali je resnično potrebno  vse uničiti, delo 
nekoga tako razvrednotiti?

Zaradi vsega opisanega je občina na športnem igrišču 
postavila vrata in prepreko. Naj za konec dodam le, da 
resnično upam in si želim, da bo to pripomoglo k bolj 
odgovornemu ravnanju z napravami in ostalo opremo, ki je 
namenjena nam vsem. 

Ravnateljica OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
Vlasta Urška Baraga
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Občinsko 
tekmovanje v 
malem nogometu
Mlajši dečki so v torek, 29. 5. 2018, 
sodelovali na občinskem tekmovanju 
v malem nogometu, ki je potekalo v 
dvorani Burja na Škofijah. Med šestimi 
ekipami so osvojili 3. mesto.

Obisk pisatelja Igorja Plohla
Ob zaključku Bralne značke, v ponedeljek, 14. 
5. 2018, se je predstavil pisatelj Igor Plohl. 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.

Pisatelj je po svoji življenjski izkušnji predstavil 
zgodbo o levjem učitelju Rogiju, ki nesrečno 
pade z lestve in ostane invalid paraplegik. Avtor 
pravljice je ravno tako učitelj, ki po nesreči 
poučuje v bolnišnični šoli. Podnaslov “Sreča 
v nesreči” podaja optimistično sporočilo, da 
sreča ni odvisna od popolnosti telesa, ampak 
od popolnosti duha. Prijatelji so v življenju 
zelo pomembni, pravi g. Igor Plohl, saj nam 
pomagajo prebroditi najbolj nesrečne trenutke 
v življenju. Nepozabno srečanje bomo še dolgo 
nosili v svojih mislih. Na koncu so imeli učenci še ogromno vprašanj za našega gosta.

Razstave v šolski knjižnici
V šolski knjižnici je v mesecu maju bila na ogled razstava 
likovnih del, katerih avtor je naš devetošolec Nei Čorkovič. 
Zajemala je 14 del, ki so izdelani s tehniko slikanja s spreji. 

Z razstavo je želel pokazati nenavaden način slikanja, saj 
v prostem času posveti veliko svojega časa ustvarjanju 
in iskanju inspiracije za slike in druge izdelke. Materiali 
s katerimi se loteva svojih umetnin niso točno določeni, 
od starih časopisov in revij, do raznoraznih pokrovov od 
kuhinjskih loncev ter podobne reči. Njegov najljubši motiv je 
slikanja vesolja oz. planetov.

V mesecu aprilu pa je bila na ogled  Razstava POT KNJIGE, 
od avtorja do bralca, je prikaz procesa nastanka knjige. 
Kratka zgodba, zapisana v stripu, avtorja Žige X. Gombača 
z ilustracijami Davida Krančana nas popelje v svet knjige z 
glavnim junakom, simpatičnim knjižnim moljem.
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Bye bye 
Erasmus+ projekt
V torek, 27.2., smo se sodelujoči 
učitelji, učenci in starši še zadnjič 
zbrali, da bi skupaj obeležili zaključek 
zelo uspešnega 2.5 let trajajočega 
mednarodnega Erasmus+ projekta. 
Obudili smo spomine na nekaj najbolj 
zanimivih projektih dejavnosti, se 
pomerili v nagradnem kvizu, otvorili 
pitnik v jedilnici, poklepetali in se 
posladkali s torto.

Ravnateljica in učitelji iz Erasmus+ tima se zahvaljujemo vsem 
sodelujočim učencem in staršem za uspešno sodelovanje in 
podporo v projektu. Z izpeljavo in učinkom projekta smo 

zelo zadovoljni, vsak od sodelujočih je veliko pridobil tako na 
strokovnem kot na osebnem področju.

7. TEK ŠKOFIJE TEČEJO
Prireditev 7. tek Škofije tečejo, je potekala 13. maja na OŠ 
Oskarja Kovačiča Škofije. Udeležba odraslih tekačev in tudi 
otrok je bila zadovoljiva. Vsa zbrana sredstva od pobranih 
startnin bodo šla za dober namen. Organizatorja, OŠ 
Oskarja Kovačiča in ŠD Tekači z Obale, sta se ponovno zelo 
potrudila in pripravila prijeten športni dogodek, na katerem 
so lahko svoje sposobnosti, na različnih razdaljah, preverili 
tako odrasli kot otroci. Uživali pa so tudi starši in ostali 
spremljevalci - navijači. Zahvala gre še Drogi Kolinski, ki je 
prispevala nagrade za najhitrejše tekače in tekačice na 10 
kilometrski razdalji
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Na Škofijah imamo državnega prvaka

Sanje malonogometnih delavcev iz 
Škofij so se končno uresničile. Pred polno 
dvorano Burja so  Bronxi iz selekcije 
U15 aprila premagali ekipo  Ribnice 
in se veselili sploh prvega klubskega 
naslova državnega prvaka.

Bronxi so angažirali vse svoje moči in 
organizirali dogodek, ki se ga ne bi 
sramovali v katerem koli športu niti v 
članski kategoriji. Pričakovanja so bila 
posledično visoka, vendar je končni 
obisk nekoliko presenetil tudi vedno 
optimistične domačine. Skoraj  700 
bučnih navijačev na tekmi starejših 
dečkov je zagotovo mejnik, ki ga bo 
težko preseči.
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Začetek tekme je pokazal, da so domači 
igralci v srečanje vstopili pod velikim 
pritiskom, kar so gostje izkoristili in 
v 6 minuti povedli. S časom so mladi 

Bronxi uredili svoje vrste in postajali 
vedno bolj nevarni. Čez pet minut smo 
tako v dvorani dočakali prvo erupcijo 
veselja.  Aleksander Stanič  je namreč 
izzid izenačil. Zadetek je fantom dal 
dodatnih moči in v 15 minuti tekme 
je  Enej Marsetič  po samostojnem 
prodoru domače popeljal v vodstvo. 

Napeto je bilo do konca,  Marsetič je s 
svojim drugim zadetkom ekipi tlakoval 
pot do končnega zmagoslavja. Zaključne 

minute tekme so potekale v izjemnem 
vzdušju polne dvorane, ki je dobesedno 
eksplodirala ob zadnjem pisku sirene. 
Sledili so trenutki izjemnega veselja,   

nato pa svečana podelitev. Bronxi so na 
zadnji tekmi le nadgradili kar so kazali 
že skozi redni del sezone. Odigrali so 18 
tekem. 2 krat so igrali neodločeno, le 
1 krat izgubili in kar 14 krat zmagali, 
zato so več kot zasluženo prejeli 
pokal za zmagovalca lige.

V tej sezoni so poleg odličnih ekip 
pri Bronxih izstopali tudi nekateri 
posamezniki. Dva od njih sta bila 
nagrajena tudi s strani zveze takoj po 

končani tekmi.  Lukas Mačak je bil 
najboljši strelec v starostni kategoriji 
U13. Enak dosežek pa je uspel 
tudi  Aleksandru Staniču v kategoriji 

U15. Zagotovo bi si podobno priznanje 
zaslužil tudi  Andrej Baruca, ki je bil 
daleč najboljši vratar tako v selekciji U15 
kot tudi v starejši U17, a letos NZS žal ni 
podeljevala priznanj v tej kategoriji.

Po končanem uradnem delu je sledilo še 
sklepno dejanje ob spremljavi skupine 
Ni panike, katero se je zavleklo pozno v 
noč. Tudi ta del prireditve je pokazal, da 
šport združuje, saj so se skupaj   družili 
tako igralci kot navijači obeh ekip. Vsi 
skupaj so to nedeljo dokazali, da futsal 
kot šport nezadržno napreduje   in 
postaja vedno bolj popularen.
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Bronx Škofije v sezoni 2017/2018

Državni prvaki, Futsal life in 1. mednarodni 
Summer futsal festival

Načrt, postavljen za obeležitev 30. obletnice kluba, je 
izpolnjen. Škofije so prvič v zgodovini dobile državnega 
prvaka. Ta uspeh je sprožil številne dodatne aktivnosti 
med katerima izstopata projekta: Futsal life in 1. Summer 
futsal fest. 

Kar je v prejšnji sezoni ušlo članski ekipi Škofijotov, ki je za 
las zgrešila naslov pokalnega ali državnega prvaka, se je 
vrnilo v letošnji s številnimi uspehi mlajših selekcij. Osnova za 
najuspešnejšo sezono v zgodovini Bronxov je bila nastavljena 
že jeseni. Kasneje so se le pobirali sadovi preteklega uspešnega 
dela.

Devetnajstič zapored so božično novoletni prazniki na 
Škofijah minili v znamenju Festivala malega nogometa. 
Desetine nastopajočih ekip, stotine navdušenih tekmovalcev 
in tisoči obiskovalcev so že stalnica tega dogodka. Še enkrat 
več se je ta dogodek pokazal kot pravi praznik športa z močno 
veljavo med nastopajočimi, zato ne čudi, da bo letos potekala 
že jubilejna 20. izvedba.

Od 30. januarja do 10. februarja sta bila Slovenija in 
slovenski Futsal na očeh celotne evropske javnosti, saj je v 
Ljubljani potekalo izjemno uspešno evropsko prvenstvo. 
Nepričakovano velik obisk gledalcev in odlične igre naše 
reprezentance sta dala celotni športni panogi novega zagona, 
kar se je poznalo tudi v domačem prvenstvu. 

Prvi vrhunec članske ekipe je bil državno pokalno tekmovanje. 
Da so se Bronxi že četrtič zapored uvrstili na finalni turnir 
četverice so morali izločiti aktualnega državnega prvaka; ekipo 
Maribora. Sledilo je nepozabno polfinale proti Litiji, ki se je 
končalo z nesrečnim porazom v zadnjih trenutkih tekme. Tudi 
v prvenstvu je naša kipa ponovila lanski uspeh z uvrstitvijo na 
tretje mesto po rednem delu in s tem v četrtfinale končnice za 
prvaka.

To pa ni bila edina klubska selekcija, ki je dosegla končnico 
za prvaka. Enako je uspelo mlajšim in starejšim dečkom ter 
kadetom. Sledila je pomlad, ki je ne bomo tako hitro pozabili. 
Z gotovostjo lahko rečemo, da je bila dvorana Burja v 
marcu in aprilu središče dogajanja v primorskem športu. 
Toliko zanosa, pozitivne energije, odličnih tekem in takega 
števila gledalcev na tekmah mlajših selekcij to okolje ne 
pomni. Bronxi so imeli v ognju za državnega prvaka tri ekipe, 
vendar je tokrat športna sreča kadetom in mlajšim dečkom 
obrnila hrbet. Tako imenovani play off žal ne pozna milosti, 
le majhna napakica ali slab dan je dovolj, da ekipa izpade. Na 
koncu sta se ves trud in vloženo delo povrnila skozi naslov 
državnega prvaka selekcije starejših dečkov (U15). Skoraj 
700 gledalcev je bilo priča zgodovinskemu dogodku, ki bo 
zagotovo vsem udeleženim ostal v trajnem spominu.

Ravno izjemni uspehi mlajših selekcij so vodstvo kluba 
vzpodbudili, da sezone s koncem prvenstva ne zaključi 
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ampak nadaljuje z delom še bolj zavzeto. Vsem deležnikom 
kluba je bil po prvomajskih praznikih uradno predstavljen 
novi projekt z nazivom Futsal life. Le ta naj bi prinesel novo 
dimenzijo v dojemanju športa, v tem primeru Futsala. Želja 
je, da Futsal postane način življenja, KMN Bronx pa varno 
zavetje za osebnostni in športni razvoj mladih ljudi. Poleg 
tega projekt predvideva dodatno strokovno delo z igralci v 
času, ko ni prvenstvenih tekem in kot novost sodelovanje na 
mednarodnih turnirjih v tujini. Tako se bodo Bronxi to poletje 
dva krat podali v Zagreb, nato v Banja Luko in na koncu še za tri 
dni v Novi Vinodolski. V klubu so prepričani, da bo tekmovanje 
v močni mednarodni konkurenci izredno koristilo razvoju 
mladih igralcev.

Tudi zaključek športnega dela 
sezone bo letos drugačen kot 
običajno. Projekt Futsal life 
predvideva tudi organizacijo 
velikega mednarodnega dogodka 
na domačih tleh. Tako bo od 8. do 
15. julija na Škofijah organiziran 
1. mednarodni turnir z imenom: 
Summer futsal fest. To bo pravi 
praznik futsala, ki bo zaradi bolj 
ugodnega letnega časa v katerem 
bo potekal, močno presegel 
že uveljavljeni zimski Festival 
malega nogometa. Organizator 
že na prvi izvedbi pričakuje 
preko 100 udeleženih ekip v 
desetih razpisanih kategorijah. 
Naša obmorska lega je magnet 
za ekipe iz notranjosti države in 
tujine tako, da ima festival že sedaj 
naziv mednarodni. Svojo udeležbo 

so namreč že potrdile številne ekipe iz Italije in Hrvaške. Do 
pričetka tekmovanja pa se bo ta nabor še povečal. Dogodek 
bo poleg številnih tekem ponujal pestro gastronomsko 
ponudbo in številne možnosti zabave tako, da bo pravi uvod 
v šagro na Škofijah, ki bo kot običajno v drugi polovici 
meseca avgusta. Organizatorji se sicer zaradi prenovljenega 
igrišča še niso odločili, kje bo nova lokacija največje obalne 
zunaj mestne veselice, vendar smo lahko prepričani, da bodo 
našli optimalno rešitev. 

Željko Stanić
Predsednik FC Bronx

Škofije imajo evropsko prvakinjo

Člani društva Kettlebell lifting N1 so 
se maja udeležili  Evropskega prven-
stva v madžarskem Kecskemétu, ki je 
bilo eno najpomembnejših v sezoni, 
konkurenca pa je bila zelo močna.
A vzdržljivost Rebekea Bojc je bila 
večja od tekmic in postala je evropska 
prvakinja v kategoriji - 68kg v disciplini 
snatch z girijo težko 16kg. 

Patrick Jurdan (1989) je v kategoriji 
+95kg v disciplini Long Cycle z dvema 
24kg težkima girijama dobil bronasto 
medaljo.
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Škofijski tekmovalci kettlebella uspešni na Hrvaškem

Pet članov športnega društva Kettlebell lifting Obala se je 
marca na Hrvaškem kot vsako leto udeležilo tekmovanja v 
cikličnem dvigovanju girij. Tokrat so člani društva  Patrick 
Jurdana, Rebeka Bojc, Maksim Vergan  ter  Rendy in 
Nena Cah  obiskali Pisarovino, kjer je tekmovanje potekalo 
že sedmo leto zapored. Poleg zasluženih lovorik so domov 
prinesli tudi nekaj osebnih rekordov. Tekme v Kettlebell 
liftingu tako niso samo dokaz moči in izraz tekmovalnosti 
ampak priložnost podiranja osebnih rekordov, predvsem 
pa tkanje novih prijateljskih vezi in priložnost za skupno 
snidenje v športnem duhu.

Uspešna sezona za plesalke iz Škofij

Dekleta plesne skupine Flipcapris se 
približujejo zaključku uspešne plesne 
sezone. V začetku septembra 2017 se 
je Gimnastično društvo Capris združilo 
s klubom Flip in tako so letos trenirale 
pod okriljem novo ustanovljenenega 
športnega društva Flipcapris s sedežem 
v Kopru.

Letošnja sezona je bila prelomna tudi 
zato, ker je večina naših plesalk iz 
Škofij prestopilo iz otroške kategorije v 
mladinske vode, kjer je konkurenca in s 
tem zahtevnost plesa in akrobatike še 
toliko večja.

Med najuspešnejšimi uvrstitvami 
letošnje sezone lahko zabeležimo 
odlično uvrstitev našega že znanega 
hip hop cheer plesnega para, ki ga 
sestavljata Lana Hvastja in Tara 
Šabec. Na mednarodni tekmi Frogs 
Cheer Cup, ki se je odvijala v mesecu 
marcu v Logatcu, sta dekleti zasedli 
odlično drugo mesto. Lana in Tara 
sta svoj uspeh izboljšali na drugi 
mednarodni tekmi Twist open v Novi 

Gorici v mesecu maju, kjer sta zmagali 
in tako stali na najvišji stopnički.

Po poškodbi se je v ekipo ravno na 
zadnji tekmi vrnila Hana Avdič, ki 

je s svojo soplesalko Saro Podnar v 
kategoriji mladinski pom pari zasedla 
odlično tretje mesto, medtem ko sta 
se v isti kategoriji Lana Hvastja in Ana 
Vilimanovič uvrstili na 6. mesto.



34

Šport / Dogodki

Uspešna je bila tudi mladinska jazz 
skupina, ki je na prej omenjeni 
mednarodni tekmi z odlično odplesano 
koreografijo zasedla 3. mesto. V tej 
skupini so nastopale Tara Šarec, 

Sara Podnar, Lana Hvastja, Ana 
Vilimanovič, Julija Košanc in Hana 
Avdič.

Pred našimi plesalkami je še ključni del 
letošnje sezone, saj jih konec meseca 
junija čaka težko pričakovan odhod na 
Evropsko prvenstvo na Nizozemsko v 
mesto Den Bosch, kjer bodo zastopale 
barve Slovenije v kategoriji mladinski 

pom in hip hop ter mladinski plesni 
pari. V hip hop parih bosta našo državo 
zastopali Lana Hvastja in Tara Šabec, v 
kategoriji mladinski pom dance Lana 
Hvastja in Hana Avdič, v kategoriji 
mladinski cheer dance pa Sara Podnar 
s Hano Avdič, Lana Hvastja z Ano 
Vilimanovič ter Tara Šabec z Leticijo 
Ambrožič. Vseh šest deklet bo ekipno 
nastopalo v kategorijah skupinski 
hip hop, pom dance in cheer dance. 
Držimo pesti za ekipo iz Škofij! Držimo 
pesti za Taro, Lano, Ano, Saro, Hano in 
Leticijo, da Slovenijo popeljejo do čim 
boljše uvrstitve!

Hvala vsem za podporo in pomoč, 
tudi KS Škofije, ki nam je omogočila 
vadbo v mali dvorani in je poskrbela za 
okrepčilo na poti.

Starši deklet

Kultura združuje

 » Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat 
dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta 
bo pregnan, da rojak, prost bo vsak, ne 
vrag, le sosed bo mejak!«

V duhu teh Prešernovih  verzov smo se 
pred osmimi leti tri   kulturna društva 
iz sosednjih krajev   (Škofije, Milje, 
Hrvatini) dogovorila za redno druženje 
in sodelovanje. Takrat smo na Škofijah 
pripravili prvo  skupno prireditev v čast 
slovenskega kulturnega praznika.

Še vedno smo vztrajni,   že osmo leto 
nas družijo slovenska beseda, pesem 
in prijateljstvo. Pripravljamo prireditev, 
ki vsako leto poteka   v enem izmed 
omenjenih krajev. Program pa oblikujejo 
vsa tri društva skupaj. 

17. februarja je prireditev   pod 
geslom KULTURA ZDRUŽUJE potekala  
v Kulturnem domu na Hrvatinih. Uvod 
v prireditev je bil za mnoge nenavaden. 
Samuel Montalto, mladenič iz 
Korošcev,   je predstavil Bachovo 
skladbo s posebnimi zvokovnimi 
in vizualnimi učinki.   Veselilo nas je, 

da je bilo med nastopajočimi tudi 
mnogo mladih. Nastopili so glasbeniki, 
pevci, deklamatorji in plesalci z obeh 
strani nekdanje   meje. Odmevala je 
pesem MePZ Adriatic Hrvatini  in ŽVS 
Dekleta s Škofij pod vodstvom Maria 
Petvarja.  Predstavil   se je  trobilni 
kvartet Umetniške Gimnazije 
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Koper. Z deklamacijami Prešernovih 
verzov o ljubezni so nastopili 
učenci  domače Osnovne šole Dr. 
Aleša Beblerja- Primoža. Ponovno 
so nas prijetno presenetili tečajniki 
–  učenci slovenskega jezika iz Milj. 

To so odrasli, italijanske narodnosti, 
ki se učijo slovenščine. Pripravili so 
nam zanimivo točko Slovenščina 
skozi čas.   Z recitacijo Sin svoje zemlje 
je   nastopila   tudi   predstavnica 
Skupnosti Italijanov iz Hrvatinov Maria 

Pia Casagrande. Slavnostna 
govornica  je bila Aleksandra Pobega, 
ravnateljica hrvatinske osnovne 
šole, ki je poudarila pomen kulture, 
povezovanja in sožitja med različnimi 
narodi in narodnostnimi skupinami. S 
hudomušnim dvogovorom   Diškorši 
od anbat sta obiskovalce nasmejala 
učenca naše osnovne šole    Ana Zerbo 
Kamenšek in Lenart Šporin. Za konec 
so zaplesali  folkloristi KD Oljka iz 
Hrvatinov.

Prireditve so se udeležili tudi številni 
gostje: predsednica sveta KS Hrvatinov 
Irena Muženič, vodja območne   
izpostave    JSKD Koper Mateja 
Palčič, svetnica  miljske občine Mirna 
Viola  in predsednik  sveta KS Škofije 
Edmond   Gašpar. Slednji je tudi 
izročil priznanje za dolgoletno delo 
na kulturnem področju  predsednici 
Istrskega grmiča Vlasti 
Jerman(podeljeno ob škofijskem 
krajevnem prazniku, ki se ga ni mogla 
udeležiti). Prireditev je na iskriv način 
zaključila povezovalka programa  Irena   
Cunja, ki je prisotne   povabila, da 
nazdravijo prijateljstvu in se še 
naprej  prijetno družijo.

Vlasta Jerman 
Foto: Miha Crnič
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Dobra volja za pusta

Društvo Dobra volja Škofije se je letos prvič predstavila  na istrski pustni povorki v Kopru. Pridne 
čebelice, obsijane s soncem, so pobirale peloh lepim rožicam. Udeležile so se tudi pusta v 
Portorožu in povsod požele navdušenje.

Od Prešerna, Cankarja, Župančiča do Borisa A. Novaka

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika je Kulturno 
društvo Istrski grmič pripravilo prireditev »OD PREŠERNA, 
CANKARJA, ŽUPANČIČA DO BORISA   A. NOVAKA«. Uvodoma 
je zapela Ženska vokalna  skupina Dekleta s Škofij  pod 
vodstvom Maria Petvarja. Kaj vse je kultura, so  povedali mladi 
recitatorji:  Nea Krbavec, Ana Knez, Ana Zerbo Kamenšek, 
Žana Agapito in Lenart Šporin.

Že naslov prireditve   pove, da je bila posvečena   nekaterim 
našim vrhunskim literatom. Recitatorji  Branko Filipič, 
Hermina Valenčič in Anica Vitez  so najprej prebrali   
Prešernove pesmi, ki so vedno aktualne. V nadaljevanju so 
brali odlomke iz Cankarjevih govorov. Njegove globoke misli o 
kulturi in o slovenskem narodu so še kako uporabne za sedanji 
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čas. Učenci in člani društva so skupaj pripravili dramatizacijo 
Cankarjeve črtice   Sveto obhajilo, ki je marsikomu orosilo 
oko.   Z recitiranjem Župančičevih verzov so člani društva 
počastili spomin na 140. obletnico njegovega rojstva.

Večer sta z glasbenima točkama popestrila  Neja in Lenart. 
Prireditev so zaključili s predstavitvijo letošnjega Prešernovega 
nagrajenca  Borisa A.  Novaka.

Prireditev je vodila predsednica  društva Vlasta Jerman,  ki je 
tudi oblikovala scenarij prireditve.

Člani društva pa so se 8. februarja   udeležili tudi branja 
Prešernovih pesmi na Prešernovem trgu v Kopru.

Pesmi so brali:  Anica Vitez, Vlasta Jerman in Hermina 
Valenčič.

Dogodki

Dekleta s Škofij na reviji Primorska poje 2018

V petek, 2. marca, se je pričela že 49. revija pevskih zborov 
Primorska poje. Letošnja je bila posvečena trem uglednim 

primorskim skladateljem: 200. obletnici rojstva  Miroslava 
Vilharja, 140. obletnici rojstva  Vinka Vodopivca  in 50. 
obletnici smrti Brede Šček. Na reviji se je zvrstilo preko 200 
zborov in okrog 4500 pevcev.

Na enem od treh otvoritvenih koncertov  so nastopile tudi 
naše pevke –  Dekleta s Škofij   pod vodstvom dirigenta 
Maria Petvarja. Pevke so se tako kot vedno vestno 
pripravljale na tokratni nastop, ki je bil  v Izoli. Predstavile so 
se s štirimi pesmimi, od katerih so bile tri ljudske. Poleg njih 
je nastopilo še pet zborov iz različnih krajev Primorske.

Večer žive besede

Z zanimanjem smo v petek, 4. maja,   
poslušali živahno besedo Boljunčana 
Vojka Slavca, avtorja knjige REPELCE, 
s podnaslovom    Boljunec – življenje in 
jezik nekoč  in danes.  Pogovor z njim je 
vodila mlada raziskovalka naših narečij 

Karin Marc Bratina. Krajani in gostje 
smo se zbrali v lepo urejeni knjižnici 
Osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije, 

večer pa so z igro in glasbo, kot vedno 
doslej, popestrili tudi učenci šole ob 
mentorstvu predsednice KD Istrski 
grmič Vlaste Jerman. Na kitaro je 
zaigral Lenart Šporin, nastopili pa so še 
Ana Knez, David Guzej, Jan  Pohlen in 
Benjamin Logonder. Delo nekdanjih 
peric sta predstavili Valmarinki Anica 

Kocjančič in Anica Vitez. Med nami je 
bila tudi urednica knjige Martina Kafol.

Okroglih dvajset let je Vojko Slavec 
zbiral gradivo o svojem Boljuncu 
in Boljunčanih, o domačih šegah in 
navadah, domači govorici. Stroka je 
ocenila, da so bogati in izvirni Slavčevi 
zapisi vredni knjižne izdaje. Hodil je, 
preprosto povedano, od hiše do hiše, 
od starejših izvabljal besede in zapisoval  
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npr. imena za rastline, predmete, 
zapisoval je dogodke in zgodbe, kako in 
s čim so se preživljali, kako so odganjali 
bolezni, lakoto, kako so se ženili, kako so 
rojevali, umirali … Vrednota   Boljunca 
so tudi domači ustvarjalci in njihova 
slikovita Glinščica.  

Ob tem svojem zbirateljstvu je Vojko 
spoznaval, kako minljiv je čas. Hvaležen 
je Dušanu Jakominu, duhovniku po 
rojstvu iz Sv. Antona, ki ga je najbolj 
spodbudil, da se je ljubiteljsko lotil tega 
zahtevnega in pomembnega dela. Kot 
je avtor posebej poudaril, knjiga ne 
izhaja iz arhivskih dokumentov, ampak 
je sad neposrednega ljudskega spomina 

in pripovedovanja. Ali kot je napisano 
v spremni besedi dr. Katje Hrobat 
Virgolet:  Knjiga očara ravno s tem, da 
prav vse, kar je napisano, izhaja od ljudi, 
od vaščanov Boljunca. Bogastvo knjige je 
tudi obsežen slovar narečnih besed.

Prav zanimivo jih je primerjati s svojimi 
narečnimi besedami.

Vera  Vezovnik

 Več kot 600 obiskovalcev

Škofije so bile sončno aprilsko soboto ponovno prizorišče druženja 
krajanov in obiskovalcev, saj so  trije dogodki pod skupnim nazivom 
»Škofije polne energije« privabile več kot 600 obiskovalcev. Društvo Dobra 
volja Škofije je poskrbela za gastronomsko kulinarični in razvedrilni 
dogodek, društvo N1 Gym je organiziralo  veliko mednarodno tekmo v 
dvigovanju uteži, Maksim Vergan pa je v družbi prijateljev glasbenikov 
poskrbel za glasbeni zaključek večera s posebnim koncertom. 

Člani društva Dobra volja so že ves teden pred tem nabirali šparglje 
in iz njih na prizorišču pred zadružnim domom pripravljali celo vrsto 
zanimivih jedi. Od znane fritaje z jajci in pancete, njokov, rižote do pašte, 
poskrbljeno pa je bilo tudi za žar in posladke. V pripravi jedi je sodelovalo 
tudi društvo KŠTD iz Elerjev.  Spremljajoči program Špargljade je bil 
pester in ga je vodila izjemna Ivica Vergan, ki navdušuje v šovu Zvezde 
plešejo.

Nastopili so člani različnih plesnih skupin: Flip Capris, Plesni studio 
Petra, Plesno društvo Lunca Flamenko, Dobre volje, Vip Dance iz 
Nove Gorice oddelek Koper in vokalne pevske skupine Komodo. 
Skupno je zaplesalo več kot 100 plesalcev različnih starosti od najmlajših 
do najstarejših. Otroci so se igrali v  napihljivem gradu in ustvarjali v 
različnih otroških delavnic. V popoldanskem času, takoj, ko se je polegla 
lakota in žeja,  je nastopila še glasbena skupina Ne me jugat.

V dvorani zadružnega doma je medtem potekala 2. velika mednarodna 
tekma v organizaciji društva N1 Gym iz Škofij. Dvigovanje kettlebel uteži 
se je udeležilo več kot 60 tekmovalcev iz različnih držav. Zelo borbeno 
tekmo si je ogledalo okoli 200 obiskovalcev, nekateri so glasno navijali, 
drugi so ta šport prvič videli v živo. Na obalo ga je pripeljalo prav društvo 
N1 Gym na Škofijah. Osvojili so skupno tretje mesto in nekaj medalj pri 
posameznikih, kar je velik dosežek domačih športnikov.

Večer je bil v znamenju koncerta Maksima Vergana in  25 – letnice 
njegovega glasbenega delovanja. Prikazal je pot od  prvih korakov v OŠ  
Škofije do danes. Pri tem so ga na odru spremljali glasbeni prijatelji iz 
skupine Ni Panike in Primorskih fantov, Teo Korda in Mr. Jo ter otroci 
šolskega pevskega zbora OŠ Škofije. Prikazali so širok glasbeni in 
pevski spekter, ki ga je navdušeno spremljalo  veliko mladih krajanov in 
prijateljev. Na koncu so mu vsi iskreno čestitali z dolgim in navdušenim 
aplavzom. 

Čudovit dan, poln energije se je potegnil pozno v noč. Zadovoljni 
obiskovalci in organizatorji so navdušeni nad prebujenim življenjem v 
krajevni skupnosti, kjer je povezanost med krajani zelo pomembna. 

Organizatorji so se zahvalili krajanom za vso strpnost v prometu, 
sosedom za potrpežljivost in osebno pomoč pri izvedbi programa. 
Prav tako MOK in KS Škofije za podporo pri izvedbi projekta ter vsem 
pokroviteljem, vsem članom vseh društev ter vsem izvajalcem tako 
športnim kot glasbenim.

MOK, KS, Marjetica Koper, Casino Škofije, Pivovarna San Nicolo, 
Pekarna Kljun, Mercator-Škofije, Meja Šentjur, Paloma Sladki Vrh, 
Karjola Marezige, Radio Koper, Radio Capris, Istrabenz plini, Ave 
mesnica Koper, Caffe Diemme, Lekarna Melisa, Frizerski salon 
Fedora.

Nasiha Cvajdik, Nena Cah in Maksim Vergan
Foto Alan Radin in BV
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Prvomajska 
budnica
Po dolgih letih je v centru 
Škofij na 1. maj spet zadonela budnica izpod inštrumentov 
Pihalnega orkestra Sv. Anton pod dirigentskim 
vodstvom Mirka Orlača. Člani orkestra so svojo pot po 
koprskem zaledju začeli zelo zgodaj v Sv. Antonu, se na poti 
do Škofij večkrat ustavili, pri nas pa imeli kar dve budnici. 
Druga je bila že tradicionalno na Zg. Škofijah pred Vaško hišo. 
Na ta dan so zaigrali ka 36 - krat.

Pihalni orkester Sv. Anton je leta 2016 proslavljal že 115 let 
delovanja. 

Društva na »Kopru na 
dlani«

Škofijski društvi Istrski grmič in Dobra volja sta se 
tradicionalno udeležili prireditve Koper na dlani. 

Istrski grmič je  na stojnici predstavili zbornik o bogati tradiciji 
društva in načrtovane dejavnosti ob 110 letnici rojstva 
akademskega slikarja Hermana Pečariča. Valmarinke so letos 
prikazale delo nekdanjih peric. Na isti dan je potekal tudi 
Kulturni maraton, na katerem so poleg Valmarink sodelovale 
tudi Dekleta s Škofij. Pod vodstvom Maria Petvarja so nastopile 
v Taverni. Društvu se je pridružila tudi domača osnovna šola. 
Učenci so pod mentorstvom učiteljic Maje Prudič in Maje 
Bubnič ustvarjali zanimive izdelke, s katerimi so navduševali 
mlajše obiskovalce. Mimoidoče so obdarili s šopki zelišč. Na 
predstavitvi je sodelovala tudi ravnateljica šole Vlasta Urška 
Baraga.

Člani društva so na stojnici nudili nekaj tipičnih istrskih jedi, 
od katerih je najbolj teknil domač bakala, ki ga vsako leto 
pripravi   Valmarnika  Anica Kocjančič. Obiskovalcem pa 
so ponujali vina naših odličnih vinarjev , ki nam jih vedno 
prispevajo v ta namen. Vina so nam prispevali: Igor Bertok, 
Matjaž Čok,Vinarstvo Hrvatin, Edi Šavle in Milan Markočič. 

Člani Društva Dobra volja Škofije so se predstavili na stojni-
cah s kulinariko Istre: flanci z dušo, pršut v refošku in polento, 
fritaja z divjimi šparglji in panceto, palačinke K sodelovanju 
so pritegnili škofijske proizvajalce vina, Kmetijo Agapito in 
Slaščičarno Renata Škofije. Ob stojnicah so plesali člani ple-
sne sekcije, harmonikaša Karlo Budan in Enej Peric pa sta 
poskrbela za domače vzdušje z istrskimi toni. Na stojnicah je 
bilo res veliko obiskovalcev, vse dobrote domače kuhinje so 
pošle.

Kljub obilici dela so se člani udeležili tudi maratona Zveze 
kulturnih društev ter predstavili delovanje svojega društva z 
mešano pevsko skupino in pevovodjo Gabrijelom Križman 
z ljudskimi istrskimi pesmimi.
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Dvorana nosi ime Hermana Pečariča

Pred 110 leti se je 
na Sp. Škofijah rodil 
akademski slikar 

Herman Pečarič. V KD Istrski grmič smo 
pripravili obsežen projekt, s katerim smo 
se poklonili našemu krajanu in javnosti 
predstavili njegov slikarski opus. V dneh 
od 17. do 24. maja smo organizirali več 
dejavnosti, in sicer:

17. maja smo se sprehodili po 
umetnikovih rodnih Škofijah in bližnji 
okolici, koder je preživljal mladost in 
kasneje kot že uveljavljeni slikar tudi 
ustvarjal.

Motive iz istrske krajine so slikali 
domači amaterski slikarji Irena 
Furlanič, Irena Jelenčič, Vida Kušče, 
Ljubo Parovel, Tulio Furlanič in učenci 
naše šole pod mentorstvom Karmen 
Trampuž Kocjančič. Oboji so izdelke 
razstavili.

Kulturno društvo je izdalo tudi 
publikacijo o slikarjevem življenju in 
delu z naslovom Slikar sončne istrske 
pokrajine.

22. maja smo člani KD in drugi 
udeleženci v Piranu obiskali galerijo, 

ki je poimenovana po našem krajanu, 
saj ji je podaril več kot 140 svojih del. 
Ob tej priložnosti smo na njegov grob 
na piranskem pokopališču položili tudi 
cvetje.

24. maja smo pripravili slovesnost, na 
kateri smo se na poseben način poklonili 
našemu istrskemu in slovenskemu 
slikarju. Kljub skromnim razmeram, v 
katerih je živel, je s svojim talentom in 
vztrajnim delom dosegel akademsko 
slikarsko izobrazbo in se uveljavil s 
svojimi deli. Iz njih izžareva topla istrska 
pokrajina in njeni ljudje.
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V prireditev so nas uvedle domače 
pevke  ŽVS Dekleta s Škofij pod 
vodstvom Maria Petvarja. Hermanovo 
mladost so pod mentorstvom  Vlaste 
Jerman  igrivo predstavili učenci 
naše šole  Ana Knez, Žana Agapito, 
David Guzej, Jan Pohlen, Benjamin 
Logonder, Luka Šavron, Martin 
Premrov.  O slikarjevem življenju 
so pripovedovali člani KD  Hermina 
Valenčič, Anica Vitez in Branko 
Filipič. Gospa  Majda Božeglav 
Japelj, kustosinja Obalnih galerij, pa 
je predstavila ustvarjalni lik našega 
slikarja. Med kulturnim programom smo 
prisluhnili še mladi violinistki Tini Božič, 
mojstrici na  koncertni harmoniki Teji 

Udovič Kovačič in Vaškemu kvartetu.

Leto 2018 je posvečeno evropski 
kulturni dediščini. Tudi Pečaričeva 
slikarska zapuščina je del bogate 
evropske in slovenske dediščine. 
Prireditev, ki se je odvijala 24. maja 
je bila posebna in enkratna, kajti na 
predlog KD Istrski grmič Škofije je Svet 
KS Škofije sprejel sklep, MOK pa je z njim 
soglašal, da se dvorano v zadružnem 
domu poimenuje po Hermanu Pečariču. 
Tablo z imenom slikarja in dvorane so na 
slovesen način odkrili učenci naše šole. 
Številni obiskovalci prireditve so bili nad 
dejanjem navdušeni, zato so ga nagradili 
z dolgim aplavzom. Ob slovesnem 

dogodku so bili ganjeni tudi nekateri 
sorodniki in znanci našega slikarja.

Ob koncu se je predsednica KD Vlasta 
Jerman zahvalila vsem nastopajočim, 
vsem, ki so prinesli na ogled originalna 
Pečaričeva dela iz osebnih zbirk, 
vsem, ki so z delom, s spodbudami in 
materialno pripomogli, da je društvo 
izpeljalo obsežni projekt. Posebej se je 
zahvalila Mestni občini Koper, Krajevni 
skupnosti Škofije, Obalnim galerijam, 
Titus d.o.o. Dekani, Tiskarni Vek Koper 
in Vrtnariji Moretini.

Vlasta Jerman

Dogodki
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Potopisni večer z Nives Kačič

Vsestranska mojstrica fotografije in 
svetovna popotnica Nives Kačič, ki je 
svojo mladost preživela na Škofijah, 
nas je v četrtek, 22. marca,   pozno 
popoldne z besedo in sliko popeljala 
po čudoviti Islandiji, deželi ognja in 
ledu. Ljubitelji potopisov so se odzvali 
vabilu KD Istrski grmič in  lepo napolnili 
prireditveni prostor v Osnovni šoli 
Oskarja Kovačiča. Simpatična Nives 
je vse prisotne, kot že tolikokrat prej, 
očarala z živo besedo in fotografijo, 
popeljala nas je od slike do slike po 
2400 km dolgem štirinajstdnevnem 
potovanju v juliju 2017.

Pogumno Nives je po   številnih 
svetovnih potepanjih po Peruju, 

Etiopiji, Indiji, Nepalu oz. Himalaji, 
Vietnamu in drugod tokrat pot vodila 
po neokrnjeni naravi te posebne 

nadrealistične dežele s pridihom 
geoloških fenomenov. Vsekakor je 
za takšno pustolovščino potrebna 
zvrhana mera poguma, saj vse, kar je 
videla in kar je spoznala na Islandiji, je 
strnila z besedami: » Bilo je na trenutke 
divje, surrealistično, neokrnjeno, 
magično, mistično mogočno, skratka 
veličastno …!« Nives je zadovoljna, da 
se je lahko dotaknila te čudežne dežele, 
saj so bili »…določeni razgledi po 
pokrajini takšni, da sem se spraševala, 
ali nisem morda na Luni, Marsu   ali 
nekem drugem planetu, ki se razlikuje 
od vsega, kar sem videla na Zemlji …«

Danilo Japelj

Po starih poteh do novih prijateljstev
Pod skupnim naslovom VII. Križanca 
je maja potekal tudi drugi pohod  »Po 
starih poteh odkrivamo nova 
prijateljstva«. Zjutraj so na pot krenili 
otroci prvih treh razredov OŠ Škofije iz 
Škofij in prvošolci  OŠ Dekani  iz 
Dekanov, ki jih je preko Kaštelirja vodil 
pobudnik in organizator tradicionalne 
prireditve  Darjo Gregorič. S seboj je 
prinesel tudi prav posebno zastavo: 

kozo sredi evropskih zvezd.

V drugem pohodu  “Po starih poteh 
odkrivamo nova prijateljstva” so 
se otroci, obe ravnateljici in učiteljice 
tako kot lani srečali  Pr križa na 
Tretji Škofiji  oziroma na travniku 
pri kozah, ki jih redi  Maše. Na lepo 
pokošenem prostoru sredi narave in 
z lepim razgledom na morje je kmalo 
zavladal sproščen otroški živžav, fantje 

so zaigrali na harmonike, tkala so se 
nova znanstva. Kot je povedal Darjko 
Gregorič se s tem pohodom   obuja 
spomin na staro prijateljstvo med 
Dekaneži in Škofjoti.  Mladež sta 
nagovorili ravnateljici  Eneja Rožanec 
in Vlasta Urška Baraga,  otroci so si 
zapeli in se v prijetnem vzdušju vsi 
skupaj družili.
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Velik dobrodelni koncert

V začetku junija je bil na Škofijah 
velik dobrodelni koncert, na katerem 
so sodelovali učenci OŠ Oskarja 
Kovačiča Škofije in OŠ Šmarje pri 
Kopru, skupina Valmarinke, ženska 
vokalna skupina Tamariska, pevski 
zbor Slovencev z Dunaja, Mešani 
pevski zbor Mačkolje ter Mešani 
pevski zbor Obalca Koper.

Prostovoljni prispevki in nakazila 
podjetij, ki so sredstva poslala na 
račun Karitas, bodo porabljena za 
nakup potrebščin otrok iz socialno 
ogroženih družin.

Sredstva se bodo zbirala do konca 
avgusta 2018 na TRR Istrske 
Območne Karitas SI56 1010 0003 
7527 646, namen: ZA OTROKE; sklic: 
2018.

 Foto Erik Viler
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MePZ Obala z Andrejem Makorjem navdušil

Junijski petek zvečer je bil v dvorani 
Hermana Pečariča na Škofijah letni 
koncert Mešanega pevskega zbora 
Obala Koper, katerega zborovodja 
je Andrej Makor. Številno občinstvo 
je navdušeno prisluhnilo enemu 

najboljših zborov pri nas in pri 
delu sledilo mlademu, a že nadvse 
uspešnemo krajanu Andreju. 

Letni koncert je potekal pod naslovom 
Sredi moj ‚ga srca in s sporočilom, 

da je sredi srca  prostor za veliko 
lepega… za domoljubje, ljubezen in 
za pesem: Srečka Kosovela, za številne 
ljudske pesmi, za Večerni zvon Antona 
Medveda in Pojdem Toneta Kuntnerja 
ter mnoge druge številnih skladateljev. 
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Iz društvenega življenja Dobre volje
Ob dogodkih, ki so predstavljeni v glasilu Na burji, naj 
omenimo še nekatere aktivnosti v zadnjem času in načrtovane 
dogodke.

Društvo Dobra volja Škofije je za svoje člane in simpatizerje 
priredila piknik  26. maja Na Brdi, kjer je so potekale športne 
aktivnosti, lepo druženje in spoznavanje, ob dobri glasbi, 
odlični hrani in mrzli pijači. Prostor je idiličen in vsi člani so bili 
navdušeni. 

Na povabilo organizatorja dobrodelnega Sončkovega 
festivala so takoj naslednji dan   članice skeč skupine izvedle 
skeč in sodelovale pri humanitarni organizaciji za otroke. 
Sončkov festival je potekal vse tri dni na Primorskem sejmu v 
Kopru.

TD Kurešček, ki je lansko leto sodelovalo na prireditvi 
Golažjada Škofije 2017, je poslalo vabilo za udeležbo na njihovi 
prireditvi pod enakim nazivom. Člani društva so se 2. junija 
odpravili v Zapotok pri Ljubljani in uspešno skuhali golaž, ki 
je zasedel 4. mesto. Zmagali pa so v kategoriji najlepše urejena 
stojnica na prireditvi. Čestitke naši ekipi.

TD Skala Kubed je drugo leto zapored organizirala 
”Srednjeveški dnevi 2018 Kubed” in povabila Društvo Dobra 
volja Škofije k sodelovanju tako s programom kot predstavitvijo 
na stojnici dvodnevne prireditve. Člani Društva Dobra volja 
so na stojnici prvič pripravljali tudi Languš z špargljevim in 
smetanovim namazom, ki je poleg odličnih palačink privabil 
mnoge k okušanju. 

Povabil društvu pa je še več.  22. junija so šli na  Dolenjsko 
v Škocjan pri Novem mestu na povabilo Kulturnega društva 
Plamen. S svojimi skeči so predstavili dobro voljo na njihovi 
prireditvi v sklopu občinskega praznika Občine Škocjan - 
Knobleharjevo 2018.

Pred začetkom so se odzvali povabilu SKT društva Vrhpolje 
na turnir v balinanju, kjer so obiskovalcem predstavili kulturni 

program tako s pevsko skupino kot skeč in plesno skupino. 
Sledilo je prijetno druženje z glasbo in plesom ter s tem 
zaključek spomladanskega dela delovanja društva.

Člani Društva Dobra volja že drugo leto zapored izvajajo 
kulturne   programe na povabilo hotela Strunjan. Z dobro 
voljo želijo svojim gostom zapolniti bivanje v njihovem 
zdravilišču in pri tem so zelo uspešni. Tudi člani društva se med 
njimi počutijo zelo sprejeto in hvaležno, tako, da je sodelovanje 
res prijetno.

Letos ima društvo še novo dejavnost in sicer plesno skupino 
v parih. Izvedli so že nekaj predstavitev in sicer na prireditvi 
Škofije polne energije, v Strunjanu in na Vrhpolju. K 
sodelovanju vabijo zainteresirane tako moške kot ženske.  

Po počitnicah sledijo še nastop na Loparju pri Domoznanski 
hiši od Brdinca (5. avgusta) in na Kubedu (1. september) na 
njihovi prireditvi ob 100 - letnici društva Skala Kubed.

Naš program v društvu je dokaj obsežen, saj se poleg vseh 
nastopov redno udeležujemo vaj in skrbimo za sprotno 
bogatenje znanja. Pripravljamo se že za  4. prireditev 
GOLAŽJADA 2018 ŠKOFIJE, ki bo 15. septembra  pred 
Zadružnim domom. Naj že sedaj povabimo vse zainteresirane, 
da se prijavijo na tekmovanje v ljubiteljskem kuhanju golaža, 
ostali pa na celodnevno prireditev, kjer bo poleg tekmovanja 
še veliko drugega dogajanja.

Kmalu zatem se bodo članice izkazale tudi na SLADKI ISTRI, 
letos jubilejni 10. po vrsti.

Sledilo bo MARTINOVANJE 10. novembra in nato še “Večer 
folklore in humorja” 15.decembra.

Prisrčno vabljeni na naše dogodke in lepo poletje!

Nasiha Cvajdik 
Predsednica Društva Dobra volja 
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Ambasadorka življenske energije

Škofije so letos dobile pravo zvezdo. A Ivica Vergan s Plavij 
ni postala samo del letošnjega šova Zvezde plešejo, ki je 
teden za tednom z Matejem priplesala v naše domove in nas 
razveseljevala s svojo sproščenostjo, energijo, dobro voljo. 
Marsikomu je postala navdih in vzor, zbudila je motivacijo 
in misel: pa saj se življenje in njegove radosti ne končajo po 
šestedesetem ali petinšesdesetem letu, izzive je možno najti 
vsak dan, moč zanje tudi. Otroka v sebi pa prebujati, dokler 
gre.

Ko obuja spomine pod pergolo pri hiši s prekrasnim 
pogledom na koprski zaliv, začutiš, kako  vse, kar počne v 

svojem pestrem življenju, prihaja iz srca. Dolgoletna članica in 
pevka Primorskih fantov je neštetokrat nastopala po Sloveniji 
in z njimi so obredli svet. Povsod so razsveljevali, potrdi tudi 
Bogdan (Gerk), povsod so se razdajali. Seveda so vedeli, da so 
pripljubljeni. Toda šele glasovanja, kateri par naj gre naprej, so 
pokazala, kako radi imajo ljudje Ivico, kako so navijali za njo, 
kako jo občudujejo. Še zdaj je deležna posebne pozornosti, 
kamorkoli gre ali nastopajo. »Ja, je postala kar glavna«, se šali 
Bogdan.

Ivica si je pred več kot 30 leti s možem Maksom in njegovimi 
starši na Badihi ustvarila doma, varno in prelepo zatočišče, 
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ki ga nikoli ne bi zamenjala. V njem 
ustvarja, najde svoj umir, kuha in peče, 
je mama in nona, polnokrvna ženska. 
In taka nam ima še mnogo za pokazat, 
zapeti in plesati, dati in prejemati.     

O sodelovanju v oddaji Zvezde plešejo 
pa naj dodamo kar njene besede: 

»Ko me je produkcija  POP TV povabila 
k sodelovanju v show  Zvezde plešejo, 
sem si, po treh mesecih oklevanja, rekla: 
zakaj pa ne. Zdrava sem, vitalna tudi, 
ljudje me imajo radi, kar bo pa bo. Vodila 
me je želja, da bi še koga navdušila, da 
ne bi obupano sedel doma in se smilil 
samemu sebi, ampak da je: gibanje, 
zdravo življenje, nenazadnje tudi ples, 
vrsta sprostitve, zabave, vzdrževanje 
telesne kondicije in boljšega počutja. 
Če se dobro počutimo, sami v sebi tudi 
bolj optimistično zremo v prihodnost 
in vse ovire laže premagujemo.   

Nikakor nisem pričakovala takega 
navdušenja pri občinstvu. Ponosna 
sem predvsem na to, da sem vzdržala 
tako naporen tempo in maksimalne 
koncentracije na treningih, vožnej 
v Ljubljano v nemogočih zimskih 
razmerah in pri vsem neizmerno uživala. 
Najbolj pa sem vesela tistih navdušenih 
občudovalcev, ki se mi upajo priznati, 
»da sem v njih vzbudila željo po 
spremembi v njihovem življenju«. Če 
zmorem jaz, lahko še kdo. In to sta bila 
pravzaprav moj cilj in poslanstvo. Niti 
za trenutek nisem imela občutka, da s 
kom tekmujem, saj je bilo očitno, da je 
tekmovanje med tako različnimi plesalci 
res nesmiselno. Ker pa je to plesni show, 
je prav, da je zmagala najboljša plesalka. 
Lep je občutek, da te imajo ljudje 
radi, in da spoštujejo tvoj trud in 
prizadevanje. Hvala še enkrat vsem, ki 

me podpirate. Da sem bila tako uspešna 
v tem kamenčku mojega plesnega 
mozaika, pa gre seveda neprecenljivo 

spoštovanje in zahvala Mateju Krajcerju 
in produkciji POP TV in seveda vsem 
soplesalcem. Bilo mi je lepo.«

Tudi nam je bilo lepo in smo več kot 
ponosni na svojo krajanko.

Barbara Verdnik

1. marec na Škofijah
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Mladi skavti so 
obljubili

Na Škofijah so zelo aktivni tudi skavti, ki so 
nedavno odprli tudi svoj FB profil  Škofije 
1 - Z vetrom v jadrih, kjer je mogoče 
spremljati njihove dejavnosti. Na Tinjanu 
so se med drugim zaobljubili novinci in 
dobili rutico. Slike pripovedujejo, da je 
bilo živahno, pestro in družabno.

Tradicionalno srečanje 
Tomosovcev
Na Škofijah se je zadnjega marca zbralo skoraj 160 navdušencev Tomosovih 
motornih vozil, imetnikov štirk, petk, avtomatikov in drugih Tomosovih modelov. 
Napravili so krožno vožnjo po Istri in  in izrekli pozdrav pomladi oziroma odprli 
sezono. Iz Škofij so zjutraj krenili proti Hrvatinom, do Debelega rtiča  in čez Srmin 
v Koper Vzpeli so se na Šmarje, se spustili do Vanganela, obiskali Marezige in Sv. 
Anton, si odpočili v Pradah. Na vožnji jih je nekajkrat zmočilo, a so se srečno vrnili 
na Škofije. Popoldan so druženje sklenili v zadružnem domu.
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Družinske štorje od Zmagota in Vitorije

Maja je v okviru Tedna ljubiteljske kulture Zveza kulturnih 
društev Mestne občine Koper pripravila gledališki večer. 
Kulturno društvo Gledališka skupina Dekani je uprizorilo 
igro  “Družinske štorje od Zmagota in Vitorije».

Avtorja igre sta Ingrid Verk in Peter Terčon, v njej so igrali 
Boris Piciga, Irena Piciga in Matjaž Toškan.

Poskrbeli so za obilico smeha.

“Kar smo pozabili, nam povejte v obraz«

Na Škofijah se je pred državno zborskimi volitvami pred-
stavila samo ena stranka in sicer Levica pod naslovom 
“Levica poslušala krajane”. Pripravili so plakate, na kat-
erih so bili programski cilji zapisani po področjih, z na-
lepkami pikicami pa so krajani označevali, s katerimi 
soglašajo ali pa ne. Poseben plakat je bil namenjen 
Škofijam z izzivom, da naj dodajo, kar med cilji pogrešajo.   
Tako po pikicah kot v razgovorih je bila na prvem mes-
tu potreba po novi šoli na Škofijah, odprava vinjet, ki bi 
zmanjšala  problematiko prometa v kraju, ureditev me-
jnega prehoda, kanalizacije, mestne avtobusne linije 
in kopališkega avtobusa ter parkirišč na Sp. Škofijah. 
Dogodka so se udeležili poslanec dr. Matej Tašner Vatovec,  
Maja Tašne Vatovec, Alan Medveš in Pavle Plahutnik.

Novo društvo podjetnikov

Škofijski podjetniki, ki so 30. decembra že tretjič 
pripravili dogodek «Škofije se družijo», so ustanovili 
Društvo škofijski podjetniki. Njegova predsednica je 
postala Slavica Štamcar.

Organizatorji dogodka “Škofije se družijo», ki je na 
predvečer silvestrovanja privabil številne krajane na zdaj že 
tradicionalno druženje in pogostitev s strani podjetnikov, so 
namreč ugotavljali, da bodo svoje zamisli lažje uresničevali 
v društvu. Vsebina njihovega delovanja je in bo prav v 
imenu te prireditve, saj si želijo tudi v prihodnje organizirati 
še kakšen dogodek za druženje krajanov. Društvo je KS 
Škofije poslalo zahvalo za pomoč pri organizaciji prireditve 
«Škofije se družijo» in zapisalo, da je KS pomagala polepšati 
novoletno druženje krajanov.

Šagra Kolombar

V soboto, 7. julija bo tradicionalna šagra na Kolombarju, 
ki jo pripravlja tamkajšnje turistično društvo. Igrali bodo 
NiPanike in Kexi iz Istre. Priprave so intenzivno potekale 
že dva tedna prej. V nedeljo, 24. Junija je bila na programu 
velika košnja.



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: 1.200 izvodov
Aktualno dogajanje spremljajte na internetni strani KS Škofije 
http://www.ks-skofije in pišite o dogodkih na ks.skofije@siol.net


