
December 2017, št. 7/17



2

Spoštovani  krajanke in krajani!

Zaključujemo leto zelo pestrega dogajanja. Čemu vse smo 
bili priča, kaj vse smo doživljali v naši skupnosti: različne 
prireditve domačih društev in prijetna druženja ob njih, 
odprtje novega in lepo obnovljenega lokala v zadružnem 
domu, ureditev skupne terase. Končala se je zgodba z 
begunci, ki nam ni bila ravno v ponos, morda pa smo se iz nje 
kaj naučili. Dočakali smo nujni prizidek in knjižnico v osnovni 
šoli ter ureditev otroškega in športnega igrišča, nekaj popravil 
cest  in pričetek izgradnje kanalizacije ter obnove vodovoda 
na Zgornjih Škofijah. Krajani Plavij in Kolombarja/Slatin so 
s samoprispevkom in pomočjo KS uredili otroška in športna 
igrišča ter pokazali, da se lahko s sodelovanjem oziroma 
participacijo lažje zadovolji  kakšna potreba. Tudi krajani 
ožjega dela Drugih Škofij so se izkazali z nekaj prostovoljnimi 
akcijami. 

Tovrstno sodelovanje je dokaz, da  lahko s skupnimi močmi 
uresničimo zamisli in ideje, za katere  bi po upravnih 
postopkih potrebovali tudi leto ali dve. Te akcije tudi 
kažejo, da skupnost lahko rešuje zadeve, ki jih nepovezani 
posamezniki pogosto ne zmoremo.

Le z zavedanjem, da imamo skupne potrebe, probleme 
in zahteve, kaj je pomembno za celo KS, dajemo težo 
sporočilom, ki jih naslavljamo na upravljalce javnih servisov 
in premoženja (občini in državi), . Pri tem je pomembno, da 
smo združeni in enotni pri nastopanju navzven, potem ko 
se med seboj pogovorimo in sprejmemo sklepe na Zborih 
krajanov in svetu KS. Seveda ne moremo v celoti doseči tega 
ideala, vendar je prav, da k njemu  težimo, smo v svoji sredini  
kritični pri presoji, kdo prodaja prazne obljube, neti spore, 
povzroča delitve mi-vi in kdo ima poštene namene. 

V predprazničnem obdobju vas ne bom moril s posamičnimi 
problemi, temveč bi rad nakazal nekaj smeri razmišljanja, 
ki bi jih kot skupnost morali izraziti. Na prvem mestu je 
prav gotovo razmislek o tem, kako naj se naš kraj razvija 
v naslednjih 20-30 letih. Iz njega izvira tudi razmislek o 
prostorski rabi prostora,  s katerim je potrebno ravnati  
preudarno in gospodarno, da bodo tudi zanamci lahko 
govorili o vzdržnem, človeku prijaznem razvoju in življenju v  
našem kraju. Ob tem pa je potrebno predlagati še strategije 
za doseganje posamičnih ciljev. Med njimi je gotovo, kako 
urediti ali se  znebiti tranzitnega prometa skozi Spodnje 
Škofije. To smo obdelali v Celostni prometni strategiji KS 
in posredovali občini, kakor tudi več predlogov o ukinitvi 
vinjetnega sistema na HC 5.

Pred nami je tudi gradnja drugega tira, za katero se sicer še 
ne ve, kdaj bo stekla, bo pa zagotovo, kot lahko vidimo  v 
državnem lokacijskem načrtu, zelo posegla v naše bivanjske 
pogoje. Tudi tukaj bo potrebno združiti moči, jasno izraziti 
stališče in zahteve naše skupnosti.

Na koncu se zahvaljujem vsem društvom in njihovim 
članom, krajanom in članom sveta ter odborov, ki ste v tem 
letu prispevali pozitivno razpoloženje in razmišljanje ter 
namenili zasebni čas v dobro naši skupnosti. 

Srečne in vesele praznike ter vse najboljše v novem letu!

Edmond Gašpar
Predsednik sveta KS Škofije

Temeljne naloge občine

Velikokrat, sploh v zimskih mesecih, se krajani pritožujejo 
zaradi stanja na cestah, ki so včasih poledenele, po njih 
teče voda, posute so z gramozom. Sprašujejo, kdo bi moral 
to urediti, zakaj na primer krajevna skupnost ne reagira in 
tako naprej. Tudi tajništvo KS problem sporoča pristojnim 
službam, kot so bili na primer slabo izvedeni ležeči “policaj”, 
slabo odvodnjavanje, pomankljivo označevanje gradbišč 
in nedokončanje del oziroma, da  po posegih za njimi ni 
počiščeno (glej fotografije). 

Po drugi strani slišimo, kako je župan nekaj obljubil in  
osebno obljubo izpolnil. Oboje je povezano s temeljnimi 
nalogami občine, ki jih nalaga zakon, zato je dobro, da jih 
poznamo. Državljani plačujemo davke in druge dajatve,  s tem 
financiramo opravljanje teh nalog in prav je, da jih pristojni 
tudi opravljajo. V bistvu bi moralo biti samoumevno, da 
imamo glede na število in rast prebivalstva novo večjo šolo in 
ne le krpanje stare ter dotrajane montažne šole, zdravstveno 
ambulanto, da imamo urejeno kanalizacijo, javno razsvetljavo, 
ceste in vse ostalo, za kar plačujemo. 

Po zakonu o lokalni samoupravi morajo občine 
zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev z opravljanjem 
naslednjih nalog:

•	 upravlja občinsko premoženje;

•	 omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z 
zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in 
kmetijstva;

•	 načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja 
naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov 
ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi 
zemljišči;

•	 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje 
najemnega socialnega sklada stanovanj;

•	 v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne 
javne službe;

•	 pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, 
osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, 
invalide in ostarele;
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•	 skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, 
za varstvo pred hrupom, za zbiranje 
in odlaganje odpadkov in opravlja 
druge dejavnosti varstva okolja;

•	 ureja in vzdržuje vodovodne in 
energetske komunalne objekte;

•	 ustvarja pogoje za izobraževanje 
odraslih, ki je pomembno za razvoj 
občine in za kvaliteto življenja njenih 
prebivalcev;

•	 pospešuje vzgojno izobraževalno, 
informacijsko, dokumentacijsko, 
društveno, in drugo, dejavnost na 
svojem območju;

•	 pospešuje razvoj športa in rekreacije;

•	 pospešuje kulturnoumetniško 
ustvarjalnost, omogoča dostopnost 
do kulturnih programov, zagotavlja 
splošnoizobraževalno knjižnično 
dejavnost ter v skladu z zakonom 
skrbi za kulturno dediščino na svojem 
območju;

•	 gradi, vzdržuje in ureja lokalne 
javne ceste, javne poti, rekreacijske 
in druge javne površine v skladu 
z zakonom ureja promet v občini 
ter opravlja naloge občinskega 
redarstva;

•	 opravlja nadzorstvo nad krajevnimi 
prireditvami;

•	 organizira komunalno-redarstveno 
službo in skrbi za red v občini;

•	 skrbi za požarno varnost in organizira 
reševalno pomoč;

•	 organizira pomoč in reševanje za 
primere elementarnih in drugih 
nesreč;

•	 lahko podeljuje denarne pomoči in 
simbolične nagrade ob posebnih 
priložnostih ali obletnicah občanov;

•	 organizira opravljanje pokopališke in 
pogrebne službe;

•	 določa prekrške in denarne kazni za 
prekrške, s katerimi se kršijo predpisi 
občine in opravlja inšpekcijsko 
nadzorstvo nad izvajanjem občinskih 
predpisov in drugih aktov, s katerimi 
ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni 
z zakonom drugače določeno;

Tajništvo KS Škofije redno obvešča 
pristojne službe o nastalih težavah iz 
naštetih področij, vsak občan pa lahko 
tudi sam zahteva ureditev posameznih 
zadev. Občina mora biti servis vsem 
občanom. Objavljamo nekaj najbolj 
pomembnih telefonskih številk.

Svet KS

Konec zgodbe z begunci

Napoved integracijskega centra za 
begunce na Škofijah je spomladi 
dodobra razburkala škofijsko in 
občinsko javnost. Vse se je končalo bolj 
potiho. Najemna pogodba s hostlom 
je bila odpovedana, občina je uradu 
ponudila nekaj občinskih stanovanj, 
eno tudi na Škofijah, a do vselitve do 
zdaj še ni prišlo. 

S 1. julijem je začel delovati  Urad vlade 
RS za oskrbo in integracijo migrantov 

pod vodstvom mag. Mojce Špec 
Potočar. Na dopise iz KS Škofije glede 
posredovanja aktualnih informacij 
glede zadeve, se je odzvala šele 4. 
oktobra in v elektronskem sporočilu 
zapisala:

Spoštovani predsednik KS! 

Glede na dogajanje v poletnih dneh 
vam sporočam, da se dne 5.10. 2017 
izteka trimesečni odpovedni rok 

pogodbe za najem prostorov Spodnje 
Škofije 17 a  Koper,  v vaši KS. 

Za vaše razumevanje in pripravljenost 
sodelovati na projektu, se vam iskreno 
zahvaljujemo in želimo uspešno delo še 
naprej.  
S prijaznimi pozdravi. 

Mag. Mojca Špec Potočar

Uporabne informacije
Upravljalec občinskih cest CPK 
Cestna baza Koper 
Telefon: 05 689 03 31 
Dežurna zimska služba:  
05 680 06 20

Občinski inšpektorat
Dežurni redar 
41 627 286
Dežurni inšpektor 
51 631 497

Marjetica -nujne številke – 24 ur
Parkirišča – dežurna služba:
080 81 20

Obalno zavetišče za živali 
– dežurna služba:
080 88 49

Kanalizacija – dežurna služba:
041 627 288
041 638 357

Pogrebna – dežurna služba:
031 681 484

Javna razsvetljava – dežurna 
služba:
051 644 977

Urad za nepremičnine
Melita Osvaldič, (0)5 664 62 75

Urad za okolje in prostor
Georgi Bangiev, (0)5 664 62 75

Urad za gospodarske javne 
službe in promet
Nataša Likar,  (0)5 664 63 30

Urad za družbene dejavnosti in 
razvoj
Timotej Pirjevec, (0)5 664 62 39

Kabinet župana – Svetovalec 
župana za stike s strankami:  
Dejan Škerlič, 041 666 286



4

Svet KS

Načrti izboljšav in investicij 2018 - 2020

Svet je septembra sprejel in na Mestno občino poslal Predlog 
izboljšav investicijske vrednosti do 40.000 EUR za leto 2018 in 
Predlog prioritetnih investicij v letih 2018 do 2020. KS Škofije je 
že lani pristopila k participatorni pripravi prioritetnih izboljšav 
in investicij, ki so potrebne za ureditev osnovnih bivalnih 
pogojev  krajanov, nastale pa so na podlagi opravljene ankete 
med njmi. Svet je s sprejemom predlogov pohitel, tako da bi 
bilo v fazi priprave integralnega proračuna na ravni občine 
dovolj časa za pogovore in usklajevanja potreb  s finančnimi 
možnostmi. Kaj bo prišlo v občinske plane, pa je odvisno od 
občine.

Ocena projekte vrednosti prioritetnih investicij do leta 2020 je 
20 milijonov evrov. Na njej so naslednji projekti:

Dokončanje kanalizacije Sp.Škofije 1. faza 3.etapa

Kanalizacija Zg.Škofije 2.faza: 2.,3. in 4. etapa

Izgradnja nove šole Škofije

Ureditev krožne ceste 3.Škofije

Zdravstvena ambulanta Škofije

Krožišče Sp.Škofije-cesta za Tinjan

Ureditev hidrotlačnih razmer Slatine Koolombar in 
Sp. Škofije Treš

Krožišče743-S obvoznica

Rekonstrukcija ceste proti zaselku Grad -2019

Pločnik na Plavjah do pokopališča

Asfaltiranje prečne ceste do pokopališča Plavje

Kanalizacija Elerji-projekt – izgradnja po 2019

Kanalizacija Tinjan, Urbanci, Kolombar-projekti; izgradnja 
po 2019

Kanalizacija Plavje, Badiha, Puberli - projekti; izgradnja po 2019

Predlog izboljšav invensticijske vrednosti do 40.000 EUR za l. 2018

Legenda
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Svet KS

Otroško igrišče na Kolombarju

Na Kolombarju imajo novo igralo in prostor za otroke. Naj 
spomnimo, da je na junijski seji svet KS podprl iniciativo 
krajanov Kolombarja, ki so želeli v samogradnji urediti otroško 
igrišče. KS se je zavezala, da bo prispevala 480 evrov za igralo po 
izboru krajanov (na fotografiji) in 250 evrov za mrežo, skupno 
730,00 eur. Krajani pa bodo v lastni režiji opravili potrebna dela 
ureditve prostora. OŠ Škofije je na pobudo KS že donirala eno 
kovinsko gugalnico, Marjetica Koper pa je dobavila dve klopi.  
Sicer je svet KS marca 2016 poslal prošnjo Komunali oziroma 
Marjetici, da bi iz sredstev za izboljšave in manjše investicijsko - 
vzdrževalne posege postavili igralo na Kolombarju, saj so krajani 
pripravljeni v svoji iniciativi urediti širši prostor igrišča in skrbeti 
za urejenost novega prostora za medgeneracijsko druženje. 
Odgovor iz občine je bil, da v proračunu za leto 2016 za to ni 
sredstev in naj nakup igrala KS Škofije predlaga za leto 2017. 
To je ta storila, vendar igrala v proračunu za 2017 tudi ni bilo. 
Ne glede na to pa so krajani v sodelovanju s KS uspeli. Čestitke 
vsem za sodelovanje in opravljeno delo.

“Vi vozite” ne deluje

Sredi junija so predstavniki DRI in CPK skupaj z vodstvom 
sveta KS Škofije, ki že leta opozarja na  prometno 
preobremenitev in pomankljivo varnost,  opravili ogled 
na državni cesti skozi Škofije zaradi ukrepov za večjo 
varnost. Med drugim so se dogovorili za postavitev dveh 
radarskih table “Vi vozite”, kar bi se moralo zgoditi poleti, 
ko je promet najbolj gost. Kljub večkratnim urgencam sta 
bili table nameščeni šele oktobra. Delovali sta le nekaj dni. 

Odgovorni so bili o tem večkrat obveščeni, a v dobrih dveh 
mesecih tabli niso usposobili. Sredi decembra je bil zato na 
CPK, DRSI, DRI in ministrstvo za infrastrukturo poslan dopis 
s pozivom, naj vsak od njih nosi svoj del odgovornosti 
in poskrbi za takojšnjo usposobitev radarskih tabel. Ob 
enem naj presodijo, ali je dobavitelj, ki v vsem tem času ni 
sposoben zamenjati ali usposobiti nekvalitetne naprave, 
primeren za javni sektor.

Ambulanta obljubljena

V zvezi z ureditvijo splošne ambulante na Škofijah do zdaj 
uradno ni nič novega. Velja, da je bila s strani Ministrstva 
za zdravstvo in ZZZS Mestni občini Koper napovedana 
širitev mreže primarnega zdravstva v letu 2018, MOK pa 
je ambulanto obljubil Škofijam. Običajno ministrstvo in 
ZZZS uradno o dodelitvi odločajo marca za tekoče leto, 
kar pomeni, da bo marca 2018 verjetno znano, ali bo 
Koper dobil možnosti za novo ali nove ambulante. 

S strani sveta KS imenovani koordinator med MOK in 
KS Milan Markočič je na zadnji seji sveta KS novembra 
napovedal obisk župana na Škofijah, kjer naj bi si ogledal 
primerne prostore za ambulanto. Do zdaj do skupnega 
ogleda prostorskih možnosti še ni prišlo.

Člani sveta in odborov 
delujejo volontersko

Pred 26. sejo sveta je svetnica Valentina Petaros 
Jaromela v tajništvo poslala vprašanje glede finančnega 
stanja oziroma delovanja Odbora za družbene dejavnosti. 
Predsednica odbora Nataša Zerbo, ki je poročala tudi o 
vsebini dela odbora med poletnimi meseci in predsednik 
sveta Edmond Gašpar, sta ji pojasnila povsem volontersko 
delovanje članov, da odbor ne razpolaga z nobenimi 
finančnimi sredstvi in da o denarju odloča izključno svet 
KS. Deluje pa tako kot ostali odbori v skladu s statutom KS.

Predsednik je pripravil tudi pisno pojasnilo, ki se glasi:
»Kot je bilo že v elektronski korespondenci napisano go. 
Petaros, vsi člani sveta in odborov delujemo volontersko, 
se pravi brez kakršnega koli plačila tako za sejnine kot za 
opravljeno delo izven sej odborov in sveta. Posamezniki 
v obeh odborih kakor tudi vodstvo sveta je vložilo v delo 
ogromen fond ur zasebnega prostega časa v številnih 
aktivnostih kot so: kontakti in sestanki s strokovnjaki in 
strokovnimi službami, društvi in krajani, projektiranje in 
nadziranje raznih projektov, nadziranje in upravljanje financ 
KS, priprava finančnih načrtov in poslovnih poročil, priprava 
materialov za objave na internetni strani, pisanje in urejanje 
glasil, organiziranje proslav ob 8.marcu in krajevnem 
prazniku...

Do sedaj nihče ni pogojeval dela v organih in telesih KS s 
plačilom, razen v primeru nekdanje članice ODD Valentine 
Petaros Jaromela, ki se je zaradi tega sama izločila iz 
delovanja v odboru.

Vsi aktivni člani sveta in odborov bomo do zaključka delovali 
kot do sedaj, saj nas je pri kandidaturi vodila zamisel, 
da s svojim delom kaj prispevamo k razvoju KS. Zato je 
postavljanje tovrstnih vprašanj, ki zvenijo kot sumničenje, 
žaljivo za vse, ki nesebično vlagamo svoj prosti čas v dobrobit 
lokalne skupnosti.«
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Brez posluha za voljo krajanov

Decembra je bila na občini dražba občinskih nepremičnin in 
na seznamu za prodajo sta bili že petič dve veliki parceli nad 
šolskim igriščem in šolo. Svet KS Škofije si ves čas prizadeva, 
da bi ostali v javni lasti, ker bi ju radi namenili za rekreacijo in 
urbano zelenje. Na srečo tudi tokrat nista bili prodani.

V Primorskih novicah je bil na dan dražbe objavljen obširen 
članek  novinarke Nataše Hlaj, v katerem je zapisala, da 
so vsi pozivi iz Škofij na občini naleteli na gluha ušesa. Za 
neresnično se je izkazala tudi trditev urada za nepremičnine, 
kako „zemljišča za prodajo na seznam vselej uvrščajo na 
podlagi vlog občanov in v soglasju s krajevnimi skupnostmi.“ 
Ta primer dokazuje, da občina ne spoštuje lastnega statuta. 
Avgusta lani je obe parceli prodajala za 526.000 evrov, tokrat 
je izklicna cena zgolj 295.000. Razvojna vizija na Škofijah, 
ki je bila spomladi posredovana na MOK, je, da bi z obema 

parcelama na območju šole, športne dvorane in igrišča 
smisleno in razvojno dopolnili obstoječo prostorsko rabo.  
Tudi septembra je bilo na svetu KS sprejeto skupno stališče 
svetnikov, predstavnikov športa, šole in mladih o ureditvi 
večnamenskega šolskega igrišča in športno rekreacijskega 
parka na tem prostoru. Občini in vodjem svetniških skupin 
je bila dana konkretna pobuda, da se na omenjenih 
parcelah, ki sta zdaj gradbeni, spremeni namenska raba 
prostora po enakem postopku, kot se je spremenila 
namenska raba Mandarićevega zemljišča ob Ferrarski cesti. 
Koprska občina novinarki ni podala svojih stališč in pojasnil. 
Je pa novinarka spomnila, da je bilo ignoriranje volje krajanov 
glede nepremičnin in prostorske rabe eden od glavnih 
razlogov, da je koprska občina izgubila Ankaran.

Svet KS

Skupno stališče o ureditvi večnamenskega 
šolskega igrišča in športno rekreacijskega parka

Svet KS je na septembrski seji, ki so se je udeležili ravnateljica Vlasta Urška Baraga, predsednik Bronxov 
in dober poznavalec šprtnih ter rekreativnih potreb krajanov Željko Stanič, predstavniki mlajše generacije 
Ervin Burič, Nena  in Randy Cah ter Tomaž Andrejašič, največ pozornosti posvetil razpravi in oblikovanju 
stališča do ureditve večnamenskega šolskega igrišča. Sprejeli so skupno stališče in ga poslali vodstvu 
občine:
Svet KS pozdravlja odločitev MOK, da namerava izvesti obnovo 
večnamenskega šolskega športnega igrišča, ki v sedanjem 
stanju ni uporabno. Kot je razumeti iz investicijskega projekta, 
naj bi bilo igrišče prvenstveno namenjeno šolski uporabi, 

v popoldansko večernem času pa na razpolago za krajane. 
Največje zanimanje je seveda za igrišče malega nogometa 
in košarko. V pogovorih z mlajšimi krajani, ki so se aktivno 
vključili v aktivnosti okoli bodočega športno rekreacijskega 
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Svet KS

Izgradnja 2.etape 
kanalizacije Zg.Škofije

Investicija v nadaljevanje izgradnje kanalizacije na Zg. 
Škofijah je iz proračuna za leto 2017 najprej izpadla, 
zaradi nezadovoljstva krajanov pa je občinski svet sprejel  
nov sklep in proračun je bil popravljen. Po izvedenem 
razpisu zbiranja ponudb je tako Mestna občina Koper 
1. septembra v delo uvedla izvajalca Grafist d.o.o. in 
Adriaing d.o.o . S tem dnem je pričel  teči izvedbeni rok, ki 
je deset mesecev in pol, kar pomeni, da bi morala biti dela 
dokončana do 16. julija 2018. Gradijo se  kanalizacijski 
vodi in priključki v vaškem jedru Drugih Škofij. Istočasno  
poteka obnova cevovoda Rižanskega vodovoda. Polagali 
naj bi se  tudi cevovodi za telekomunikacije.

Predlog Vodstva KS, da skliče informativni sestanek, 
na katerem bi izvajalca, nadzor in investitor (MOK) 
zainteresiranim krajanom podali vse informacije o 
predvidenem poteku izgradnje, ni bil sprejet. Za kontaktno 
osebo s strani krajanov zaselka je MOK imenovala Rina 
Hrvatina, predsednika Vaškega odbora Druge Škofije. 
Investitor in kontaktna oseba sveta KS o poteku gradnje 
ne obveščata.

Elerji spet Elerji

Občinski svet je na novembrski seji sprejel Odlok o 
preimenovanju naselja Jelarji v naselje Elerji.  Mestna občina 
Koper pa bo poskrbela za izdelavo novih tablic s hišnimi 
številkami in pokrila stroške krajanov ob zamenjavi osebnih 
izkaznic. 

Krajani so namreč pred štirimi leti oblikovali pobudo o 
spremembi imena naselja in  predlog o spremembi imena 
utemeljili z zgodovinskimi viri, kjer je navedeno, da se 

uporaba imena Jelarji pojavi šele po letu 1955, medtem ko 
se je skozi vsa časovna obdobja uporabljalo poimenovanje 
Elerji.  Pozitivno mnenje k spremembi administrativnega 
in geodetskega imena Jelarji je podalo tudi Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor, Geodetska uprava pa je potrdila, 
da v Sloveniji naselje z imenom Elerji še ne obstaja.

Tako bodo končno Elerji spet Elerji. 

parka, predstavniki KMN Bronx in KS smo izoblikovali skupno 
stališče, ki smo ga na seji sveta KS (20.9) uskladili   tudi z 
ravnateljico OŠ Škofije:

1. Obnovljena površina in oprema (košarka, MN) bo zanimiva 
predvsem za rekreativce, ki imajo prosti čas v pozno 
popoldanskem in večernem času.

2. Za ta namen igrišči potrebujeta osvetlitev, zato je potrebno 
pred obnavljanjem površin vsaj vkopati cevovode za 
kasnejšo napeljavo električne instalacije.

3. Dovod elektro energetskega kabla je na robu parcele, kjer 
stoji že leta 2008 zgrajeno balinišče, ki ni v uporabi.

4. Ob rob šolskega igrišča je potrebno pripeljati tudi vodovod, 
ki bi istočasno oskrboval tudi širše območje (balinišče in 
površine nad njim). Zato je pred preplastitvijo šolskega 
igrišča nujno potrebno vgraditi cevovod za vodo ali vsaj 
cev za kasnejšo izvleko vodovodne cevi. Na JV strani 
šolskega poslopja je jašek z začepljeno vodovodno cevjo 
in z Rižanskim vodovodom je potrebno preveriti možnosti 
koriščenja za opisano vodno oskrbo.

5. Brežino med šolskim igriščem in zgoraj ležečo parcelo 
balinišča je potrebno urediti. Smiselna bi bila umestitev 
prefabriciranih betonskih klopi – tribun, da bi koristniki 
igrišča lahko odlagali opremo in oblačila na primerno 
površino ter da se brežina ne bi še naprej krušila na igrišče.

6. Skupno stališče je tudi, da vgradnja dodatne opreme iz 
programa Elan Inventa ni najbolj primerna. Ravnateljica 
šole je na seji sveta 20. septembra pojasnila, da bo 
postavljenih 10 zunanjih fites postaj, namenjenih šolski 
populaciji. Tovrstno opremo vsi podpiramo.

7. V nadaljevanje urejanja športno rekreacijskega področja 
nad šolskim igriščem z dodatnimi vsebinami je smiselno:

7.1. usposobiti nedokončano balinišče, urediti dostop 
do njega ter namestiti primeren bivalni kontejner z 
nadstreškom za klubski prostor z rekviziti. Potrebno bi 
bilo urediti asfaltirano dvorišče/parkirišče ter parcelo 
hortikulturno urediti.

7.2. razmišljati o ureditvi igrišča za tenis in igrišča za odbojko 
na mivki, družabnega oziroma piknik prostora

7.3. Grafično predstavitev idejne zamisli za dodatne vsebine 
bi skupina mlajših krajanov pripravila v naslednjih 14 
dnevih in jo naknadno dostavila KS in MOK.



»Cesta Matič« asfaltirana

Krajani zaselka na Zg. Škofijah so julija končno dočakali 
ureditev ceste (tako imenovane »ceste Matič«), ki jim jo je 
župan obljubljal vsaj od leta 2010, vsi lastniki ob njej pa so 
plačali tudi visok komunalni prispevek. Svet KS je rešitev tega 
problema večkrat predlagala občini. Ker se ni nič premaknilo, 
je komisija za infrastrukturo pripravila idejno zamisel začasne 
rešitve in izračun potrebnih stroškov. Ta cesta bo namreč 
ob gradnji kanalizacije v celoti prekopana. Ker niti krajevna 
skupnost niti krajani ne vedo, kdaj se bosta tam kanalizacija 
in vodovod urejala, se veselijo urejenih dostopov do svojih 
dvorišč. Še posebej   gospa z zmanjšano mobilnostjo, ki ji 
razrita cesta ni omogočala niti komunikacije z najbližjimi 
sosedi.   

Za ureditev problema je bila KS pripravljena prispevati okoli 
3.000 evrov. Na koncu je investicijo v celoti izpeljala občinja, 

kar je tudi prav. Med temeljne naloge občin sodi prav 
urejanje osnovne infrastrukture.

Invensticije , izboljšave
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Parkirišče dobilo zaščitni nasip

Izvajalec gradbenih del na osnovni šoli je bil poleti začasni 
koristnik parkirišča pri pokopališču, na katerega je odlagal 
izkopano zemljino. V zameno za koriščenje prostora je uredil 
zaščitni nasip ob robu parkirišča. Nekateri  so žal brezvestno 
in protizakonito čez rob parkirišča zvračali gradbene in 
druge odpadke. Zaščitni nasip to preprečuje, parkirišče 
je tudi nekoliko večje, ker je bil del zemljine porabljen za 
nasutje terena.

Redna vzdrževalna dela v obeh športnih dvoranah

V ŠD Burja in večnamenski športni dvorani so se poleti izvajala 
redna letna vzdrževalna dela in nekaj manjših izboljšav 
oziroma investicij. Dela v tako velikih objektih je vedno zelo 
veliko, vendar je čas za izvedbo  omejen  zgolj na en mesec 
med poletjem, ko temperature v dvorani za uporabnike niso 
primerne. Med letom je namreč dvorana tako zasedena, da ni 
možno opravljati tako zahtevnih posegov. Zato so intenzivna 
dela potekala od jutra do večera. Upravitelj obeh objektov 
Željko Stanič je opisal, kaj so letos postorili.

Opravili so redne letne pregled in servise gasilnih aparatov, 
hidrantov, požarne razsvetljave, kurilnih naprav in drugega 
v obeh dvoranah. “V večnamenski dvorani smo sanirali 
posledice vlage in pobelili nekatere zidove in nekaj ograj. 
Zamenjali smo senčila na oknih in pregorele sijalke. 
Zamenjali dotrajane dele v kopalnicah in sanitarijah. Nabavili 
smo dve novi blazini za vadbo. In še množica manjših del.  
V ŠD Burja smo s pomočjo posebnega dvigala zamenjali 
pregorele reflektorske žarnice, dušilke in transformatorje. 
Na novo smo preoblekli (tapecirali) masažno mizo. Pobelili, 
lakirali in pobarvali vse kar je bilo potrebno v celotnem 
objektu. Zamenjali smo razbita in počena kopelit okna. Na 

strehi smo zategnili vijake na salonitnih ploščah, ki so se z 
leti razmajali. Sanirali smo parket in predelali zapisničarsko 
mizo.”



Igrišče sodelovanja na Plavjah

Konec septembra lani smo plavskim otrokom dali v uporabo 
novo kombinirano igralo in napovedali, da bomo z urejanjem 
starega in dotrajanega rokometnega igrišča nadaljevali. Kraj, 
ki ima že skoraj 600 prebivalcev, med njimi skoraj 80 otrok 
in mladostnikov, potrebuje prostor za igro, druženje ter 
rekreacijo za vse generacije, kar ste nam v vaših pobudah 
večkrat zaupali. Igralo je postavljeno, potrebo bo redno 
vzdrževanje in tudi skrbna uporaba.

Da bi pokazali, da znamo Plavčani tudi sami kaj naredit, kot 
smo to v zgodovini že večkrat pokazali, sta svetnika iz Plavij 
dala pobudo, da zberemo denar za nakup dodatnih igral 
z namenom, da bi igrišče resnično postalo zbirališče več 
generacij otrok in mladostnikov. 

S samoprispevkom smo zbrali 1190 eur, kar je zadostovalo za 
nakup koškarskega koša. Preostanek naložbe bo pokrila KS 
Škofije. Nekaj sredstev pa je še ostaja za nakup dodatnih igral 
in golov za mali nogomet. Luknje v podlagi bomo sanirali in 
narisali nove črte.
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Terasa je urejena

Krajevna skupnost je dala projektirati in urediti  enovito 
teraso pred obema lokaloma zadružnega doma.  Dela 
so bila končana julija, z njimi tudi dostop za mobilno 
ovirane, slaščičarna Renata je dobila tendo in gostje  novo 
pridobitev z veseljem uporabljajo. Pročelje zadružnega 
doma tako kaže urejeno podobo, oba lokala pa skrbita za 
dobro ponudbo in zadovoljne goste.

Že postavljeno 
večnamensko 
otroško igralo

Nameravana 
postavitev in 
umestitev 
Elanovega 
košarkarskega 
koša

Seznam donatorjev:
Donatorji iz Plavij 33 b 
(stanovanjski blok)
Mojca Mlinarič
Martina Žigante
Boštjna Korpnik
Matija Rupnik
Marko Pervanja
Aleksandra Tuljak
Miha Kalčič
Danijel Aviler
Marko Panger

Miloš Petrovič
Marko Sestan
Družina Čok
Družina Klenar
Družini Puckering in Starc
Igor Bukovac
Tatjana Bukovac
Andrej Ivančič
Bojana Samec
Neva Šečerov

Predstavitev projekta kanalizacijskega 
omrežja Sp.Škofije
Decembra je bila v avli zadružnega doma predstavitev 
projekta „Kanalizacijsko omrežje ob bivšem mejnem 
prehodu Škofije in na območju Sp. Škofij v aglomeraciji 
Škofije,» na katero je vabil  direktor projektanta družbe 
Isan Marinko Novak. Investitor projekta je MOK,  ki 
mora speljati postopke pri pridobivanju nepovratnih 
sredstev s strani RS oziroma EU, zato so postopki v 
zvezi s pridobivanjem potrebnih soglasij in gradbenega 
dovoljenja zelo kratki. 

V sklopu pridobivanja soglasij je potrebno pridobiti tudi 
pogodbe o služnosti z lastniki zemljišč, po katerih bodo 
potekali kanalizacijski vodi. V zvezi s tem je predvideno, 
da bo MOK posredovala na KS pripravljene pogodbe o 
služnosti, katere bo nadalje do posameznih lastnikov 
posredoval predstavnik KS oziroma posrednik, ki bo tudi 
obrazložil predvideni potek trase. 

Projektant podjetje ISAN 12 d.o.o. bo predstavnikom 
KS nudil vso potrebno projektantsko podporo pri 
pridobivanju služnostnih pogodb. 

Matjaž Čok
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Prihaja čas za pametne vasi 

»Pametne vasi – nove tehnologije in 
koncepti za ohranitev primorskega po-
deželja«  je bil naslov prvega regional-
nega omizja 1. decembra na Škofijah, 
kjer so sodelujoči odkrivali, kaj se skriva 
pod tem pojmom in kakšen bo vpliv 
pametnih naselij na življenje in delo na 
podeželju, vaseh in manjših mestih v 
prihajajočih desetletjih.   Evropska ko-
misija je  pripravlja sveženj ukrepov in 
razpisov pod okriljem »EU akcije za pa-
metne vasi«. Evropski parlament pa je 
pred kratkim potrdil pripravljalni ukrep 
v višini 3,3 milijona EUR, ki bo namenjen 
prav razvoju pametnih rešitev za evrop-
sko podeželje. Na Škofijah je razprava 
tekla tudi o tem kako lahko Slovenija 
izkoristi omenjeni pripravljalni ukrep in 
druge priložnosti in s tem postane vodil-
na evropska država v razvoju kakovosti 
življenja in dela na podeželju. 

Omizje je potekalo v organizaciji KS 
Škofije in evropskega poslanca Franca 

Bogoviča (SLS/EPP), ki je razložil kon-
cept: »Pametne vasi bodo skupnosti, ki 
bodo nove tehnološke rešitve in koncepte 
izkoristile za dvig kakovosti življenja, va-
rovanje okolja in za nove poslovne prilož-
nosti. Vpliv digitalizacije in avtomatizaci-
je se namreč odraža v razvoju preciznega 
kmetijstva, pametnih energetskih omre-
žij, spremembi miselnosti v ekonomiji, 
mobilnosti, socialni oskrbi, zdravstvu in 
turizmu… Pametnih vasi pa si ne mo-
rem predstavljati brez pametnih pre-
bivalcev, ki bodo morali biti inovativni, 
okoljsko ozaveščeni, podjetni, odprte 
za nove ideje in sodelovanje. Le tako 
bomo lahko zagotovili, da digitalni pre-
pad med podeželjem in mesti ne bo po-
vzročil izseljevanja in revščine, slovensko 
in evropsko podeželje pa bo ostalo posel-
jeno in razvito.«  

Na omizju v dvorani Krajevne skupnos-
ti Škofije, ki ga je povezovala koprska 
mestna svetnica Olga Franca, so sogo-
vorniki na omizju predstavili odlične že 
obstoječe rešitve, ki so sad slovenskega 
znanja in dela. Marko Zevnik iz Zavoda 
Sopotniki je predstavil njihovo rešitev 
za mobilnost starostnikov, kjer prosto-
voljci starejše vozijo in spremljajo po nji-
hovih vsakodnevnih opravkih, storitev 
pa je zaživela že v več slovenskih obči-
nah. Patricija Pirnat, vodja proizvodn-
je v Kmetijski zadrugi Agraria Koper 

je izpostavila problematiko primorske-
ga kmetijstva, kjer je na primer prepo-
vedano postavljati rastlinjake in proti-
točne zaščite, da ne bi kazili krajine, kot 
tudi drugi izzive, s katerimi se soočajo 
zaradi počasnejšega razvoja v primerja-
vi z mestom. Dr. Dejan Paravan, direk-
tor strateških inovacij v Gen-I je v svoji 
prezentaciji predstavil prihodnost ener-
getske oskrbe na podeželju, kjer bodo 
današnji porabniki ključni soustvarjalci 
pametnih energetskih omrežij. Tanja 
Mohorič, direktorica za inovacijsko 
kulturo in evropske projekte v Hidrii 
ter direktorica Strateškega razvojno 
inovacijskega partnerstva na pod-
ročju mobilnosti SRIP ACS+ pa je po-
dala videnje razvoja zelene mobilnosti, 
ki bo poleg uvedbe električnih vozil in 
postavitve omrežja polnilnic, zahtevala 
predvsem premike v miselnosti uporab-
nikov s koncepti kot so souporaba vozil 
in prevozov. 

Gradbene intervencije v neskladju s prioritetami krajanov

V minulih mesecih je bilo od osnovne 
šole do Zg. Škofij opaziti kar nekaj 
gradbenih del. Največkrat je šlo za 
intervencije ali posege, ki niso bili 
načrtovani  v občinskem proračunu za 
leto 2017 in jih krajani v izvedeni anketi 
2016 niso uvrstili med prioritete. Skozi  

anketo so  v bistvu krajani izvedli prvi 
del participatornega dela proračuna s 
tem, ko so imenovali  svoje predloge o 
potrebnih izboljšavah v vseh naseljih 
krajevne skupnosti. Vsi so bili uvrščeni 
v seznam in rangirani v prioritete, ki so 
bile potrjene tako na svetu kot na zboru 

krajanov ter posredovane občini. Na isti 
osnovi so bili predlogi preneseni občini 
tudi letos, saj se jih je lanskih uresničilo 
bolj malo.

Med nenačrtovanimi in izven spiska 
prioritetnih zadev je bilo asfaltiranih 
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50 metrov  povezovalne poti med 
Tretjimi in Četrtimi  Škofijami (cesta s 
parc.št.1278 k.o.o Škofije). Zakaj je bil 
izbran ta zelo kratek del ceste, sicer ni 
povsem jasno. Kot kažejo fotografije 
se začenja ob koncu betonirane ceste 
pri stanovansjekm objektu in se konča 
pri drugem stanovanjskem objektu, ki 
je že vrsto let prazen. Od tam naprej 
se nadaljuje pot, po kateri se ob dežju 
preliva voda in v mrzlih dnevih zmrzuje. 

Urejen je bil del lokalne dostopne 
ceste Druge Škofije v smeri Valmarin 
( parc.št.979/11 k.o.2595 Škofije), ki je 
bil nenačrtovano izveden na podlagi 
več kratne urgence stanovalcev ob 
njej, med katerimi je tudi oseba s 
posebnimi potrebami, kar je pohvalno. 
Tudi po občinski cesti proti Tinjanu se je 

precej kopalo, med drugim spet pri šoli 
oziroma dvorani za potrebe prizidka.

Na Zg. Škofija je prihajalo do 
precej nesistematičnih vlaganj, saj 
bodo marsikje ponovno potrebna 
prekopavanja zaradi kanalizacije in 
drugih investicij. V proračunu za leto 
2018 je sicer za vzdrževanje ceste proti 
Tinjanu predvidenih 10.000 evrov, 
predvsem za ponovno obbetoniranje 
bankin in ureditve meteorne 
kanalizacije, vendar je znesek  za 
ureditev stanja tega cestišča odločno 
prenizek.

Vsi predlogi nujnih izboljšav na Tinjanu, 
Plavjah, Elerjih in Sp. Škofijah v letu 2017 
niso bili upoštevani in se prenašajo 
v leto 2018. Kaj bo realizirano, bomo 
videli ob koncu naslednjega leta.

Invensticije , izboljšave

Ponovni ogled trase
Novembra je bil s z izvajalcem 
vgradnje elektroenergetske zanke in 
transformatorja Elerji ter predstavniki 
MOK in KS Škofije že tretji ogled trase 
posega na občinski cesti Škofije – 
Elerji – Fajti. Po izvedbi del spomladi 
leta 2016 se je ugotovila vrsta 
pomanjkljivosti in slabe izvedbe del.

Prisotni Vili Plahuta (MOK – UJGSP), 
Karlo Šturm in Aleš Tominc (CPK), 
Edmond Gašpar (KS Škofije) so na 
ponovnem ogledu ugotovil in se 
dogovarilii:

Pri elektroenergetskem stebru nad 
zaselkom Marši so še vedno ostanki 
lesenih palet in gradbenega lesa. 

MOK bo pozvala Elektro Primorska ali 
Marjetico, da počisti okolico. Na samem 
začetku trase v smeri proti Elerjem je 
vidno posedanje. Po predlogu CPK 
bodo porezkali stičišče za odstranitev 
roba med starim in novim asfaltom 
ter zalili fuge. Ostale posedke bodo 
izrezali, utrdili in ponovno prevlekli z 
asfaltom. MOK bo naročila vzdrževalcu 
občinskih cest čiščenje odkrušene 
zemljine in kamenja na cestišču zaradi 
neutrjene brežine, z leve strani cestišča 
v smeri proti vasi. Elektro Primorska še 
vedno ni obrezala slepo cev ob stebru 
pri postajališču, na kar jih bo MOK 
opozorila.

Predsednik sveta KS Škofije je 
izpostavil, da bo po dveh letih ugasne 

jamstvo  za kvalitetno izvedbo 
gradbenih del po izdanem občinskem 
soglasju za prekop. Ker se običajno 
spremembe na cestišču zaradi posega 
v strukturo nosilne plasti pokažejo 
skozi daljše obdobje, je predsednik 
sveta  predlagal MOK – UJGSP, da 
preverijo možnost, da bi občina 
s posebnim odlokom  ta dvoletni 
rok podaljšal na pet let, kot je to po 
splošnih uzancah za gradbena dela. 
V sedanji praksi  mora prepogosto 
posledice dovoljenih, a nekvalitetno 
izvedenih  prekopov kasneje občina 
sama sanirati.

MOK - UJGSP bo dal naročilo ponovne 
namestitve cestno prometnih znakov, 
ki so bili uničeni zaradi vandalizma. 

Praznične lučke 

V začetku decembra so se prižgale 
praznične lučke tudi po škofijskih 
krajih. V središču Škofij in prvič na 
Tinjanu, Zg. Škofijah, Plavjah in Elerjih. 
Krajevna skupnost je obnovila napis 
Škofije in nabavila še nekaj elementov, 
tako da bi praznični december  povsod 
zasijal. Kolikor pač dopuščajo sredstva.

Kot je že leta praksa za novoletne 
praznike občina poskrbi samo za 
osvetlitev centra Kopra. Zaledje 
dobi kakšen starejši element, celotni 
strošek priklopa na električno omrežje 

in namestitev elementov pa pade 
na KS. Zato je v preteklih dveh letih 
sodelovala s škofijskimi podjetniki in s 
skupnimi močmi so nabavili osvetlitev 
za osrednje drevo v centru Škofij. 

V prihodnjem letu bi KS želela uresničiti 
zamisel, da bi v skladu z možnostmi 
dokupovali svetlobne elemente in 
bi bili vsi kraji za naslednje božično 
novoletne praznike še bolj praznično 
okrašeni.
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Celostna podoba

Celostna podoba za pripadnost, identiteto, ponos

Odbor za družbene dejavnosti se že od začetka delovanja ukvarja z zamislijo, da bi tako raznolika, velika, 
tudi večkulturna skupnost potrebovala celostno podobo, ki bi ljudi povezala, jih navdala s ponosom, 
pripadnostjo, pomagala k skupni identititi, ki jo ob hitri rasti novih krajanov ni lahko graditi. O tem je 
pogovor večkrat tekel tudi s predstavniki društev, ki so soglašali, da bi bila celostna podoba KS z logotipom 
in razvojno strategijo za KS pomembna pridobitev.

Letos je odbor ob podpori sveta KS šel v akcijo, pridobil nekaj 
predlogov, svoj izbor preveril s predstavniki društev, šole ter 
številnimi krajani. Novembra je svet potrdil celostno grafično 
podobo večkrat nagrajene oblikovalke viziualnih komunikacij 
Jane Pečečnik, ki bo postopoma in v skladu z možnostmi 
zaživela v praksi. Cilj je tudi, da bi začeli graditi blagovno 
znamko krajevne skupnosti, zato bo logotip – simboliziran 
oljčni cvet neplačljivo dostopen za uporabo vsem pravnim 
subjektom s področja KS in bo promoviran kot blagovna 
znamka kraja. 

Najprej pa predstavljamo proces, skozi katerega je oblikovalka 
izpeljala znak in logotip KS Škofije ter pripravila celostno 
grafično podobo.

Izpeljava znaka
Jano Pečečnik, ki se je poglobila v zgodovino in sedanjost 
krajevne skupnosti, si ogledala njene geografske značilnosti in 
utrip, je pri izpeljavi znaka vodila naslednja zamisel: 

Štirje krogi, ujeti v simbiozo bivanja, štiri strani neba, štirje 
večji kraji okrog glavnega, centralnega ponazarjajo griče, ki 
se vzpenjajo okrog centra krajevne supnosti. Vaško  jedro je 
postavljeno v središče cveta in se širi na štiri konce: Sp. Škofije 
z Valmarinom, Zg. Škofije do najvišjega vrha Tinjan, Elerje in 
Plavje. Cvet ponazarja stiliziran oljčni cvet, ki je značilen po 
okrogličnih špičasto zašiljenih konicah. Na sredini ima rumen 
pestič s prašniki. Krožne oblike lahko v sebi nosijo tako oljke 
kakor grozdje.

Znak in logotip 
Logotip je ročno izpisan, v njega je zajeta podobnost in 
povezanost z znakom. Nekoliko igriv logitip podpirajo in 
podkrepijo resnejše črke za krajevno skupnost, tako da skupaj 
odraža oziroma nadgradi v resno ustanovo s tradicijo.

Uporabnost znaka
Znak je preprost, prepoznaven, aplikativen, uporaben v 
dekorativne namene, pa tudi za svetlobne elemente, s 
katerimi bi v prihodnje poskrbeli za praznično okrasitev centra 
in ostalih krajev v KS. Na podlagi sprejetega CPG je možno 
oblikovati table z oznakami krajev s starimi imeni, kažipote in 
podobno. 

k r a j e v n a  s k u p n o s t

Table

k r a j e v n a  s k u p n o s t

Vaški dom

pisarna KS

Dvorana

k r a j e v n a  s k u p n o s t

Tinjan

Izpeljava znaka

Št i r j e  k rog i ,  u je t i  v  
s imb iozo b ivan ja ,  š t i r i  
s t ran i  neba ,  š t i r j e  več j i  
k ra j i  ok rog g lavnega ,  
cen t ra lnega ponazar ja jo  
gr i če ,  k i  se  vzpen ja jo  
ok rog g lavne vas i  
k ra jevne supnos t i .  Vaš ko 
mes tno jedro je  pos tav -
l j eno v  s red i šče  cveta  i n  
se  š i r i  na  š t i r i  konce :  Sp .  
Ško f i j e  z  Va lmar inom,  Zg .  
Škof i j e  do na jv i š j ega v rha 
T in jan ,  E le r j i  i n  P lav j .  
Cvet  ponazar ja  s t i l i z i ran  
o l j čn i  cvet ,  k i  j e  znač i l en  
po okrog l i čn ih  šp ičas to  
zaš i l j en ih  kon icah .  Na 
s red in i  ima rumen pes t i č  
s  p rašn i k i .  K rožne ob l i ke  
v  svo jo  ob l i ko  za jame jo  
tako o l j ke  kakor  grozd je .

Uporaba 
znaka 
v dekorativne 
namne
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Šola in vrtec 

Kaj je novega v šoli in v vrtcu?

Letošnje leto je prineslo kar nekaj pridobitev tako za šolo kot 
za vrtec. Mestna občina Koper je popolnoma prekrila streho 
na starem delu vrtca, zamenjala dotrajano pergole pred 
igralnicami mlajših skupin ter na koncu še povečala igrišče ob 
vrtcu. Tako smo pridobili lep kos travnate površine ter možnost 
izvajanja dodatnih dejavnosti na prostem. To površino bomo 
še počistili in zasadili, ko bo vreme to dovoljevalo. 

Velika dela so potekala na šoli v času poletnih počitnic in še 
jeseni. Pridobili smo novo učilnico, dva kabineta, povezovalni 
hodnik med šolsko telovadnico in športno dvorano. Ob šoli 
smo nabavili nova igrala za učence 1. triade. Popolnoma je 
prenovljeno športno igrišče za šolo, kjer bodo postavljene tudi 
zunanje fitnes naprave. Naprave so primerne za vse starosti 
in bodo dostopne za krajane v času, ko na igrišču ne bodo 
potekale šolske dejavnosti. Za krajane je dostopno tudi igrišče 
ob šoli, vendar se od vseh uporabnikov pričakuje odgovorno 
ravnaje z igrali in ohranjanje čistih in varnih površin igrišča.  
V nasprotnem primeru bomo prisiljeni igrišče zakleniti in 
prepovedati uporabo zunanjim uporabnikom.

Največja pridobitev pa je velika, sodobno opremljena 
knjižnica. Zgrajena je v dveh nivojih na prostoru nekdanjega 
atrija. Učenci vanjo radi zahajajo in imajo možnost v miru 
pregledati knjige, posedeti in brati ali iskati gradiva za pouk. 
Nudila bo tudi priložnosti za izvajanje različnih knjižničarskih 
dejavnosti.

Veliko delo nas čaka še v naslednjem letu, ko bo potekala 
popolna energetska sanacija šole. Potrebnih bo veliko 
prilagoditev pri izvajanju rednih šolskih dejavnosti v juniju 
mesecu. Sanacija bo potekla od 1. 6. do 25. 8. 2018. S poukom 
v tej stavbi bomo zaključili 30. maja in nato dejavnosti izvajali 
na različnih lokacijah. Tako smo za junij načrtovali dneve 
dejavnosti in tabore. Več podrobnosti bo znano v naslednjih 
mesecih in starše, krajane bomo z novostmi sproti seznanjali. 
Potrebno pa bo veliko prilagajanja, strpnosti in razumevanja 
z vseh strani.

Ravnateljica Vlasta Urška Baraga

Nov prizidek, knjižnica in povezovalni hodnik

Na Osnovni šoli Oskarja Kovačiča na Škofijah je bila v začetku septembra končana gradnja prizidka 
z dvema učilnicama. Naložba, ki je zajemala še prizidek s knjižnico in vhod v športno dvorano je bila 
vredna nekaj čez 400.000 evrov.

Ravnateljica Vlasta Urška Baraga je takrat povedala: 

»V vrtcu in v šoli Škofije smo s 1. septembrom pričeli z 
novim šolskim letom. Osem oddelkov v vrtcu ter 16 v šoli. 
Čez celo poletje oziroma od konca maja dalje so na šoli 
potekala gradbena dela. Investitor MO Koper je dogradil 
skoraj 150m2 veliko knjižnico, dograjeni sta dve novi učilnico 
ter  povezovalni hodnik med šolsko telovadnico in športno 

dvorano Burja. V eni izmed bivših učilnic sta urejena dva 
kabineta, ki bosta zelo prav prišla strokovnim službam 
in učiteljem. Nekdanjo učilnico smo spremenili v manjšo 
učilnico. Oddelki na šoli niso številčni. Število se giblje od 
15 do 24 učencev. Povezovalni hodnik je za učence velika 
pridobitev, saj ne bo potrebno več uporabljati zunanjih 
vhodov za uporabo dvorane Burja.”
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Šola in vrtec 

Decembrski živžav v vrtcu

Vsako leto se trudimo pričarati našim otrokom 
toplo, prijetno in praznično vzdušje. Popestrimo  
jim  vsakodnevne aktivnosti.  Razvijamo družabnost 
s skupnimi dejavnostmi, kjer se družimo vsi, od 
najmlajših kot najstarejših. 

Začeli smo s prednovoletnimi delavnicami, kjer smo 
skupaj s starši ustvarjali z različnimi materiali. 

V  začetku meseca so si otroci ogledali igrico, ki 
so jo izvedli dijaki srednje vzgojiteljske šole iz 
Izole. Študentje Univerze na Primorskem so nam v 
sodelovanju z DPM Koper zaigrali glasbeno pravljico 
Dogodivščine  tvoje frnikole.

Igrico Zajčkova hišica smo pripravile strokovne delavke 
vrtca. Zaigrale smo jo otrokom vrtca. Razveselile smo 
tudi otroke Telekoma. Izkupiček je šel v sklad šole in 
vrtca. Zadnji teden nam bo polepšal šolski pevski zbor 
s svojim ubranim petjem, zaigrali nam bodo še šolski 
otroci.

Največje doživetje pa je že tradicionalna Nočitev v 
vrtcu, ki se je udeležijo starejši otroci. Letošnja tema 
je bila Pravljična dežela. Šli smo na pohod po vasi z 
lanternami, nasmejal nas je Jole Cole, iskali  zaklad, 
spali ob novoletni jelki in seveda naslednji dan v vrtcu 
pričakali dobrega starega Dedka Mraza.

Poleg naštetega ima vsaka skupina svoje dejavnosti, 
ki niso nič manj zanimive. Otroci pečejo piškote, 
izdelujejo voščilnice, okraske, rajajo, prebirajo pravljice 
ob kaminu in še veliko drugega.

In seveda si izmenjamo voščila.

V skupini Žabe so skupaj s starši sodelovali v 
dobrodelnem projektu Božiček za en dan. V skupini 
Mravlje so otroci skupaj z mamo Damjano izdelovali 
novoletne ikebane. Najstarejše, Sove so z mamo Katjo 
pekli slastne medenjake.

Vsem krajanom želimo mirne, prijetne in varne 
praznike, ter obilo sreče v prihajajočem letu. 

Sonja Ferfolja

Mednarodni Erasmus projekt

V partnerskem projektu »Lov na zaklad« (Treasure hunt) 
sodelujemo skupaj s šolami iz Španije, Finske, Nemčije, 
Madžarske in Poljske. Slednja je tudi koordinatorica projekta.

Na vsaki šoli potekajo številne aktivnosti v zvezi z različnimi 
področji na temo vode. Glavna metoda je učenje skozi igro 
(»Gamification«), ki zvišuje motivacijo za učenje.  V okviru 
projekta je bilo organiziranih 5 gostovanj, eno srečanje 
pa smo gostili na Škofijah. Učenci so s sodelovanjem v 
projektu razširili svoje znanje in spretnosti o problematiki 
vode, dvignili svojo ustvarjalnost in samozavest, aktivno 
sodelovali v mednarodnih skupinah, se urili v timskem delu, 
izboljšali komunikacijo v angleščini in dobili novo veselje do 
učenja tujih jezikov. Projekt je pozitivno vplival na njihove 
humanistične, umetniške, računalniške in znanstvene 
spretnosti, naučili so se samostojnega iskanja odgovorov in 
se seznanili z različnimi kulturami ostalih držav v projektu, 
s čimer so lažje sprejemali različnost in obenem znali ceniti 
svojo identiteto.

Učitelji so osvojili nove delovne metode, spoznali posebnosti 
izobraževalnih sistemov in sodelovali v mednarodni skupini. 
Vse to jim bo gotovo prineslo dodatno motivacijo v njihovem 
nadaljnjem delu.

Glavni rezultat projekta je bil razvoj in preizkus posebne 
metode učenja preko igre. 

Šolsko oljčno olje

Okoli šole je kar nekaj oljčnih dreves, ki jih vsako leto obrežemo 
in jeseni tudi oberemo. Pri obiranju pomagajo učenci v času 
interesne dejavnosti in podaljšanega bivanja ter delavci šole. 
Pri obiranju nižjih dreves priskočijo na pomoč tudi otroci 
vrtca in strokovne delavke. Letos smo nabrali 232 kg oljk in 
pridelali 42 litrov olja, ki ga bomo uporabili v šolski kuhinji. 

Olje so učenci med malico tudi pokušali, saj so želeli vedeti, 
kakšno je to naše šolsko olje. 

Posebej pa bi rada pohvalila pomoč Kasima Ahmetovića in 
Milana Markočiča, ki sta veliko pripomogla k temu, da smo 
vse oljke obrali v enem popoldnevu.

Vlasta Baraga



15

Šola in vrtec 

Športna dejavnost na šoli

V okviru pouka in interesnih dejavnosti se na šoli odvija 
vrsta športnih aktivnosti. Tako smo decembra  organizirali 
občinsko tekmovanje v nogometu in naša ekipa se je z 2. 
mestom uvrstila na področno tekmovanje. Organizator le-
tega bo ponovno naša šola. Že tradicionalna je udeležba na 
ljubljanskem maratonu, ki je med učenci res priljubljen. 

Učenci, ki obiskujejo izbirne predmete s področja športa, se 
imajo priložnost seznaniti z različnimi športi. Tako gredo na 
plavanje, veslajo, kolesarijo, igrajo odbojko … Učenci 3. triade  
so se udeležili tudi tridnevnega športnega konca tedna v 
Pacugu. Tja in nazaj so šli s kolesi, tam pa izvajali več različnih 
športnih dejavnosti. Med interesnimi dejavnostmi se imajo 
možnost  odločati med nogometom za dečke in deklice, 
odbojko, košarko, rokometom in občasno tudi veslanjem.

V tem šolskem letu načrtujemo še tri večje športne dogodke 
in sicer tekaško prireditev Škofije tečejo, udeležbo na istrskem 
maratonu ter izvedbo kolesarjenja za vse generacije.

Vlasta Baraga
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Bronx - 30 let

Klub malega nogometa Bronx je letos 
obeležil 30 let od dneva, ko je skupina 
mladih fantov začela z igranjem malega 
nogometa na Škofijah. Leta, ki so 
sledila, so bila zaznamovna z nenehnim 
razvojem in številnimi uspehi. Že 
podatek, da praznujejo 30 obletnico 
pove, da gre za zdravo društvo, ki se je 
skozi dolgoletno zgodovino uspešno 
izognilo vsem čerem, ki so se pojavile na 
njegovi poti.

Nekoč skupina prijateljev je danes 
zavidanja vreden klub. V devetih 
kategorijah je aktivnih več kot 200 
igralcev različnih starosti, kar Bonx 
uvršča med večja društva na obalno 
kraškem območju. Posebna pozornost 
je v klubu namenjena delu z otroki 
in mladino. “Ponosni smo, ker smo v 
vseh teh letih številne mlade uspeli 
obvarovati nevarnih stranpoti, ki na 
njih prežijo, kar bo naše poslanstvo 
tudi v bodoče,” je ob jubileju povedal 
predsednik Željko Stanić. 

Poleg množičnosti in družbeno 
odgovornega dela naše društvo dosega 
tudi zelo dobre rezultate. V OŠ Škofije že 
vrsto let izvajamo krožek za otroke od 
3. do 5. razreda. Z dvema veteranskima 
selekcijama tekmujemo v ligi in obenem 
skrbimo za rekreacijo starejših oseb. Vse 
naše uradne selekcije (U13, U15, U17, 

U19, U21 in člani) tekmujejo v 1. državni 
ligi in dosegajo nadpovprečne rezultate. 

Članska ekipa kot najbolj izpostavljena 
selekcija kluba je že več kot desetletje 
stalnica v prvoligaškem tekmovanju 
in se ponaša s številnimi pomembnimi 
dosežki. Med največje zagotovo šteje 
lovorika pokalnega zmagovalca v sezoni 
2012-2013. 

Vodilno vlogo med malonogometnimi 
društvi v obalno kraškem prostoru 
bi radi še dodatno utrdili in s tem 
omogočili še večjemu številu mladih, da 
se vključijo v proces treningov in tekem. 
Naše rezultate si želimo še izboljšati in 
v dvorano na Škofijah privabiti še več 

obiskovalcev. Zato smo zelo aktivni na 
vseh področjih.

Ob zelo razvejani primarni dejavnosti 
člani kluba aktivno soustvarjamo tudi 
druge oblike družbenega dogajanja. 
Poleg manjših sami organiziramo 
tudi dva velika dogodka. Že 19. leto 
je Festival malega nogometa osrednji 
zimski dogodek na obali. Tekmovanja v 
športni dvorani Burja se udeleži preko 
70 sodelujočih ekip z več kot 1.000 
igralci in igralkami, čigar tekme si ogleda 
tudi do 3.000 obiskovalcev,” je zaključil 
Željko Stanić. 

Capristars v FlipCapris

Koprski del Športnega kluba (ŠK) Flip Piran in Gimnastičnega 
društva (GD) Capris sta v novo šolsko leto vstopila 
združena v Gimnastično plesno skupino FlipCapris. 
Otroci in mladostniki lahko tako v Kopru vadijo v vseh 
športnih in umetniških disciplinah, ki so jih do zdaj izvajali 
v obeh klubih, to so gimnastika, ritmična gimnastika, 
akrobatika, cheerleading, skoki z male prožne ponjave in 
na veliki prožni ponjavi ter hip hop, jazz in pom pon ples, 
petje in gledališče, so sporočili iz novonastale skupine. 
V njej je tudi plesno navijaška skupina Capristars, ki je na 
tekmovanju European Cheerleading Championship julija 
letos v Zagrebu osvojila tri naslove evropskih prvakinj, 
tri naslove evropskih podprvakinj ter dve tretji mesti.  
V skupini, ki šteje 30 deklet, so tudi Škofjotke, ki jih na 
naši strani večkrat omenjamo. To si glede rezultatov in 
zagnanosti zaslužijo. 
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Pokal Slovenija Futsal Euro 2018 na Škofijah

Na Škofije je septembra  prišel  pokal, ki ga bo 10. februarja 
v areni Stožice prejel evropski prvak v Futsalu. 12 najboljših 
evropskih ekip, med katerimi je tudi Slovenija, se bo trudilo 
osvojiti cenjeno lovoriko evropskega prvaka Uefa Futsal Euro 
2018.

Avtobus in pokal sta se ustavila med šolo in športno dvorano, 
otroci so z žogo poskušali zadeti luknjo na panoju, odgovarjali 

na kratek kviz, najboljši pa so bili nagrajeni z žogo in 
vstopnicami za ogled tekme na evropskem prvenstvu.

Eden od projektov povezanih z organizacijo evropskega 
prvenstva je namreč tudi Trophy tour. Originalni pokal, ki ga 
bo prejel evropski prvak v futsalu, je obiskal vse kraje, kjer 
domujejo slovenski futsal prvoligaši in večja mesta v bližini. 
na Škofijah so to seveda Bronxi z Željkom Staničem na čelu. 

Šagra gostoljubja, glasbe in druženja na Kolombarju

TKD Kolombar je konec tedna  
organiziral že osmo dvodnevno šagro 
in po dobri tradiciji je v borovem 
gozdičku vladalo gostoljubje, dobro 
razpoloženje, zavzeti „staff“, vrteli so 
se odojki, žar je bil v stalnem pogonu, 
glasba je vabila na ples in k petju. 
Zabavale in družile so se vse generacije.

Prvi večer je za vzdušje skrbela skupina 
Roxie, v soboto pa NiPanike. Mize, 
plesišče in šank so bili polni do 2. ure  
zjutraj. Potem je prišla nevihta, ki pa se 
je niso ustrašili. Ozvočenje so premestili 
za šank in fešta se je nadaljevala skupaj 
s kolektivom Kolombar. Prav v stilu 
letošnjega slogan na majicah „Samo 
legende so na šagri Kolombar“. Prave 
legend pa so vedno razpoloženi 
organizatorji in vsi, ki skrbijo za dobro 
počutje udeležencev. Njihova dobra 
volja je vedno nalezljiva.
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30-letnica, 3.000 obiskovalcev, štiri dni šagre

Letošnja škofijska šagra sredi 
avgusta je trajala celih 4 dni in 

je bila tematsko obarvana. Prvi dan 
(v četrtek) je bila uradna obeležitev 30 

obletnice kluba FC Bronx.  Povabljeni so bili vsi, 
ki so v teh letih delovali v klubu, kakor tudi ostali 

krajani in simpatizerji kluba. Igrala je skupina Ni 
panike, dogodek je obeležil ognjemet, na voljo je bilo 

veliko izdelkov za spomin na okroglo obletnico.

V petek in soboto (18 in 19 avgusta) smo obiskovalcem 
prav zaradi okrogle obletnice omogočili nekoliko bogatejši 
program od običajnega. Le ta se nam je obrestoval s 
številnimi (cca 3000) zadovoljnimi obiskovalci. Njihovo 
dobro voljo ni uspela pokvariti niti tramontana, ki nas je 
v soboto sicer prisilila, da smo s programom zaključili 
nekoliko prej kot smo načrtovali.

Ta dva dneva so nastopili: Mambo kings, Tequila 
band, Davor Borno in Lidija Bačić. V nedeljo je 

bil standardni zaključek šagre s tradicionalnim 
turnirjem primorskih prvoligašev v dvorani 

in briškolado v šotoru.

Željko Stanić
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Golažjada 2017

Društvo Dobra volja Škofije je septembra 
pripravilo že »3. Golažjado Škofije«, 
družabno in kulinarično prireditev, ki 
jo iz leta v leto obišče več obiskovalcev. 
Pomerilo se je 13 ekip iz Pohorja, 
Ljubljane, Dolenjske, Vrhpolja, Izole, 
Kopra, Elerjev in Škofij.  Na prireditvi je 
bilo čez 600 obiskovalcev.

Po štirih urah kuhanja, mešanja in  
druženja je strokovna komisija razglasila 
zmagovalce ter podelila nagrade in 
diplome. Diplomo za najboljši golaž 
na Golažjadi 2017 je prejela ekipa iz 
Elerjev, ki sta jo sestavljala zakonca 
Balažič. Drugo mesto je zasedla 
ekipa Marie Lungarove pod imenom 
Mediaterm, tretjo mesto pa sta 
si delili ekipi iz Vrhpolja in A-tim, 
predstavnika Gregorja Žigona in 
Borisa Benčiča. Nagrado za najlepše 
okrašeno prizorišče kuhanja golaža je 
prejela ekipa Zmajčki iz Ljubljane. 

Vsem ostalim ekipam pa je bilo vročeno 
priznanje za udeležbo na tekmovanju.

Celodnevni program je bil primeren 
za male in velike obiskovalce. V 
sodelovanju z skavti iz Škofij so 
organizirali Lov na zaklad za najmlajše. 
V dvorani Zadružnega doma Škofije so 
se na stojnicah predstavili izdelovalci 
domačih dobrot. Ves čas dogajanja je 
potekal tudi kulturni, glasbeni, plesni 
ter zabavni program. Nastopili so komiki 
Stand-up iz različnih krajev Sloveniji, 
plesna skupina Country iz Bertokov, 
Plesni studio Petra, ansambel Strel, 
Kulturno društvo Semič s plesno 
country skupino, zapela je Ivica Vergan, 
pevka skupine Primorski fantje, ki pa 
je tudi zelo uspešno povezovala ves 
program. Navbdušila je Klapa Capris. 
Ko se je prireditev prevesila v noč, je 
dvorano zasedla mladina iz različnih 
krajev Slovenije, saj se je odvijala 

»Fabian liga« v namiznem nogometu. 
Zmagala je ekipa iz Kranja.

Društvo Dobra volja Škofije se za pomoč 
in sodelovanje pri izvedbi prireditve 
zahvaljuje sponzorju prireditve Mestni 
občini Koper ter podpornikom: 
KS Škofije, Stenat nepremičnine, 
T-Momo, Mega d.o.o., AVE Koper, 
Agencija Partner, Titus Lama, 
Slaščičarna Renata, Geaproduct, San 
Nicolo, Kompas Škofije, OBI Koper, 
Veterinarska postaja Koper, Muller 
Koper, Papirnica Pitagora, Caffe 
Diemme, Alan Radin, Atlanticgroup 
- Dragan Spremo, Dana Mihelič, 
Kotany Ljubljana, Marjetica Koper, 
Pekarna Kljun, Pečarstvo Hrovat.

Vsem sodelujočim in zagnanim članom 
društva Dobra volja se zahvaljujem. 

Predsednica društva Dobra volja Škofije
Nasiha Cvajdik
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Tradicionalni praznik vina in oljk na Škofijah

Kulturno društvo Istrski grmič Škofije je že 
13. leto zapored organiziralo Praznik vina 
in oljk. Letošnji praznik, ki je potekal  7. 
oktobra, se je odvijal na prelep jesenski 
dan na običajnem prizorišču pred pošto 
in cerkvijo. Številni obiskovalci od blizu 
in daleč so uživali ob pogledu na lično 
opremljene stojnice in mize. Predstavili 
so se naši že vsa leta zvesti vinarji, 
oljkarji in medar: Milan Markočič, Dario 
Flego, Kmetija Agapito, Kmetija Valce 
in Vinarstvo Hrvatin. Obiskovalci pa 
so lahko pokušali še vrsto vin, ki so jih 
prispevali vinarji Vlado Kavrečič in 
Zorko Franca iz Sp. Škofij ter vinarji iz 
Plavij: Igor Bertok, Klen Art, Danimir 
in Matjaž Čok. Občudovali so cvetje 
iz Vrtnarije Moretini in cvetlični 
aranžma Vrtnarije Peric. Kot vsako 
leto sta se predstavila tudi Osnovna 
šola in Vrtec Škofije. Prav poseben 
prostor so si uredili škofijski skavti. 
Med nami je bila tudi znana koprska 
kuharica Emilija Pavlič, predstavila so 
se Kulturno-športno društvo iz Zg. 
Škofij, Kulturno društvo Ivan Grbec iz 
Škednja pri Trstu, Društvo Slovencev 
miljske občine in Turistično društvo 
iz Hrvatinov. Svojo bogato zbirko 
ročnih del so razstavile Valmarinke. Na 

trideseto obletnico delovanja so nas 
na svoji stojnici spomnili   člani Kluba 
malega nogometa   BRONX Škofije. 
Veselo, a tudi delovno je bilo na stojnici 
Krajevnega odbora RK. Prizadevne 
članice so merile obiskovalcem krvni 
tlak in vrednost sladkorja v krvi.  Lepo sta 
se predstavila tudi Sonček in škofijska 
Karitas. Med nami sta bila tudi naša 
zvesta razstavljalca starih predmetov, 
gospa Marija in Janez Janežič, ki 
nam vsakokrat pripravita   tematsko 
razstavo. Gospod Gverino Kotrle je 
razstavil stara in ročno izdelana glasbila 
iz naravnih materialov, na katere 
tudi rad zaigra. Kot vedno so bili zelo 
delovni   člani škofijskega Društva 
upokojencev. Praznik so popestrili s 
srečelovom. Zanimivo in zlasti glasno so 
pozdravili našo prireditev  člani Društva 
starodobnih vozil Tomos Škofije. 
Vpogled v bogato bero sort oljk nam je 
omogočil Center za oljkarstvo Koper.

Prireditev smo popestrili s kulturno-
zabavnim programom. S pesmijo in 
plesom so nas razveselili otroci iz vrtca, 
harmonikarji iz osnovne šole. Učenca 
Ana Zerbo Kamenšek in Lenart 
Šporin   sta v narečju pripovedovala o 
muhastem vremenu. Pod vodstvom 

maestra Maria Petvarja so nam zapele 
pevke ŽVS Dekleta s Škofij. Uživali 
smo ob poslušanju petja znane Klape 
Solinar in Orkestra harmonikarjev 
iz Izole, ki ga vodi naš krajan Andrej 
Gropajc. Vseskozi pa je za prijetno in 
sproščeno razpoloženje skrbel domači 
ansambel NI PANIKE. Obiskovalci so 
lahko okušali pecivo, ki so ga pripravile 
pridne gospodinje. Otroci pa tudi odrasli 
so bili navdušeni nad palačinkami Djane 
Števanec in Mile Letig. Zelo okusen 
golaž sta nam skuhala lovca Ivek in 
Dori. Divjačino sta nam podarili lovski 
družini iz Dekanov in Kopra. Nekateri 
pa so posegli tudi po okusnih bobičih iz 
naše šole.

Za pomoč pri organizaciji praznika se 
zahvaljujemo:

MO Koper, Luki Koper, KS Škofije, DU 
upokojencev Škofije, predsedniku 
DU upokojencev Milanu Markočiču, 
Osnovni šoli Oskarja Kovačiča Škofije, 
Lovski družini Dekani, Lovski družini 
Koper. Vsem ostalim podpornikom in 
donatorjem smo se še posebej pisno 
zahvalili.

Vlasta Jerman
Avtorica fotografij: Neva Samec
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Veselo martinovanje na Škofijah

Društvo Dobra volja Škofije je na 
predvečer Sv. Martina v Zadružnem 
domu Škofije priredilo prvo prireditev 
«Iz trte gre v vino«   in tako tudi 1. 
martinovanje na Škofijah. Na odru se 
je pred polno dvorano obiskovalcev 
odvijal zanimiv program, v nadaljevanju 
pa so Primorski fantje z neuničljivo 
Ivico Vergan poskrbel še za živahen 
ples.

Iztok Novak Easy je vodil razgovor s 
škofijskimi vinarji: Matjažem Čokom 
iz vinarstva Čok s Plavij, Aleksandrom 
Klenarjem iz Vinske kleti KlenArt, Urško 

Agapito iz kmetije Agapito in 
Janom Hrvatinom iz Vinarstva Hrvatin 
iz Elerjev. Predstavili so svoje družinsko 
in življensko povezanost z grozdejm, 
vinogradništvom in vinarstvom   ter 
poudarili, koliko energije in ljubezni 
je potrebno, da   v sode in steklenice 
spravijo dobro vino. Prisoten je bil tudi 
največji vinar v regiji, ki ima na območju 
Purissima največji del škofijskih 
vinogradov, Vina Koper. Prav te dni je 
praznoval 70 – letnico in predstavnik 

Vina Koper Škofjot Simon Černe je 
obiskovalcem predstavil podjetje, 
njegove bogate izkušnje in uspehe.

Kulturni program je vodil Gabriel 
Križman. Klapa Semikanta je z svojim 
čudovitim izborom skladb dodala 
vinu žlahtno spremljavo z pesmijo. 
V programu so člani skeč skupine 
Društva Dobra volja Škofije izvedli 
prikaz tlačenja grozdja kot se je izvajalo 
nekoč. Otroška folklorna skupina OŠ 
Marezige je poskrbela za razigranost 
in spomine na plese nekoč. V duetu 
sta zapela Mario Pretvar in Orjana 

Turk. Društvo Dobra volja pa je ob 
tej priložnosti svojim obiskovalcem 
predstavilo tudi zelo uspešno mlado 
krajanko Škofij Tadejo Udovič-
Kovačič, ki je kljub svojim komaj 10 
letom večkratna zmagovalka tako 
mednarodnih kot državnih in drugih 
različnih tekmovanjih na diatonični 
harmoniki. Nazadnje je osvojila 1. mesto 
na državnem tekmovanju .

Seveda ne bi bilo Sv. Martina brez 

krsta vina. Andrej Jelačin je opravil 
krst z njemu lastnim načinom in smeh 
je bil zagotovljen. Z dobro voljo so 
obiskovalci pokušali letošnji uspeh 
vinarjev. Po končanem predstavitvenem 
delu vinarjev, se je pričelo martinovanje 
z ansamblom Primorski fantje. 
Kulinarične dobrote so pripravili člani 
Društva Dobre volje, odlične kaplje vina 
pa predstavljeni vinarji.

Društvo Dobra volja Škofije se 
zahvaljuje za sodelovanje in donacije 
vsem, ki so kakorkoli pomagali k 
izvedbi prve tovrstne prireditve, saj 

je bila polna dvorana obiskovalcev 
dokaz, da je medsebojno druženje 
pomembno.  Zahvala MOK , KS Škofije, 
VinaKopru , Restavraciji Brič, Agrariji 
Koper, Komunali Koper, Mesnici Ave 
Koper, Pekarni Kljun, OŠ Oskarja 
Kovača, Kmetiji Valca, Vinarstu 
KlenArt, Kmetiji Agapito, Vinarstvu 
Hrvatin, Vinarstu Čok. 

Nasiha Cvajdik
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110. obletnica KD Istrski grmič
Letos poteka 110 let odkar je bilo na Sp. Škofijah ustanovljeno 
Pevsko, bralno in godbeno društvo Istrski grmič, ki je bilo 
sad narodnega prebujanja. Na začetku 20. stoletja je tako 
kot v sosednjih vaseh vzniknilo iz potrebe po potrjevanju 
narodne samobitnosti.

Žal pa je čas med obema vojnama delovanje društva prekinil. 
Vendar je naš GRMIČ trdoživ, pogosto je usihal in se znova 
prebujal in nas opozarjal, kako pomembne so vrednote 
kulturnega življenja. Njegovo ime se ponovno pojavi leta 
1956, ko je bilo društvo v novi državi na novo ustanovljeno 
kot Prosvetno društvo Istrski grmič. Ob pomoči osnovne 
šole je delovalo dve desetletji, nato spet poniknilo. Po 
nekajletnem mirovanju je bilo odločilno leto 1986, ko je bilo 
društvo znova ustanovljeno in registrirano kot KD ŠKOFIJE. 
Zadovoljevalo naj bi potrebe vseh vasi naše KS. V letu 1991 
pa je bilo v skladu z novo zakonodajo ponovno registrirano 
z imenom KD Istrski grmič Škofije. Od leta 1986 Istrski grmič 
deluje nepretrgoma. S kulturnimi dejavnostmi in dogodki 
člani društva, katerega število se giblje okrog 80, podarjamo 
svojim krajanom in drugim bogata kulturna doživetja. 
Delujemo v več sekcijah: Dekleta s Škofij, Valmarinke, 
Gledališka skupina mladih, Recitacijsko – gledališka 
skupina odraslih in Domoznanska sekcija.

Ob jubilejnem letu smo pripravili zbornik z naslovom 
Korenine naše preteklosti navdihujejo kulturno 
delovanje danes. V njem smo podrobneje opisali zgodovino 
in delovanje našega društva. Z razstavo fotografij smo 
prikazali razgibano ustvarjanje naših sekcij. Pripravili smo  
pohod po vaseh naše KS, kjer so nekoč delovala sorodna 
prosvetna društva.

Obeleženje obletnice smo zaključili v petek, 24. novembra 
v dvorani zadružnega doma. V svečano prireditev sta nas 
uvedla mlada violinista Uroš Bubnič in Lara Štemberger. 
Skupina domačinov, večinoma članov bivšega škofijskega 
okteta in Valmarinke, so nam uprizorili, kako se je davnega 
leta 1907 rojevalo naše društvo. Večer so s petjem obogatili 
solist in zborovodja Mario Petvar ter ŽeVS Dekleta s Škofij. 
S pestrim programom se nam je pridružila tudi domača 

1
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110. obletnica KD Istrski grmič
osnovna šola, s katero vsa leta tesno sodelujemo. Ubrano 
je zapel otroški pevski zbor, skupina učencev je na izviren 
način, z recitalom, voščila društvu ob jubileju. Z duhovitim 
dvogovorom v narečju sta nastopila učenca Ana Kamenšek 
Zerbo in Lenart Šporin. Tudi iskrive Valmarinke so ta 
večer spet imele zanimiv pogovor. Tokrat so nas poučile, 
koliko različnih oblik imen so imele naše Škofije skozi čas. Z 
mojstrskim igranjem na harmoniko nas je navdušil domačin 
Andrej Gropajc. Večer je sklenil Tamburaški ansambel 
France Prešeren iz Boljunca. O pomenu in delovanju 
društva je spregovorila predsednica Vlasta Jerman. Društvu 
je čestital predsednik Sveta KS Edmond Gašpar, v imenu 
MO Koper nam je izročil priznanje podžupan Peter Bolčič, ki 
je poudaril, da je društvo pomembno za kraj, uveljavljeno pa 
je tudi v občinskem merilu. Priznanje v imenu ZKD MO Koper 
pa nam je prinesla članica izvršnega odbora Nevenka Kariš. 

Prireditev je s svojim izvirnim govorom oplemenitila 
slavnostna govornica, radijska in televizijska urednica 
ter avtorica številnih dokumentarcev, Loredana Gec iz 
Trsta. Prireditev so spremljali številni obiskovalci in gostje 
iz domačega kraja in drugod. Zlasti ponosni smo bili, da 
so med nami tudi naši častni člani Vera Vezovnik, Mila 
Letig in Leander Cunja. Veseli pa smo bili tudi rojakov iz 
sosednje Italije. Večer smo zaključili s prijetnim druženjem, 
si nazdravili, pokramljali s prijatelji in znanci ter se posladkali 
s torto, ki nam jo je prav za naš jubilej izdelala Slaščičarna 
Renata.

Bogato obeleženje jubileja so nam omogočili: Mestna 
občina Koper, Krajevna skupnost Škofije, Zveza kulturnih 
društev MO Koper, Javni sklad republike Slovenije za 
kulturne dejavnosti – Območna izpostava Koper, Geošped 
Koper, Zavarovalnica Triglav, Titus d. o. o. Dekani, Adria 
Tow, Marjetica Koper, Restavracija Capra Koper, Slaščičarna 
Renata.       

Toplo se jim zahvaljujemo.

Vlasta Jerman
Foto Alan Radin in BV



24

Praznik KS Škofije

Ob krajevnem prazniku 1. december je 
KS Škofije v sodelovanju s krajevno orga-
nizacijo Združenja protifašistov, borcev 
za vrednote NOB in veteranov Koper pri-
pravila celodnevno dogajanje: dopoldan 
tradicionalni pohod, zvečer slavnostno 
prireditev v zadružnem domu. Začela se 
je s prihodom praporščakov, ki jih je vodil 
Bojan Rovšek in napovedal voditelj pri-
reditve Maksim Vergan. Potem so zapeli 
prisrčni otroci pevskega zbora OŠ Škofije 
pod vodstvom Valentine Baračič.  

Predsednik sveta KS Škofije Edmond Gaš-
par je v nagovoru med drugim dejal: “Za-
tiranje in nasilje je v naših krajih rodilo upor, 
prve oborožene in krvave spopade, žrtve. 
Kot v Marezigah že leta 1921 in v spomin na 
takrat praznujemo občinski praznik. Doga-
janje je prizadelo in dvignilo mlade fante in 
može, med njimi Oskarja Kovačiča, Pinka 
Tomažiča in mnoge druge. Ilegalno so se 
organizirali, izvajali različne protifašistične 
akcije, se borili za svojo zemljo in pravico, 
bili zaprti, internirani v taboriščih. Vse do 
narodnosovobodilne borbe in končno svo-
bode. Vsi je niso dočakali. Pinko Tomažič, po 
katerem nosi ime tržaški partizanski pevski 
zbor, je bil aktiven tudi po miljskih hribih, 
tukaj je pripravljal prvo oboroženo gverilsko 
enoto, a so ga aretirali. Na drugem tržaškem 
procesu je bil obsojen na smrt in 15. decem-
bra 1941 so ga na Občinah usmrtili. Torej le 
nekaj dni potem, ko je bil na Plavjah 1. de-
cembra ustanovljen prvi odbor OF v sloven-
ski Istri. Med ustanovitelji odbora je bil Oskar 
Kovačič, ki je bil že član Glavnega poveljstva 
Narodnoosvobodilne vojske in pratizanskih 
odredov Slovenije. Ujeli so ga 10 dni zatem 
in ga zaprli. Konca vojne ni dočakal. Oba 
moža, narodna heroja, in mnogi drugi so 
dali življenje za svobodo. 

Zato se danes, ko praznujemo krajevni 
praznik, s ponosom spominjamo teh 
pogumnih časov in ljudi. Pomembno je, da 
negujemo vrednote in jih živimo danes ter 
jutri: strpnost, tovarištvo, mir, antifašizem, 
sprejemanje različnosti v svetu brez meja. 
Prav je tudi, da ohranjamo upor v nas, da se 
odločno zavzemamo za pravičnejši svet, pa 

Ohranjanje vrednot  
in spomina
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naj bo to v kraju, podjetju ali državi.” 

Podelil je posebna priznanja trem prav 
posebnim krajanom, ki so s svojim delom 
in življenjem zaznamovali kraje KS Škofije 
in pustili oziroma puščajo globok pečat 
tudi v širšem prostoru:

Leandru Cunja  za življensko delo na pod-
ročju lokalnega domoznanstva, ohran-
janja običajev in narečij ter kulturnega in 
zgodovinskega izročila krajevne skupnos-
ti. Vlasti Jerman za dolgoletno delovan-
je na področju kulture, njen prispevek k 
prepoznavnosti   in pripadnosti skupnosti 
ter prenašanje žlahtnih izročil na mlade 
generacije. Željku Staniću za dolgoletno 
delo na področju športa, preboj škofijske-
ga dvoranskega nogometa na državno 
raven in prenašanje športnih vrednot na 
mlade. 

Praznovanje krajevnega praznika se ne 
bi moglo lepše nadaljevati in skleniti kot 
se je -  z velikim koncertom   Tržaškega 
partizanskega pevskega zbora Pinko 
Tomažič s skupinama Dirty Fingers  in 
Ovce  ter Draga Misleja Mefa.  Na odru je 
bilo več kot 70 pevcev in številni glasbe-
niki vseh treh skupin, ki so dobre stare 
partizanske in druge pesmi preoblekli v 
sodobne priredbe in očarale občinstvo. 
Dirigentka Pia Cah tako pesmi in nastope 
ohranja večno mlade, večno žive.

Da so organizatorji lahko krajanom za 
praznik pripravila tako čudovit večer, 
gre zahvala generalnemu pokrovitelju 
Luki Koper, sponzorjem Adia Tow, tis-
karni Vek in Altega ter VinaKoper. Prav 
posebna zahvala gre članicam, članom in 
njihovim sopotnikom društva Dobra vol-
ja za pripravo sladic, rezanje pršuta in vso 
organizacijo druženja po prireditvi. Žal 
belo pogrnjenih miz z rdečimi zvezdami 
in drugo dekoracijo ne moremo pokazati 
na fotografijah. A bilo je enkratno. Člani 
društva Istrski grmič so okrasili oder, 
osnovna šola Škofije pa je poskrbela 
za topli čaj dopoldanskega pohoda in 
odlično hrano po prireditvi. 

Foto: Alan Radin

Pohod do pomnikov 
zgodovine
Ob 76. obletnici ustanovitve 
prvega odbora OF v slovenski Istri 
je potekal tradicionalni pohod od 
Škofij do Urbancev, Plavij in nazaj 
do Škofij. Pot se je kot vsako leto 
začela pred spomenikom, ki so 
ga krajani postavili v veliki meri s 
prostovoljniom delom. Nastal je po 
idejnem načrtu Zvesta Apollonia 
in arhitekta Vladimirja Vremca, 
gradbeni odbor pa je vodil pred 
dnevi prezgodaj preminul Herkul 
Jerman. Otvoritev spomenika je 
bila 1985. O tem je spregovoril 
predsednik krajevne organizacije 
organizacijo Združenja protifašistov, 
borcev za vrednote NOB in veteranov 
Koper Vladimir Tul.

Pohodniki so se ustavili na vseh 
pomembnih zgodovinskih točkah, 
obeležjih in pomnikih pomembnih 
dogodkov. Na Urbancih je zbrane 
nagovoril Bojan Rovšek, ki je 
pohod tudi vodil. Pri Jamškovi hiši 
je bil recital Hermine Valenčič in 
Loredane Hrvatin iz Istrskega 
grmiča.
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Večer za spoznavanje korenin
Kulturno društvo Istrski grmič Škofije 
je konec septembra organiziralo 
tradicionalno domoznansko srečanje, 
ki je potekalo na Gorenji   Škofiji ali 
po starem na 4. Škofiji oziroma  “Par 
Ćićou”.

Dober preučevalec krajevne 
zgodovine in življenja Leander 
Cunja je popeljal obiskovalce 
k ostalinam prazgodovinskega 
gradišča (kaštelirja) nad vasjo. 
Ogledali so si tudi vaški studenec in 
koriti, kjer so domačinke prale perilo 
in kjer so napajali živino.

Sledilo je srečanje na travniku na 
Plečarju, kjer je domovanje družine 
Sekolič. Iz pripovedovanja Leandra 
Cunje   smo izvedeli, da so Ćići 
zelo stara vas, ki pa se dandanes s 
številnimi novogradnjami spreminja 
v sodobno naselje. Krasi jo prelep 
razgled na Koprski zaliv in okoliške 
kraje. Seznanili smo se z ledinskimi 
imeni, spoznali smo hišna in 
najpogostejša   osebna imena   ter 
demografsko gibanje v kraju. 
Anekdote in dogodke iz življenja par 
Ćićou so nizali domačini: Radenko 
Cupin, Gracijela  Šavron, Bruna in 
Igor Sekolič. Izvedeli smo marsikaj 
zanimivega pa tudi šaljivega iz 
skromnega življenja nekdanjih 
prebivalcev.

Večer so s  svojim petjem popestrila 
Dekleta s Škofij, prizor iz 
nekdanjega vaškega življenja pa so 
uprizorile naše iskrive Valmarinke. 
Za veselo razpoloženje sta poskrbela 
mlada harmonikarja Martin in Erik, 
ki ju poučuje Andrej Gropajc.

Za vse prisotne je bil to poučen 
in prekrasen večer   ob druženju 
pri gostoljubni družini Sekolič. 
Za njihovo dragoceno pomoč 
pri pripravi dogodka se jim v 
imenu Kulturnega društva toplo 
zahvaljujemo. Za pomoč se 
zahvaljujemo tudi KS Škofije, vsem 
ki so napekli pecivo in Sergeju 
Roliču za prevoz klopi.

Vlasta Jerman
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Društvo Dobra volja Škofije je 
15.12.2017 v Zadružnem domu KS 
Škofije organiziralo že tretji »Večer 
folklore in humorja Škofije«. Gre za 
značilno decembrsko prireditev, 
ko se vsi veselimo in si  želimo 
polepšati naša pričakovanja, ko 
smo še posebej dovzetni za prijetne 
dogodke, potrebujemo mir in 
toplino.

Večer na Škofijah je bil namenjen 
spoštovanju tradicije skozi pesem in 
ples, prenašanju na mlajše rodove. 
Na prireditvi so se predstavili 
Hrvaško kulturno društvo Istra 
Piran, Kulturno, umetniško in 
športno društvo Behar, Folklorno 
društvo Val Piran, Kulturno 
društvo Škocjan pri Otočcu 
- folklorna skupina Plamen, 
Kulturno plesno društvo Moonsun 
z indijskimi plesi. Žal pa je zaradi 
bolezni članov odpovedala skupina 
Kulturnega društva Ilirija iz Kopra. Za 
humor je poskrbelo Društvo Dobra 
volja Škofije z svojo skeč skupino. 
Vse nastopajoče dogajanje na odru 
pa je povezovala  Mojca Klarič.  Da 
so bili vsi dobro slišani in uglašeni, je 
poskrbel  Maksim Vergan.

Kljub mnogim prireditvam v okolici in 
deževnemu vremenu, so obiskovalci 
napolnili dvorano, plesalci in igralci 
pa njihova srca. Smeh, dobra volja 
in aplavz, ki se je širil po dvorani, je 
najlepše darilo vsem ustvarjalcem in 
obiskovalcem. Ob koncu prireditve 
je sledilo skupinsko fotografiranjem 
in izročitev zahval za udeležence.

Navdušenje se je nadaljevalo tudi po 
zaključku, ko se je veselo druženje 
ob pogostitvi, prevesilo še dolgo v 
noč.

Ob tej priložnosti se Društvo 
Dobra volja Škofije zahvaljuje: za 
sofinanciranje MOK, za vsestransko 
sodelovanje KS Škofije, za doniranje 
Pekarni Škofije - meja, Slaščičarni 
Triglav, Agrariji Koper, kuhinji 
Casino Škofije, Robertu Starcu za 
fotografsko obeležje dogodkov 
ter članicam in članom za pripravo 
pogostitve.

Nasiha Cvajdik

Folklora in humor
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Leander Cunja 

Obrazložitev posebnega priznanja za 
Leandra Cunjo

Redki so taki, kot je Leander Cunja, 
Škofjot z Dalenje Škafije. Karkoli bi ga 
kdo pobaral o naših Škofijah, o celi 
naši Krajevni skupnosti, bo vedel 
in znal povedati kaj pomembnega 
in zanimivega. Je vztrajen iskalec 
po zgodovinskih in drugih virih o 
nekdanjem dogajanju in življenju v naši 
Istri in zlasti še v vaseh  naše KS. Leander 
je že od nekdaj zvest zapisovalec 
dragocenih podatkov o domačih ljudeh, 
običajih in navadah in škofijskem 
narečju. Bolj ko se oddaljujemo od 
preteklosti, tem bolj so pomembni 
njegovi spomini in znanje.

Delovnim obveznostim, ki jih je 
opravljal v občini Koper, se je predajal s 
srcem; zaposlil se je v koprskem arhivu, 
nadaljeval kot tajnik koprske Zveze 
prijateljev mladine, nato je bil na občini 
odgovoren za sodelovanje s krajevnimi 
skupnostmi, vodil je tudi Samoupravno 
interesno skupnost za kulturo. Vse to 
mu je omogočalo, da je širše in globlje 
spoznaval istrsko podeželje in tudi 
svoje domače okolje. Napisal je knjigo 
Na Morganovi liniji o življenju na tem 
območju po II.svetovni vojni.

Leander je bil že v mladih letih 
organizator kulturnega delovanja na 
Škofijah, nekaj let je bil tudi predsednik 
kulturnega društva Istrski grmič. 
Povezoval je mlade, da so se družili v 
godbenih skupinah, nastopali so doma 
in drugod. Leander lepo sodeluje tudi v 
sedanjem Istrskem grmiču. Svoje bogato 
vedenje o imenih nekdanjih Škofjotov 
in Škofjotk, o njivah, vrtovih, baredih, 
naseljih in zaselkih, tudi o radostnih in 
tragičnih usodah ljudi, vse to in še več 
Leander pove na narečnih večerih, ki jih 
prireja društvo Istrski grmič. Zavzema 
se za ohranitev ledinskih imen in tudi 
za nekdanje poimenovanje Spodnjih in 

Zgornjih Škofij. Tako bi se (vsaj nekoliko) 
nadaljevalo izročilo prednikov, sedanji 
in prihodnji prebivalci naše KS pa bi se 
bolje ukoreninili in pomagali razvijati 
našo skupnost ter bogatiti medsebojne 
povezave. V zborniku ob 110-letnici 
KS Istrski grmič je prispeval o tem zelo 
dragocen zapis.

Zato mu svet KS Škofije podeljuje 
posebno priznanje za življenjsko delo 
na področju lokalnega domoznanstva, 
ohranjanja običajev in narečij ter 
kulturnega in zgodovinskega izročila 
krajevne skupnosti. 

Vlasta Jerman

Obrazložitev posebnega priznanja za 
Vlasto Jerman

Vlasta Jerman je domačinka, bila je 
učiteljica in ravnateljica osnovne šole 
Oskarja Kovačiča Škofije, ljubiteljica 
kulture in s srcem pri otrocih, ki jim še 
vedno prenaša izročila krajev in svoja 
znanja. Leta 2005 je postala predsednica 
Kulturnega društva Istrski grmič in 
pod njenim vodstvom se je na Škofijah 
zgodilo veliko prijetnih, bogatih 
kulturnih dogodkov.

Odlikuje jo občutljivost za materin jezik, 
hkrati pa želja za ohranjanje domačega 
narečja, ki ga kot domačinka zelo dobro 
obvlada. Veliko besedil za dogodke 
napiše sama tako za odrasle kot za 
otroke. Mladim svetuje, jih spodbuja in je 
njihova mentorica. Vse skrbno načrtuje, 
oblikuje scenarije prireditev,   bedi nad 
njihovim potekom, skrbi za finančno 
plat delovanja društva. V času, od kar je 
predsednica,  se je na Škofijah in drugod 
odvilo veliko odmevnih dogodkov: 
številni narečni večeri, proslave ob 
8. februarju, obletnice društva, 100 - 
letnica slikarja Hermana Pečariča, pevski 
in   literarni večeri, nastopi legendarnih 
Valmarink. Je tudi duša tradicionalne 
prireditve Vino in oljke.

Zadnja leta je društvo pod njenim 
vodstvom   preseglo krajevne okvire. 
Društvo se povezuje s Slovenci v 
Italiji.   Druži jih lepa slovenska beseda, 
pesem in prijateljstvo. Skupaj pripravijo 
projekte in tako oblikujejo skupni 
kulturni prostor.

Je članica izvršnega   odbora ZKD MO 
KOPER, članica Sveta JSKD OI Koper 

in deluje v upravnem odboru Društva 
Pristan- Univerze za tretje življenjsko 
obdobje Koper.

Svet KS Škofije ji podeljuje posebno 
priznanje za dolgoletno delovanje na 
področju kulture, njenemu prispevku 
k prepoznavnosti in pripadnosti 
skupnosti ter prenašanje žlahtnih 
izročil na mlade generacije.

Podelitev posebnih priznanj
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90 let Maksa Vezovnika

Krajan Maks Vezovnik, rojen v Celju, je 18. septembra 
praznoval 90. rojstni dan. Kot vsako življenje je tudi njegovo 

vtkano v čas, ki ga je pogumno in predano soustvarjal. Pri še 
ne dopolnjenih 17 letih se je vključil v narodnoosvobodilni 
boj. Kmalu po osvoboditvi se je izšolal za učitelja in leta 
1952 prišel v Dekane. Tistega davnega leta sta si v Dekanih 
Maks in Vera (Kragelj) prvič segla v roke kot mlada učiteljska 
tovariša. Po devetih letih poučevanja se je Maks odločil še 
za druge družbeno pomembne delovne obveznosti. Ob 
delu je diplomiral na Višji upravni šoli, delal v organizaciji 
SZDL (socialističa zveza), na Delavski univerzi, Radiu Koper, 
v Agrariji Koper in Skupnosti socialnega skrbstva RS kot 
predsednik izvršnega odbora.   Leta 1974 se je z družino 
priselil na Škofije. Tudi po upokojitvi je bil družbeno 
dejaven, nekaj let kot predsednik sveta KS Škofije in več let 
kot predsednik občinske Zveze borcev NOB.

Ob svoji osemdesetletnici je izdal knjigo spominov Zgodbe, 
ki jih je pisal čas. Tudi pri svojih 90 še vedno rad kaj napiše in 
rad poudari: Da ne bo vse pozabljeno!

Željko Stanić

Obrazložitev posebnega priznanja

Željko Stanić je postal športna ikona 
Škofij, Mestne občine Koper in 
Obalno Kraške regije. Zaznamuje ga 
namreč 30 let aktivnega delovanja v 
malonogometnem klubu FC BRONX, 
kjer je večji del svojega življenja posvetil 
razvoju in predsednikovanju kluba.

Klub je nastal iz skupine mladih iz 
Zgornjih Škofij, ki so radi igrali mali 
nogomet na turnirjih v bližnjih vaseh, 
katerih del je bil tudi Željko, še danes 
poznan pod vzdevkom »Čiko«. FC Bronx 

je letos praznoval 30 let delovanja in 
nihče si davnega leta 1987 ni zamišljal, 
da bo klub nekega dne štel več kot 
200 igralcev dvoranskega nogometa, 
nastopal v 1. slovenski ligi in osvojil 
slovenski pokal.

Željko je ves ta čas predsednik kluba, ta 
funkcija pa zahteva ogromno dela, veliko 
odgovorosti in odrekanja. Na videz 
profesionalno delo je zanj prostovoljno 
delo in še danes dokazuje da lahko z 
ljubeznijo do nogometa povezuješ in 
kuješ mejnike.
yy Nekoč skupina prijateljev je danes 
zavidanja vreden klub
yy V devetih kategorijah je aktivnih več 
kot 200 igralcev različnih starosti in 
klub uvršča med večja društva na 
Obalno Kraškem območju.
yy Klub krasita dva vrhunca, to sta zmaga 
v slovenskem pokalu in nepozabna 
tekma z Izolo v športni dvorani 
Bonifika pred 2.000 gledalci

Željka neprestano žene naprej 
sodelovanje z mladimi, saj je tudi 
sam na športni poti začel kot otrok. 
Veseli se dela z otroci v šolah, nižjih 
kategorijah in kot pravi sam, ga to dela 
še vedno mladega. V okviru kluba in 
njegovih članov je veliko prispeval k 
prepoznavnosti krajevne skupnosti 
Škofije. Festival malega nogometa in 
šagra na Škofijah sta dva velika dogodka, 
ki sta v celoti plod trdega dolgoletnega 

dela članov društva Bronx in privabita 
na Škofije na tisoče obiskovalcev. 
Povezan je s KS Škofije kot član odbora 
za družbene dejavnosti in je odličen 
upravitelj dvorane Burja, saj jo redno 
in zelo skrbno vzdržuje.

Željko si od vedno prizadeva za 
popularizacijo futsala kot športa, malega 
nogometa. Dejaven je v MNZ Koper kot 
podpredsednik izvršnega odbora in 
predsednik komisije za futsal. Pod 
okriljem NZS pa je del komisije za mali 
nogomet NZS.

Svet KS Škofije podeljuje Željku 
Staniću posebno priznanje za 
dolgoletno delo na področju športa, 
preboj škofijskega dvoranskega 
nogometa na državno raven in 
prenašanja športnih vrednot na 
mlade.
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Rožnata drevesa tudi na Škofijah

Slovenija je  že tretje leto v  organizirala 
akcijo Rožnate pletenine. Oktober 
je namreč mesec   osveščanja o raku 
dojk,  rožnate pletenine, ki jih ustvarjajo 
pridne roke v številnih občinah, 
društvih in organizacijah, pa ovite okoli 
dreves  mimoidoče opozarjaja na pomen 
osveščanja o raku dojk, preventivnem 
samopregledovanju in zdravem načinu 
življenja. Letos so v akciji sodelovala 
tudi društva in posamezniki v koprski 
občini. Njihova koordinatorka je bila  
Natalija Korent iz Elerjev. Akciji se je 
priključilo tudi društvo Istrski grmič 
oziroma Valmarinke, ki so z rožnatimi 
pleteninami »oblekle« drevo v Kopru in 
drevo na Škofijah

Z rožnatimi pleteninami se povezuje 
osveščanje z ustvarjalnostjo, hkrati pa se 
povezujejo tudi članice Europe Donne, 
različne organizacije ter ustvarjalne 
posameznice in posamezniki, ki skupaj 

napletajo˝rožnate niti za zdravje˝. V 
letošnjo akcijo ovijanja dreves je bilo 
vključenih več kot 60 krajev po Sloveniji. 
S tem ustvarjalnost neposredno 
povezujejo s skrbjo zase in za svoje 
zdravje ter spodbujajo medgeneracijsko 
in medsektorsko sodelovanje.

V torek 3. 10. 2017 so ovijali drevesa 
tudi v Kopru. V parku pri tržnici so se 
zbrale ženske iz različnih organizacij, 
ki so pristopile k akciji: Center dnevnih 
aktivnosti in Večgeneracijski center 

Morje, ki delujeta pod okriljem Zveze 
društev upokojencev Mestne občine 
Koper, Dom upokojencev Koper, 
Društvo KUP Kultura, Društvo Šentmar 
– Šent in Nacionalni inštitut za javno 
zdravje, OE Koper. Pri ovijanju dreves 
so s svojimi izdelki sodelovale tudi 
Valmarinke iz Kulturnega društva Istrski 
grmič Škofije.  Tu se zgodba še ne konča. 
Saj so Valmarinke, s svojimi pleteninami, 
oblekle tudi drevo pred Mercatorjem na 
Škofijah.

Avtor fotografij: Melissa Bartol Misson, 
Hermina Valenčič in BV

Borci in KS uredili grob Jožefu Cupinu

Ob popisu, ki ga je izdelalo Projektivno 
podjetje Kranj v letih 1970-1971, se 
je ugotavljalo stanje vojnih grobišč 
in obeležij v Sloveniji. Na območju 
Krajevne skupnosti Škofije smo pred 
leti pričeli z obnovo grobov žrtev 
vojnega nasilja in spominskih obeležij. 
V letošnjem letu se je odbor ZZB KO 
Škofije odločil, da ugotovimo stanje 
groba po pokojnem Cupin Jožefu, 
žrtev vojnega nasilja. Grob je bil 
izbrisan. V pogovoru s pričami je bilo 
ugotovljeno in dokazano mesto groba 
pokojnega.

V času okupacije je nemška soldateska 
ustrelila Cupin Jožefa, rojenega 
11.11.1871, stanujočega na Rombih, 

Zg. Škofije, ustreljen je bil 01.05.1945 v 
Rombih. Pokopan je bil na pokopališču 
Tinjan. KO ZZB NOV Škofije je po 
pomočjo sredstev KS Škofije grob 
uredila in postavila nagrobno 
ploščo dne 25.10.2017. V skupnem 
sodelovanju s KS Škofije se bomo v 
odboru še naprej dogovarjali in urejali 
zadeve, ki še niso rešene.  

Vodja projekta za obnovo teh grobov 
in obeležij v KS Škofije s pooblastilom z 
dne 18.10.2013 Združenja protifašistov, 
borcev za vrednote NOB in veteranov 
Koper, Krajevna organizacija Škofije

Bojan Rovšek 
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Sonček je dobil darilo

Boštjan in Bogdan Božič iz podjetja Agrimar sta decembra 
Centru Sonček na Elerjih podarila traktorsko frezo vredno 
približno 1.600 evrov. Vsi so je bili izjemno veseli, saj bodo z 
njo še lažje obdelovali zemljo na Elerjih in v Premančanu, kjer 
gojijo zelenjavo, lavando in drugo. Kot sta povedala direktor 
Sončka Iztok Suhadolnik in vodja v Elerjih Vili Zvonarič se 
nenehno trudijo ustvarjati dodatne zaposlitve za njihove 
uporabnike. Kmetijska mehanizacija jim je pri tem v veliko 
pomoč.

Prav tako se je potrebno ves čas truditi za zagotavljanje 
osnovnih pogojev za izvajanje programov in storitev. Pri 
tem jim večkrat priskočijo na pomoč donatorji. Lani je bil ob 
tem času v zadružnem domu tudi dobrodelni koncert in z 
izkupičkom so kupili terapevtske konje.  Med vidnimi donatorji 
je tudi Luka Koper . 

Starostniki praznujejo

Društvo upokojencev Škofije je tudi letos, kakor vsako leto 
počastilo naše starostnike, osemdeset in devetdeset letnike 
v naši KS. Zbrali so se v novi učilnici v prizidku šole. Druženje 
je potekalo ob programu, v katerem so sodelovali učenci 
OŠ in  mladi harmonikarji. Ob glasbeni spremljavi Slavka 
Trančarja jim je čas še prehitro minil. Predsednik društva 
jih je obdaril s skromnim darilcem in obljubili so si, da se 
naslednje leto spet vidijo......   

Ponosno in vztrajno že 19. na pohod Ankaran - Triglav

Škofije so še spale, ko so po cesti iz Ankarana 1. julija ob 4.45 
zjutraj prišli udeleženci pohoda Ankaran – Triglav. Njihov 
prvi postanek  je bil na Škofijah pri slaščičarni, njihov prihod 
pa je pospremila pesem in kitara Marjetke Popovski s pev-
kami. Pričakala jih je kava, Matej je postregel piškote in kljub 
zgodnji uri je stekel sproščen klepet in obujanje spominov 
na 18 dosedanjih pohodov. Letos je že 19., ko Območno 
združenje veteranov vojne za Slovenijo Slovenska Istra 
in Policijsko veteransko društvo Sever za Primorsko in 
Notranjsko organiziorata pohod v počastitev osamosvo-
jitvene in narodnoosvobodilne vojne. Od začetka vztrajata, 
spodbujata in hodita dva klena Škofjota Bojan Rovšek in 
Vlado Ličen, ki je kot predsednik OZ VVS pred 19 leti idejo 
o pohodu tudi realiziral. Desetič so jih s pesmijo pospremi-
le Marjetka in pevke, zato so si ob tej priložnosti izmenjali 
čestitke, rože in brošure.  Srečno pot, ki bo trajala teden dni, 
in še veliko pohodov jim je zaželel tudi predsednik sveta KS 
Škofije Edmond Gašpar.

Danijel Božič, ki se je pohoda udeležil že 17., je v brošuri 
ob 10-letnici opisal, kako je steklenička z morsko vodo v na-

hrbtniku romala na Triglav. »Morje in Triglav! Simbola, zdru-
žena na slovenski zastavi, združena v glavah in dušah po-
hodnikov. V poklon domovini Sloveniji. Zanjo so leta 1991 
iz naših vrst padle žrtve in pohodniki, veterani slovenske 
vojne, se jim priklanjamo. Priklanjamo se svobodi, samostoj-
nosti, napreku, sožitju in miru.«

Drugo leto pričakujemo 20. pohod in Bojan Rovšek 
napoveduje, da bo nekaj posebnega.



Mediji o Škofijah in Škofjotih

Na burji
Izdajatelj: KS Škofije
Uredniški odbor: Gabriele Žabkar, Barbara Verdnik, 
Željko Stanič (šport)
Prelom in tisk: Tiskarna Vek Koper
Naklada: 1.150 izvodov
Aktualno dogajanje spremljajte na internetni strani 
KS Škofije http://www.ks-skofije in pišite o dogodkih 
na ks.skofije@siol.net

Zadišalo je po praznikih
V torek pred začetkom božično novoletnih 
praznikov je Kulturno društvo Istrski grmič 
skupaj z OŠ Škofije in Zvezo kulturnih 
društev MOK pripravilo prireditev »Že diši po 
praznikihj«.

V dvorani Zadružnega doma so nastopali KS 
Istrski grmič, KD Hrvatini, Pihalni orkester 
Marezige in seveda učenci naše osnovne šole.


