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Iztekajoči se mandat je bil pričakovano poln izzivov, zanosa 
in volje po soustvarjanju. Pričakala nas je sicer povsem 
neurejena dokumentacija in arhiv, ni bilo predaje poslov od 
prejšnje predsednice, tajnica je bila na dolgotrajni bolniški. A 
večina svetnikov je želela s svojim delom doprinesti k razvoju 
svojega naselja, urejati probleme in povečati zadovoljstvo 
krajanov. Ko ste prebirali dosedanja glasila in tudi današnje, 
boste lahko ocenjevali, da je bilo narejenega zelo veliko, da 
je naše delo prineslo rezultate. In tudi s strani občine že zelo 
dolgo ni bilo toliko investicij v krajevni skupnosti kot v tem 
mandatu. Naša sistematičnost, dosledno zapisovanje potreb 
krajanov, dajanje pobud in vztrajnost so se obrestovali.

Žal je bil mandat tudi poln oviranj, spletk in zdrah, ki sta jih 
že od začetka izvajala dva svetnika. Začelo se je z odstopom 
in potem preklicem odstopa Milana Markočiča. Nadaljevalo 
z incidentom na nacionalni osnovi, ko sta skupaj z Rinom 
Hrvatinom napadla pripadnico italijanske skupnosti in 
mediji niso ravno prijazno poročali o Škofijah. Hitro so 
se začeli vrstiti pritiski, da bi krajevni skupnosti odvzeli 
upravljanje z vaško hišo in bivšim baliniščem. Imamo celo 
dokaze, da so se z občinskimi uslužbenci dogovarjali, katere 
lažne razloge naj si izmislijo, da bi lahko prekinili pogodbe. 
Seveda so obe prekinili brez pravnih temeljev in jih dali 
v upravljanje obema društvoma, ki jih vodita omenjena 
svetnika. Je bilo to plačilo za lojalnost in plačilo za stalno 
klevetanje vseh, ki smo hoteli in delali za dobro Škofij? 
Oba sta tudi ves čas grozila še z nadaljnjimi »sankcijami iz 
Verdijeve« in namigovala na zadružni dom. Zato je moral 
svet sprožiti vse potrebne postopke, da zavaruje zadružni 
dom in ta ostane v lasti krajanov, ki so ga zgradili.

Pa vendar ocenjujem, da je prevladala pozitivna večinska 
volja sveta in smo s skupnimi močmi  realizirali večino 
sprejetih projektov, ki so se financirali iz skromnih sredstev 
KS. Zlasti pa smo bili vedno na voljo krajanom in smo takoj 
priskočili na pomoč, ko je bilo to potrebno. Pisali smo 
pobude občini in pristojnim ter vztrajali na urejanju zadev 

kot so bili odpadki v centru Škofij, prometna varnost, ceste…

Zadružnemu domu smo vdihnili novo življenje, ko smo 
z javnim razpisom izbrali dva podjetnika, ki sta s svojo 
ponudbo postavila naš kraj na zemljevid dobre slaščičarske 
in burger ponudbe. Krajani smo dobili dva lokala, kjer lahko 
z užitkom preberemo jutranje novice ob kavi in se zvečer 
usedemo s prijatelji.

Z lastnimi sredstvi je KS postavila tri igrala, sodelovala pri 
urejanju četrtega in dala novo vsebino igrišču na Plavjah. S 
predpripravljenimi grobnimi parcelami smo uredili novi del 
pokopališča Škofije, tlakovali pokopališče Plavje, ga začeli 
urejati na Tinjanu.

Izdelali so se tudi nekateri projekti, s katerimi smo predlagali 
MOK ureditev mirujočega prometa, a so žal naleteli na 
kljubovanje in gluha ušesa. Očitno jih je bilo bolje uporabiti 
za sejanje razdora in zdrah v vasi, kot pa za ureditev kraja. 
Izdelan je še projekt usposobitve kleti ob vhodu v pododrje, 
ki čaka na realizacijo v letu 2019, če bodo tako odločili 
novi svetniki. Za tem se lahko uredijo še dodatni pisarniški 
prostori na stopnišču nekdanjega kino operatrskega dela in 
bo tako zadružni dom v celoti obnovljen in v funkciji.

Zgodili so se nam tudi begunci, ki so bili odlična priložnost 
župana za ponoven poskus rušenja legitimno izvoljenega 
sveta in vodstva KS. Z ignorantskim odnosom do 
komunikacije z ministrstva je pripravil scenarij, kako bi za 
namero umeščanja beguncev okrivil predsednika KS, ki s tem 
ni imel nič in sebe postavil v vlogo velikega rešitelja. Državi 
je v končni fazi dal na razpolaga stanovanje občinskega 
javnega stanovanjskega sklada  na Škofijah, namesto da bi 
stanovanje dobil kateri od občanov - prosilcev za neprofitno 
stanovanje. Žal so mediji o Škofijah spet poročali negativno 
in o krajanih govorili kot o ksenofobih.

Podobne spletke so se dogajale tudi okoli ambulante. 
Najprej tri leta obljub in nič sklepov pristojnih, potem pa 
skoraj »posilstvo«,  da bi se umestila v avlo dvorane. Avla je 
vendar funkcionalno neločljivi del leta 2010 obnovljenega 
prireditvenega prostora. Kot da je župan iskal najbolj 
nemogočo rešitev, da bi za nerealziracijo ambulante na 
Škofijah spet lahko okrivil predsednika sveta KS.

Podobna zgodba se je odvijala tudi z načrtovano energetsko 
sanacijo osnovne šole. Po tem, ko je občina v letu 2009 in 
2010 pripravila projekt in pridobila gradbeno dovoljenje 
za gradnjo nove šole, je po volilnem letu umaknila ta 
investicijski program. Župan se je pač samovoljno odločil, 
da je 9 milijonov evrov prevelik denar za šolo in namesto 
tega pripravil načrt  »energetsko sanacije« za par sto tisoč 
evrov. S tem je zanikal in izničil vse sklepe zborov krajanov in 
sveta KS – torej voljo krajanov. Ko so še starši sprevideli, da 
gre za barantanje na račun primernih in zdravih bivanjskih 
pogojev otrok, se je prebudila civilna iniciativa, ki je 
zaustavila namero arogantne in neracionalne odločitve. 
Župan je zlil svoj žolč tudi na njih, čeprav bi jim moral danes 
biti hvaležen. Izbrani  izvajalec sanacije je namreč čez poletje  
za seboj pustil pogorišče na kar nekaj javnih objektih po vsej 
Sloveniji. 
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Namesto da bi občina v  dialogu pomagala izvajati jasno 
predstavljene prioritete večjih investicij (Šola, kanalizacija, 
ceste, promet…) in izvesti več krat jasno  predstavljene 
prepotrebne izboljšave manjšega obsega, je že v lanskem 
letu  na svojo roko izpeljala nekaj intervencij: sanacijo 
ceste četrte Škofije (brez ureditve kanalizacije), izgradnjo 
otroškega igrišča četrte Škofije, popravilo šolskega igrišča, 
asfaltiranje odseka ceste pred hišo bivše tajnice KS…

Angažirano  sodelovanje vodstva sveta in članov odbora za 
spremljanje izgradnje 2. faze kanalizacije Sp. Škofije je poleg 
125 kanalizacijskih priključkov doseglo, da se je stara vaška 
kanalizacija uporabila za odvodnjavanje meteornih voda in 
asfaltiralo celo vas. Obnovili smo staro vaško »špino« in jo 
ponovno priključili na vodovod.

V tem mandatu se je odprlo novo delovišče izgradnje 
kanalizacije  2.faza kanalizacije na Zg. Škofijah, ki so pridobile 
69 kanalizjskih priključkov. Realizirana je bila slaba polovica 
projekta, v katerem pa žal niso zajete Tretje in Četrte Škofije.

V izdelavi sta trenutno kanalizacijska projekta Tretje Škofije 
in zadnja etapa kanalizacije Sp. Škofije. O drugih projektih 
(Plavje Tinjan Elerji…) ni nobene informacije.

V prizadevanjih za še bolj pester družabni utrip smo letos 
nabavili in postavili v dvorani Hermana Pečariča projektor 
in platno. Zdaj lahko pripravimo kino predstave, razne video 
predstave, video podprte zbore krajanov, predavanja itd.

Dvorano je potrebno opremiti še z akustično zaveso in urediti 
gretje, ki je že od samega začetka nezadostno. Občina zanj ni 
uveljavila garancije za (ne) kvalitetno izvedena delo v 2010.

Vzporedno s tem se je v tem štiri letnem obdobju  popestrilo  
tudi družabno dogajanje. Društva in druge organizacije 
se izvedle niz prireditev. Dobili smo štiri nove, za katere 
verjamemo, da so postale tradicionalne. Čestitke vsem 
organizatorjem in njihovim sodelavcem za vloženi trud.

Ob izteku mandata se zahvaljujem za sodelovanje vsem 
članom sveta, ki ste v njem  tvorno delovali, vsem članom 
odborov ter vsem krajanom, ki ste nam dajali podporo in 
oporo v delu.

Ob skorajšnjih volitvah pozivam vse krajane, da se v čim 
večjem številu udeležite volitev in zavrnete vse opcije, 
ki so sejale razdor in prepir v naši skupnosti. Le združeni 
bomo dosegali cilje za boljše  življenje na Škofijah.

Edmond Gašpar

Statistika

O delu sveta KS v mandatu 2014 – 2018 govorijo številke.

Svet  je deloval 

•	na 32 rednih sejah

•	na 29 korespondenčnih sejah

•	na 4 izrednih sejah

Sklical je 4 zbore krajanov, na katerih je bilo sprejetih 
17 sklepov.

Župan je sklical en zbor občanov glede osnovne šole.

Sprejel je 365 sklepov. Vodstvu občine je posredoval 
120 različnih predlogov in pobud ter sklepov sveta. 
Razpredelnica kaže, da na skoraj polovico pisem župan in 
pristojne službe niso odgovarjali, prav tako seveda niso 
sledile pobudam iz Škofij.

Tabela prikazuje prisotnost svetnikov na sejah, vse je vodil 
predsednik sveta. Matjaž Čok je vodil še zelo aktiven Odbor za 
Infrastrukturo, Nataša Zerbo Odbor za družbene dejavnosti, 
ki se je redno sestajal in odločal tudi korespondenčno.  
Damjan Pečarič je bil predsednik Odbora za okolje in 
prostor, vendar ga v celem mandatu ni niti enkrat sklical. 

Član sveta Odsotnost s sej Procent (%) prisotnosti na 32 sejah sveta

Matjaž Ivanjšič 1 96

Matjaž Čok 4 87

Rino Hrvatin 4 87

Neva Tul 5 84

Valentina Petaroš Jeromela 7 78

Milan Markočič 7 78

Samanta Perič Mikulandi 8 75

Nataša Zerbo 10 68

Damjan Pečarič 10 68
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Uspeli preprečiti prodajo parcel 
nad šolo
Koprska občina je v tem mandatu na dražbi večkrat ponujala 
v prodajo parcele nad šolskim igriščem v izmeri 8.688 
metrov in za njih hotela približno 600.000 evrov. Svet 
krajevne skupnosti je pred vsako dražbo občino pozival 
naj vendar ne proda teh dragocenih zemljišč, ampak naj 
jih nameni za rekreacijo in urbano zelenje. Predvsem pa za 
morebitne prostorske potrebe za gradnjo nove šole. Vodstvo 
občine je pobudo vztrajno zavračalo do zbora občanov aprila 
letos. Direktorica občinske uprave Sabina Mozetič je takrat 
krajanom zagotovila, da prodajo parcel začasno umikajo 
iz prodaje. Na zadnji, 32. seji sveta KS Škofije so svetniki dali 
vnovič pobudo občini, da parceli trajno umakne iz prodaje.

Zamrznitev prodaje ni bila 
uslišana
Svet KS je dal na MOK že leta 2016 pobudo za zamrznitev 
prodaje stvarnega premoženja – nepremičnin na področju 
KS Škofije in namenski porabi teh proračunskih prihodkov. 
Pobuda je imala dva dela: 

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

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

Leta 2016 je bila predvidena prodaja 400 parcel, pospešena 
prodaja se je nadaljevala tudi v naslednjih letih. Žal pobuda 
ni naletela na odziv. 

Svet KS 

Iz dela sveta KS

Objavljamo en primer poročila predsednika na seji 
sveta o opravljenih izboljšavah v preteklem mesecu. To je 
bilo na 20. seji sveta aprila leta 2016. Predsednik je na 
podoben način poročal na vsaki seji sveta.

1. Obrez dreves ob državni cesti v območju centralnih 
dejavnosti Sp. Škofij, pred in ob pokopališču Škofije, 
na Tinjanu so odstranili vejo, dela na Plavjah bodo 
izvedena v naslednjih dneh. V načrtu je že nekaj 
časa tudi ureditev zelenice pred pošto, a se čaka na 
naročilnico lastnika.

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

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

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

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

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

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

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

9. Prav tako je bil urgiran in urejen odvoz vej pri cerkvici 
in čiščenje kosovnega odpadka pri ekološkem otoku 
na Zg.Škofije. Inšpekciji je bil prijavljen avtomobil brez 
registracij na javni površini pred pokopališčem, a je žal 
še vedno tam.
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Kanalizacija

Za kanalizacijo največ doslej
V tem mandatu je bilo v krajevni skupnosti na kanalizacijo 
priključenih največ gospodinjstev doslej – nekaj čez 200. 
Vlaganja so bila temu primerna velika, znašala so približno 3 
milijone evrov. Največji poseg so leta 2015 doživele Sp. 
Škofije. Leta 2016 so bili izvedeni trije manjši kanalizacijski 
vodi sekundarnega kanalizacijskega omrežja na Zg. Škofijah. 
Za leti 2017 in 2018 je bila načrtovana izvedba projekta 
kanalizacije na Zg. Škofijah v vrednosti 3,8 milijona evrov, 
vendar je nepojasnjeno padla iz proračuna. 

Svet se je zelo angažiral, da bi prišlo do rebalansa proračuna, 
takratna svetnica Polka Bošković je vložila amandma, a vse 
zaman. A kaže, da so bile pritiski škofijske javnosti in sveta KS 
vendarle prehudi, zato si je vodstvo občine sredi leta 2017 
premislilo. Jeseni se je začela gradnja ene etape kanalizacije 
ZG. Škofije, kdaj bo na vrsti naslednja, pa še ni jasno.

Letos je bila predstavljena tudi idejna zasnova projekta 
kanalizacije 3. Škofije in projekt za manjkajoče priključke 
na Sp. Škofijah. Kanalizacijske priključke ima zdaj ena tretjina 
škofijskih gospodinjstev. Za večino krajev še ni izdelana niti 
projektna dokumentacija. 

Velika naložba se je še povečala

Skoraj hkrati, ko se je začel mandat sveta, se je konec leta 2014 
začela ena največjih investicij na Škofijah zadnjih let in tudi 
tega mandata »Gradnja sekundarnega kanalizacijskega 
omrežja Škofije I. faza - 2. etapa«. Naložbena vrednost je 
bila 1,5 milijona evrov, sofinancirana pa je bila predvsem 
z evropskimi sredstvi. Glavni izvajalec je bil Adriang, 
partnerja pa Grafist in CPK.

Uspešno je bila zaključena oktobra leta 2015, izvedenih je 
bilo  125 hišnih priključkov in 99 vodovodnih priključkov, 
kar je pomenilo, da je bilo narejenih 38 hišnih priključkov 
več kot je bilo  predvideno. V celoti so bile asfaltirane tudi 
poti, ceste in trgi, kar v naložbi ni bilo predvideno.

Svet KS je skupaj s krajani že pred pričetkom del imenoval 
Komisijo za spremljanje investicije, ki jo je vodil Herkul 
Jerman. Pregled njihove dela kaže, da je aktivno sodelovanje 
komisije za spremljanje izgradnje kanalizacije, odbora za 
investicije in vodstva KS pri spremljanju investicije naneslo 
kar 600 ur volonterskega dela. Bili so namreč na rednih 
tedenskih, pa tudi dnevnih ogledih na terenu , sodelovali so 
na 34 operativnih sestankih, kontaktirali in usklajevali odnose 
med krajani, investitorjem in izvajalci, popisovali pripombe 
in pošiljali zapise nadzoru, izvajalcem in investitorju MOK. 
Na prošnjo sveta je občina odobrila tudi 40.000 evrov 
dodatnih sredstev za celovito asfaltiranje trga in vseh cest 
v vasi Sp. Škofij.

Zaradi opravljenega dela in truda, ki je prinesel več hišnih 
priključkov, celotno asfaltiranje vasi in drugo se je gospa 
Tatjana Lečić iz Samostojne investicijske službe MOK 
predsedniku sveta KS Edmondu Gašparju še posebej 
zahvalila z naslednjimi besedami: »Zahvaljujem se vam 
in celotnem gradbenem odboru, ki ste s svojim stalnim 
sodelovanjem pomagali najti rešitve tudi tam, kjer se je v 
začetku zdelo, da rešitev zaradi slabih sosedskih odnosov ni. 
Posebej bi poudarila vaše prizadevanje za celovito ureditev 
celotnega območja, zajetega z izgradnjo kanalizacije.« 
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Kanalizacija

Ker je velika investicija v kanalizacijo na Sp. Škofijah  močno 
posegla v vaški trg, kjer od leta 1935 stoji tudi izlivka oziroma 
po domače špina, je predsednik sveta dal pobudo, da bi se 
ob tej priložnosti obnovila. Predstavlja namreč tudi tehnično 
dediščino in je pomemben pričevalec zgodovine.

To se je tudi zgodilo. Celotna izlivka s podstavkom je bila 
demontirana. Špina je šla najprej v Izolo na peskanje. Potem 
sta jo v roke vzela Cveto in Milan ter jo popravila oziroma 
rekonstruirala. V Črnomlju so jo strokovno pobarvali in 
skrbno varovana je počakala na zaključek del na trgu.

Medtem je betonski podstavek obdeloval škofijski kamnosek 
Maks Fojkar. V zgornjem delu je bil zelo poškodovan in 
potrebno ga je bilo nadomestiti s kamnoseškim izdelkom iz 
kraškega sivca. 

Na vaškem trgu zdaj stoji obnovljena »špina«, ki so jo 
omogočili  posluh in finančna participacija KS Škofije, 

Grafista in Rižanskega vodovoda. Zlasti pa so za njo zaslužni  
Cveto Trošt, Milan Jakac, Matej Gabrijel, Adem Skulić in 
Edmond Gašpar. 
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69 kanalizacijskih priključkov na Zg. Škofijah

Svet KS Škofije ni spremljal poteka izgradnje »Kanalizacija 
Škofije II.faza 1. etapa«, ki se je začela jeseni 2017, saj si 
vodstvo občine tega ni želelo. Za koordinatorja je imenoval 
Rina Hrvatina iz Vaške skupnosti,  ta pa svetu ni poročal o 
poteku in zaključevanju del na tej zelo pomembni investiciji 
v KS Škofije. Predsednik sveta je zato pristojni urad sam 
zaprosil za informacije in jih posredoval svetu ter krajanom. 
Naložba je bila končana poleti in je obsegala:

•	 Izvedenih je bilo 858 metrov priključkov komunalnih 
odpadnih voda

•	Namesto 841 metrov je bilo izvedenih 826 metrov 
kanalizacije za odpadne komunalne vode   

•	Za kanalizacijo padavinske odpadne vode je bilo 
predvideno 803 metrov, izvedeno pa 1041 metrov 

•	Po zaključnih delih je bila vas asfaltirana, izvedenih je bilo 
69 kanalizacijskih priključkov. 

Vsa gospodinjstva na tem območju še nimajo priključka, 
večji del Zg. Škofij pa še čaka, kdaj bodo prišli na vrsto.
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Zadružni dom je postal center dogajanja in 
druženja

V Zadružnem domu je leta 2014 že dolgo sameval in 
propadal velik lokal, kjer je bila včasih trgovina in salon 
pohištva. Najemnik Korner v prostor ni vlagal in je bil že 
v slabem stanju. Oba lokala sta v tem času dobila nova 
najemnika, sta temeljito obnovljena in imata funkcionalno 
teraso ter sta postala priljubljena tako med domačini kot sta 
znana vse širšemu krogu obiskovalcev, tudi iz tujine. 

Slaščičarna Renata

Najprej je Odbor za družbene dejavnosti leta 2015 določil 
kriterije, kakšno ponudbo bi želeli imeti, kaj bi bila dodana 
vrednost za krajane in kakšne zahteve postaviti novim 
najemnikom.  Potem je svet objavil javni razpis za prazen 
lokal in v najem ga je dobil mlad par Renata in Matej 
Dobrinja. Intenzivno sta se lotila celovite sanacije od 
inštalacij, tlakov do protipožarnega stropa. Decembra istega 
leta so se uradno odprla sladka vrata Slaščičarne  Renata in 
presegla vsa pričakovanja. Škofije niso dobile samo svežih in 
odličnih sladic, ampak kavarno, v kateri je prijetno mladim 

in starejšim, kjer je lepo posedet v notranjem prostoru ali na 
zraku na terasi.

B - Zone



Sodobno opremljena dvorana za dogodke in kino

Septembra je Dvorana Hermana Pečariča dobila dodatno 
opremo, zaradi česar bodo lahko prireditve in dogodki v njej še 
pestrejši. V skladu s sklepom sveta KS Škofije je bilo nabavljeno 
motorno projekcijsko platno v velikosti 550 x 405 centimetrov 
z daljinskim upravljalnikom in projektor, ki so ga montirali 
pod strop. Montažo, preizkus in delovanje nove opreme sta 
spremljala Branko Primožič in Maksim Vergan, ki ob dogodkih 
največkrat rokujeta z avdio in video opremo v dvorani.

Projeciranje filmov, videov, slik ali drugih elementov je 
mogoče tako na platno kot na steno v ozadju odra. Dvorana 
bi lahko bila kdaj tudi kino, ki so ga Škofije v preteklosti že 
imele. Letos je bila že urejena kabelska povezava za dostavo 
internetnega signala v dvorano oder in pododrje, tako da je 
Dvorana Hermana Pečariča zdaj res sodobno opremljena in 
v veselje društvom, prirediteljem dogodkov in obiskovalcev.

Njena šibka točka zaenkrat ostaja zgolj ogrevanje, ki ob 
obnovi ni bilo pravilno projektirano, investitor (MOK) ni 
zahteval popravkov in se tako že osem let išče primerna 
rešitev.

Ko je spomladi 2016 potekla najemna pogodba za Korner, 
je bil objavljen nov razpis in Josip Buterin iz Škofij je postal 
nov najemnik. Tudi on se je lotil izredno zahtevnega projekta 
obnove in opremljanja lokala, v katerega je investiral čez 
150.000 evrov. Zaradi zahtevnosti so dela spremljali Darko 
Počkaj, Matej Gabriel in Edmond Gašpar, saj je investicija 
pomenila trajni vložek v objekt zadružnega doma. B – Zone 
ali Cono B so otvorili aprila 2017, začetno ponudbo z 
burgerji in pivom pa so razširili. Danes je B – Zone privlačen 
in ugleden lokal za vse generacije.  

Terasa
Pred obema lokaloma je bila junija 2017 sezidana enovita 
terasa s skupnim dostopom za osebe s posebnimi potrebami. 
KS Škofije je v teraso investirala nekaj manj kot 10.000 evrov, 
ta del zadružnega doma je pridobil na funkcionalnosti, 
pročelje oziroma čelna stran objekta pa zdaj ponuja urejen 
izgled. 

9
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Pokopališča

Razlika v urejenosti je očitna

Posebna skrb je ves mandat veljala trem škofijskim pokopališčem. Za pokopališče Plavje je bil kot pilotni 
projekt pripravljen geodetski izris, kot ga zahteva zakonodaja. Služil je tudi za načrtovanje novih mest in 
potrebni naložb, enako se je pristopilo k urejanju pokopališč na Škofijah in Tinjanu. Tako so od leta 2015 
izdelani štirje geodetski katastri vseh treh pokopališč. Grobna mesta so v skladu z njimi oštevilčena tako, 
kot je zahteval zakon in občinski odlok. 

Na pokopališču Škofije se je izvedla investicija pripravljenih 
grobnih mest v viši 10.000 evrov, opravljala so se hortikulturna 
dela pred kapelico, na novem delu pokopališča in v njegovi 
okolici. 

Sanirati je bilo potrebno škodo zaradi vremena, ki je porušilo 
stare ciprese. Letos se je zgodila havarija na vodovodni 
instalaciji in saniranje je stalo kar 3.500 evrov. Pred Dnevom 

spomina na mrtve so bila popravljena in pobarvana vrata 
v mrliški vežici in prepleskane stene, prav tako je bil v tem 
obdobju zamenjan tekstil v vežici.

Na Plavjah so bila najprej prebarvana vhodna vrata, 
požagano drevo ob vhodu, mrliška vežica je dobila žleb. 
Saniran je bil suho zid na severnovzhodni strani, počiščena 
zasebna parcela ob njem, vgrajen nov pokrov vodovodnega 
jaška in zgrajen plato bodočega lapidarija.

Največ del je bilo izvedenih letos, ko so bila po sklepu 
sveta obnovljene in tlakovane poti,  ki zagotoviljajo večjo 
dostopnost, varnost in urejen videz pokopališča. Hkrati 
je zagotovljeno tudi območje, kjer bo v prihodnje možno 
postavljati grobove in predvsem žarne niše. Cilje prenove je 
tudi to, da se maksimalno izkoristi obstoječe površine in se 
ne posega izven gabaritov pokopališča. 
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Pokopališča

Koper se še ni uskladil z zakonom o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti

Septembra lani je izšel nov zakon o pogrebni in 
pokopališki dejavnosti. Občina bi morala do letos svojo 
dejavnost uskladiti z zakonom in sprejeti ustrezne predpise, 
a tega do zdaj še ni storila. Gre namreč zato, da je upravljalec 
pokopališč občina ali oseba javnega prava (v koprskem 
primeru Marjetica), ki mora  izvajati investicije in investicijsko 
vzdrževanj, oddajo grobov v najem, vodenje evidenc ter 
izdajanje soglasij v zvezi s posegi na območju pokopališč.

To pomeni, da bi morala za vsa pokopališča občina skrbeti 
enako v skladu z zakonom:

•	 Urejanje pokopališč obsega zgraditev ali razširitev 
obstoječega pokopališča, zgraditev pokopaliških objektov 
in naprav ter druge pokopališke infrastrukture na 
pokopališču, razdelitev pokopališča na posamezne zvrsti 
grobov in opustitev pokopališča.

•	 Občina mora v svojih prostorskih aktih določiti zadostne 

površine za pokopavanje umrlih za najmanj 30 let. Pri tem 
mora upoštevati potrebe po večjem številu pokopov ob 
morebitnih naravnih in drugih nesrečah, v vojni in izrednih 
razmerah.

•	 Občina mora zagotoviti sredstva za zgraditev ali razširitev 
pokopališča, pokopaliških objektov in naprav ter druge 
pokopališke infrastrukture na območju, ki je določeno z 
občinskim prostorskim aktom.

Problem je, da občina sploh še nima Občinskega 
prostorskega načrta, ki bi ga morala imeti od leta 2007.
KS Škofije je spraševala za ponudbe rednega vzdrževanja 
pokopališč, saj samo z eno zaposleno tajnico krajevna 
skupnost te dejavnosti ne more ustrezno izvajati. Samo 
vzdrževanje treh pokopališč in redna košnja bi letno stalo 
okoli 15.000 evrov. Po zakonu pa bi to morala opravljati 
občina.

V naslednjem mandatu je na vrsti pokopališče Tinjan.

Razlike v urejenosti škofijskih pokopališč kažejo fotografije.
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Igrala

Igrala za otroke v vseh krajih

Takoj po konstituiranje sveta KS konec novembra 2014 so svetniki ugotovili, da je na računu KS Škofije 
neporabljen oziroma neizkoriščen denar. Ker niso želeli, da bi šel v nič, so se takoj odločili, da bo ena 
prioritet njihovega delovanja ureditev igrišč za otroke po krajih, kjer igral ni. Odločili so se za nakup 
kombiniranih ekoloških igral za Elerje in Tinjan. 
Škofijski kraji so v tem obdobju dobili tri sodobna igrala in KS je sodelovala pri ureditvi igrišča na 
Kolombarju. V prosti čas najmlajših je KS vložila skoraj 20.000 evrov. Krajevna skupnost vzdržuje tri 
nabavljena igrala, ostala na Škofijah so v upravljanju drugih subjektov. 

Igralo sožitja na Elerjih
Prvo igralo za otroke, ki so ga poimenovali igralo sožitja, 
so dobili otroci na Elerjih novembra leta 2015. Prostor 
je odstopil Center Sonček in v družbi varovancev Sončka, 
razigranih deklic in krajanov so ga simbolno predali direktor 
Zveze Sonček Iztok Suhadolnik, predsednik sveta KS  
Škofije Edmond Gašpar in svetnica iz Elerjev Samanta 
Mikulandi. Ob tem je dejala:«Kot vaška predstavnica sem 
zelo vesela, da sem izpolnila obljubo in dolgoletno željo po 
igralih na Elerjih. Za to se zahvaljujem Edmondu Gašparju 
in vsem svetnikom, ki so nakup podprli. Stremimo tudi po 
tem, da bi občina Koper pristopila in pomagala z dodelitvijo 
ustreznega prostora za različne aktivnosti krajanov. Želimo 
si nove vaške hiše, saj nam je bila tista, ki so jo zgradili naši 
nonoti, pred leti brez vednosti odvzeta.«

Vsi so si želeli tudi, da bi se na cesti skozi Elerje poskrbelo 
za upočasnitev prometa, svet je pošiljal pobude na občino, 
vendar rezultatov žal ni bilo.

Novo igralo, nova namembnost igrišča na 
Plavjah 
Igralo za Tinjan je bilo nabavljeno, a so se s prostorom, kjer 
naj bi stalo, začeli dogajati neverjetni birokratski zapleti. 
Zato so se svetniki odločili, da igralo postavijo na Plavjah, na 
staro in dotrajano rokometno igrišče. Plavje so tretje največje 
naselje v krajevni skupnosti z več kot 570 prebivalci, od tega 
z 80 otroci. Aktivnosti je prevzel Matjaž Čok, svetnik iz Plavij 

in staro rokometno igrišče se je začelo spreminjati v prostor 
za igro otrok, rekreacijo in druženje. Na lep sončen dan 1. 
oktobra 2016 je bilo otrokom predano novo igralo najvišjih 
standardov podjetja Levček. Poskrbljeno je bilo za varnost, 
pod igrali je bil nasuta debela plast drobnega prodca. 

Matjaž je napovedal, da se urejanje igrišča s tem še ni končala 
in tako je tudi bilo. Nabavljen je bil nov sodoben koš, letos so 
bile sanirane še razpoke na asfaltu, zarisane oznake za koš in 
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Igrala

mali nogomet, popravljena stara vrata. K uresničitvi nabave 
koša so z donacijami prispevali tudi krajani Plavij.

Otroško igrišče z dušo na Kolombarju
Letos so otroško igrišče in prostor za druženje dobili tudi 
v Kolombarju. Želja krajanov je bila že dolgo velika, a do 
realizacije je minilo skoraj tri leta. KS je dala občini predlog, 
da bi kupila igrala in da da soglasje za uporabo prostora. 

Soglasje je prišlo, nakupa pa občina ni podprla. Zato se 
je angažirala krajevna skupnost, dala denar za ureditev 
parkirišča in kasneje še za eno igralo. 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.   

Končno igralo tudi za čarobni Tinjan 
Prostor na Tinjanu, kjer je avgusta letos oživelo novo 
večnamensko igralo, je nekaj posebnega. Kljub vročemu 
poletnemu dnevu, je v senci borovih dreves prijetno sveže, 
veter ohlaja zrak, ki prav posebno diši. Pogled se odpira na 
Trst in Osapsko dolino, na Kraški rob,  vidijo se vrhovi Koprskih 
brd, kot so Kojnik, Kuk, Lačna. Otroško veselje in druženje je 
ta čarobni kotiček na Tinjanu samo še nadgradilo. 

A pot do igrala je bila dolga in svetnica s Tinjana Nataša 
Zerbo je že skoraj obupala, da bo načrt v tem mandate 

sploh uresničen. Prostorska umestitev je bila predvidena na 
javno porvšino v lasti državnega sklada kmetijskih zemljišč, 
od katerega se je takoj v začetku leta 2015 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 razdelil 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 postavljeno in je v veselje tamkajšnjim otrokom. 
Uredila se je 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. A zaenkrat to ostaja le pri besedah.
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Celostna podoba

Krajevna skupnost dobila celostno podobo

Jeseni 2017 je bila po dokaj dolgem in prepotrebne procesu 
dogovarjanja in iskanja najboljših rešitev sprejeta Celostna 
grafična podoba Krajevne skupnosti Škofije, ki je bila že takoj 
uporabljena za pripravo plaket krajevnim nagrajencem ob 
krajevnem prazniku.

Kaj pa je celostna grafična podoba? CGP, kot se na kratko 
reče, pomaga vzpostavljati prepoznavnost, graditi identiteto 
in krepiti pripadnost. Je izjemno pomembno orodje, ki s 
pomočjo vizualne podobe gradi ter utrjuje ugled kraja. V njej 
se neločljivo odražajo zgodovina, zrcali se sedanjost in vizija 
prihodnosti.

Za KS Škofije je značilno veliko priseljevanje in rast števila 
prebivalcev, ima izjemno zgodovino, v kateri je bilo značilno 
tudi odseljevanje ljudi, za katerimi je ostala praznina. Ima 
pomembno geografsko lego in odlične pogoje za oljkarstvo, 
vinogradništvo, gojenje zelenjave in druge pridelke, 
podjetništvo je v vzponu. 

Cilj CGP na Škofijah je bil, da bi raznoliko in večkulturna 
skupnost povezala, jo navdala s ponosom, pripadnostjo, 
pomagala k skupni identiteti. 

Od takrat se CGP z logotipom uporablja na vseh tiskovinah, 
tablah, vabilih, priznanjih, kmalu pa bo vidna tudi na posebni 
tabli pročelja zadružnega doma z napisom Dvorana 
Hermana Pečariča. 
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Lučke

Kako so Škofije dobile lučke

Letos je praznična okrasitev še bolj aktualna kot pretekla leta. 
Župan se je odločil, da za njo nameni več kot pol milijona 
evrov, v Kopru je osvetljen vsak trg in drevo na promenadi, 
lučke pa so se prižigale že 9. novembra. Kljub tako ogromni 
količini denarja, pa spet ni niti evro namenjen krajevnim 
skupnostim, številnim našim krajem v občini. Kot da si 
občani, otroci ne želijo vsaj malo prazničnega vzdušja.

Zato ni odveč spomniti, kako so Škofije prišle do vsaj skromne 
(v primerjavi s Koprom) praznične osvetlitve. Prav lučke so 
na nek način odraz občinske politike pod vodstvom tega 
župana in kakšen razkorak vlada med njegovimi odločitvami 
in željami ter potrebami ljudi. 

Svet KS Škofije je novembra leta 2015 pisal vodstvu 
občine z apelom, da naj vendar enakovredno obravnava 
vse krajevne skupnosti in v občinski režiji poskrbi, da bo tudi 
v vseh primestnih in zalednih krajih decembrska okrasitev 
razveseljevala otroke in občane. Pobuda za okrasitev je bila 
zaradi razumevanja težkega finančnega stanja občine, kot so 
takrat na veliko razlagali, skromna. Okrasila naj bi se državna 
cesta od odcepa ceste za Tinjan do osrednjega trga na Sp. 
Škofijah pri cerkvi.

Odgovor občine se je glasil, da MOK od leta 2012 poskrbi 
za novoletno okrasitev le na območju starega mestnega 
jedra. Od takrat morajo krajevne skupnosti same skrbeti za 
novoletno okrasitev. 

Ko je krajevna skupnost vprašala za ponudbo koncesionarja, 
je dobila ponudbo, da za montažo in demontažo 23 
elementov okrasitve na stebrih uličnih svetilk  zahteva 
2.170 evrov. Krajevna skupnost takega denarja za ta namen 
seveda ni imela. 

V akcijo so skupaj s predsednikom šli škofijski podjetniki in 
se dogovorili za sodelovanje ter povezovanje. Partnersko so 
pokrili strošek okrasitve akacije pred pošto s 1,000 lučkami, 
rodil pa se je tudi nov dogodek na predzadnji dan leta 
»Škofije se družijo«.

Od takrat se je vsako leto dodalo kakšen nov element, lani 
so se kupile dodatne lučke za akacijo, ki je zdaj res bogato 

okrašena. Dobili smo nove okraske iz celostne podobe Škofij. 
Prvič pa je bilo nekaj svetlobnih elementov nameščenih tudi 
na Elerje, Tinjan in Plavje. 
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Ceste

Državna načrta, ki bosta vplivali na Škofije

V prihodnjih letih država načrtuje kar nekaj projektov, ki 
bodo vplivali na življenje v krajevni skupnosti. O njih so 
potekali posveti in razgovori, da bi bili krajani čim bolje 
informirani, zlasti pa da bo KS lahko vplivala na posege in ti 
ne bodo prinesli preveč negativnih posledic.

Eden večjih je gotovo gradnja 2. tira, saj bo del trase potekal 
čez Zg. Škofije proti Plavjam, kjer je predviden železniški 
tunel T8. Tako je bil letos predstavljen monitoring krajanom, 
katerih stavbe ležijo na vplivnem območju izgradnje. Na 
sedežu KS je bil junija tudi sestanek z državnim sekretarjem 
in skrbnikom projekta Drugi tir Divača - Koper  Juretom 
Lebnom, njegovim pomočnikom Rokom Jermanom  in 
predstavnikom DRI Bojanom Cerkovnikom, ki bo nadzornik 
del na območju  KS Škofije. 

Po drugem referendumu je bil s strani ministrstva predviden 
širok s sestanek s krajani, ki bi odgovoril na vsa odprta 
vprašanja. Do zdaj ni bil sklican. Dogajanje bo treba skrbno 
spremljati.

Leta 2016 je bila organizirana javna obravnava osnutka 
državnega prostorskega načrta za kablovod 110kV od 
RTP 110/20 kV Dekani do slovensko - italijanske meje 

MMP Škofije. Na njej so predstavniki Direktorata za prostor, 
graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, 
Direktorata za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo, 
projektanta in investitorja podrobno predstavili načrt 
velike naložbe ter posega v prostor. Namen investicije, 
ki se povezuje z italijansko stranjo, je večja zanesljivost 
električnega sistema, omogočanje cenejših virov energije in 
izboljšanje notranjega trga. Trasa kablovoda bo dolga 4,6 
kilometra, od tega bo 4 kilometre v KS Škofije (Sp. Škofije 
3 in Plavje 1 km) in 0,6 kilometra v Dekanih, kjer se bo naložba 
začela. Trasa bo tekla po državni cesti od Dekanov do Škofij, 
kjer se bo pri izvozu za Elerje usmerila na občinsko cesto in 
se zaključila v Žavljah. Delovni pas za umestitev kablovoda 
pod površino bo širok 3 metre. Predvideno je, da se bo delalo 
na enem voznem pasu, povsod pa to ne bo mogoče, zato bo 
promet v času izvajanja verjetno precej oviran. 

Takrat je bilo rečeno, da bo do začetka investicije minilo 
najmanj dve leti. Zaenkrat informacij o začetku še ni.

Naše ceste in promet

MOK je na pobudo KS postavila 4  hitrostne ovire na cesti 
Sp. Škofije - Tinjan in eno  pred vrtcem. 
Zarisala je intervencijske poti in cone v vasi Sp. Škofije, Zg. 
Škofije in na cesti proti zaselku Hrib (med šolo in vrtcem).
Tri-krat so bili opravljeni skupni ogledi iInvestitorja MOK, 
izvajalca in predstavnikov KS na dva-krat prekopavanem 
(Elektro in Telekom)  odseku ceste Marši – transformatorska 
postaja Elerji. Opozorjeni so bili na podor pločnika pri 
Sončku in saniranje razpok v smeri proti Hrvatinom. Bila 
je podana tudi  zahteva po postavitvi odbojne ograje ob 

Škofijsko/Plavski tunel T8 – iz brošure 2TDK:
Predor T8 3.808,00 m Zaradi dolžine in specifične konfigura-
cije 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 po-
toka, zato se predorska cev na tem mestu izvede po tehnolo-
giji koroškega pokrova. Predor je v flišni hribini, kjer ni priča-
kovati 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 Diva-
ča in v prečnih povezavah med predorsko in servisno cevjo so 
predvidene pogonske centrale ter transformatorske postaje.
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pločniku pri Sončku Elerji in v tem odseku tudi hitrostne 
ovire. Brez rezultata
Prekopana in inventivno zakrpana je bila cesta od Maršev 
do Čuka (Elektro Primorska)

Dva-krat je bila potrebna intervencija z materialom za cesto 
zaselek Grad, en-krat je opravila nujno popravilo Marjetica.
KS je opozarjala  na vseh ogledih, na vsakoletnih popisih 
izboljšav in predlogov nujnih del na nevaren globoki odprti 
kanal ob odseku ceste razcep Badiha-Puberli. Dela niso 
bila izvedena in KS je lahko le vzdrževala preglednost z 
redno košnjo

Občina je po več kot 10 letih obljub asfaltirala cesto 
»Matič«.
Asfaltirali so tudi cesto na tretjih Škofijah med št.  in 74b in 
76b.
Asfaltirala se je cesta Četrte Škofije in neprioritetni odsek 
pred hišo Rešek
Po izgradnji kanalizacije so se na novo asfaltirala   utrjena 
vožišča na Drugih Škofijah.
Ni se uredila predlagana krožna pot za šolski prevoz Tretje 
Škofije, in pot zgornje Plavje – pokopališče Plavje

Cesta Sp. Škofije - Tinjan spet kaže močno načetost 
nosilnega ustroja, saj je zaradi gradenj na Zg. Škofijah čedalje 
bolj obremenjena s težkim kamionskim prometom.
Kritična postaja povezava Tinjan-Urbanci, ker se pod 
vasjo Tinjan ruši desna brežina. Ob večjem nalivu se lahko 
zgodi, da ne bo več vozna.
Na DRI KS več krat urgirala, da se arboristično obrežejo 
platane ob državni cesti R3 741 Sp. Škofije - mejni prehod. 
Zaenkrat je dana samo obljuba DRI, da bo urejeno do konca 
leta.
V centru Sp. Škofije so na pobudo KS namestili dve radarski 
table, ki opozarjata na preseganja hitrostne omejitve in 
beležijo statistiko (Pogostost preseganja omejitve, štetje 
vozil.
Za ureditev poti Tinjan – Rožar v samogradnji krajanov   je 

svet KS dodelil  7.000 EUR za nakup gradbenega materiala.

Ceste

Pet povoznih ploščadi
V prejšnjem mandatu so bile na cesti proti Zg. Škofijam 
položene nestandardne hitrostne ovire pri šoli, še prej 
pri pokopališču, ki so sprožale veliko nezadovoljstva 
krajanov. Tudi v anketi so oktobra 2016 poudarjali, da je 
potrebno narediti pravo povozno ploščad, prav tako na 
zboru krajanov. Svet KS je  vodstvu občine pošiljal številne 
pobude za ureditev večje prometne varnosti in končno je 
Urad za javne gospodarske službe in promet decembra 
istega leta reagiral. Naročil je izgradnjo   petih povoznih 
ploščadi za umirjaje prometa v okolici šole in na cesti 
Škofije - Tinjan, ki  so bile izvedene do januarja 2017. 

Ne prav posrečeno. Zato  je moral investitor kar večkrat 
naročat popravila.

MOK bo za ureditev petih ploščadih namenila približno 
25.000 evrov.
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Avla

Dogodkov v dvorani ni brez avle

Leta 2010 je bila dvorana z avlo, kjer so garderoba in 
sanitarije, kar predstavlja funkcionalno celoto, obnovljena z 
evropskimi sredstvi. Od takrat se v njej vrstijo različni dogodki, 
avla pa se je pokazala še bolj vsestransko uporabna. Služi 
kot prostor za druženje po dogodkih v dvorani, primerna 
je za manjše dogodke z do 60 obiskovalci, razširjene seje 
sveta, predstavitve. Škofijska društva pa imajo v njej nujno 
potreben prostor za vaje: tam vadijo Dekleta s Škofij, različne 
sekcije Društva Dobra volja. V avli se pripravlja dobrodošlice 
pohodnikom ob krajevnem prazniku in drugim. 

Skratka avla je za kakovostno društveno, kulturno, družbeno 
in krajevno življenje  neobhodno potrebna. Kakršnikoli poseg 
ali drugačna uporaba avle bi najprej uničila del investicije iz 
preteklih let, dvorana bi ostala brez dostopa do sanitarij, brez 
garderobe, predprostora dvorane. 

Izbor fotografij kaže, kako potreben prostor je to oziroma je 
avla sestavni del dvorane.



19

Avla
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Neuresničene obljube in pobude

Ni nove šole
Največja neuresničena obljuba je gotovo ta, da Škofije niso 
dobile novo zgrajene šole. Pred 10 leti so bili že sprejeti 
ustrezni sklepi, narejeni projekti, izdano gradbeno dovoljenje 
in župan je novo šolo obljubljal v predvolilnih kampanjah in 
celo na otvoritvi prizidka k vrtcu leta 2014. Zdaj so obljube 
pozabljene, rišejo se nove risbice in po več kot desetletju 
zanemarjanja vzdrževanja šole, so bila to poletje izvedena 
vsaj  nujna dela. Ob takem ignoriranju volje krajanov, ki je bila 
potrjena na številnih zborih in sejah sveta KS, je težko verjeti 
novim obljubam.

Ni ambulante
Obljuba o ambulanti na Škofijah je mlajša, dana je bila v 
tem mandatu. Vodstvo občine se s njo vse do aprila letos ni 
ukvarjalo, sprejet ni bil noben sklep Zavoda Zdravstveni dom 
ali občinskega sveta, župan se ni posvetil izbiri primernega 
prostora. Svetnik Milan Markočič je ves čas izpostavljal povsem 
neprimerno lokacijo v fitnesu, ki jo je zavrnil tudi župan. Ta je 
dobil osem različnih predlogov, med njimi tudi v občinskem 
objektu bivše pekarne. Konec junija so se svetniki KS soglasno 
odločili za ambulanto v 1. nadstropju, župan pa je izbral avlo. 
Ker bi s tem ogrozili funkcioniranje dvorane, preprečili dostop 

do sanitarij in vrsto drugih negativnih učinkov, je bilo jasno, da 
obljuba o ambulanti nikoli ni bila resna. 

Ni parkirišč
Parkiranje v centru Škofij je za domačine in vse, ki prihajajo 
na Škofije, vse bolj težavno. Storitvene dejavnosti se 

Neuresničene obljube



21

Neuresničene obljube

razvijajo, promet se povečuje, ljudje imajo več avtomobilov, 
prostor za parkiranje obstaja, a ga je treba urediti. Svet KS je v 
začetku mandata dal izdelati strokovne predloge ureditve treh 
parkirišč in jih poslal vodstvu občine kot pobudo za realizacijo. 
Strokovne službe so načrte pozitivno ocenile, dvakrat je bil 
že naročen zaris, a je vedno padel v vodo zaradi zasebnih 
interesov stanovalcev ob parkirišču. Obljubljen je bila tudi 
ureditev parkirišča pri pekarni, a je ostalo pri besedah.

Ni krožišč
Še junija sta župan in Dejan Škerlič obljubljala vsaj dva nujna 
krožišča: enega na izvozu iz občinske ceste na državno cest pri 
vrtcu in enega pri šoli. NI.

Ni doma za ostarele
Občina je pred skoraj tremi leti za 250.000 evrov kupila 
bivšo karavlo na Plavjah. Zbor krajanov in svet je konec leta 

2016 dal vodstvu občine pobudo, da se v objektu uredi dom 
za ostarele in dementne osebe s centrom dnevnih aktivnosti 
za varovance in krajane KS. Občina je to uvrstila v letošnji 
načrt investicij. Podobo bivše karavle in upravljanje z javnim 
premoženjem kažejo fotografije. 

Ni obljubljenih investicijskih izboljšav
Junija je bilo na skupnem ogledu predsednika sveta KS in 
Dejana Škerliča dogovorjeno, da bodo do volitev v KS Škofije 
opravljena naslednja dela. Na Sp. Škofijah zaris parkirišč, 
asfaltiranje parkirišča pri pekarni, ureditev in asfaltiranje 
parkirišča pred pokopališčem, ureditev nivojskega križišča na 
zahodni obvoznici (Čuk) in postavitev tabel za omejitev hitrosti 
ter ozelenitev ekološkega otoka na Čuku. Na Elerjih bi morali 
postaviti dve hitrostni oviri, popraviti pločnik pri Sončku in 
postaviti varnostno ograjo ter urediti javno razsvetljavo. Na 
Plavjah je bila obljubljena vgradnja meteornih cevi in zasutje 
jarka na cesti Plavje – Urbanic, ureditev vodnjaka in lipe ter 
asfaltiranje vaškega trga in asfaltiranje povezovalne ceste 
nad cerkvijo. Na Tinjanu bi morala biti urejena in tlakovana 
razgledna ploščad proti osu, kjer je novo igralo in postavljena 
klop, asfaltirano parkirišče v centru in ozelenitev ekološkega 
otoka ter ureditev vodnjaka. Na Zg. Škofijah je bila v načrtu 
krožna cesta za šolski avtobus, pokrita čakalnica za šolarje in 
ureditev ceste mimo Makorja. 

Nič od tega ni bilo realizirano kot tudi ne večina od 120 pobud 
občini v tem mandatu.
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Družbene dejavnosti

Pestro dogajanje, veliko prireditev, uspešni 
športniki

Raven razvitosti in pestrosti družbenih dejavnosti v nekem 
okolju kaže na kakovost življenja krajanov. Zato je bilo delo 
Odbora za družbene dejavnosti usmerjeno v  spodbujanje 
aktivnosti na vseh področji. Cilj je bil, da bi bili  rezultati 
dela v času štiriletnega mandata vidni v kulturi, športu, 
boljši obveščenosti krajanov, pri medgeneracijskem in vse 
splošnem sodelovanju ter povezovanju vseh subjektov v 
krajevni skupnosti.

Rezultati so več kot vidni. Delovati je začelo novo društvo Dobra 
volja in prineslo dodatno pestro dogajanje, tradicionalne 
prireditve kot so špargljada oziroma multukulinarika, 
golažjada, martinovanje, folkloro. Društvo Istrski grmič je 
skrbelo za kulturne prireditve in ohranjanje zgodovinskih 
izročil, narečij ter vrednot našega prostor. Na pobudo društva 
je dvorana zadružnega doma dobila novo ime – Dvorana 
Hermana Pečariča. Praznovanje krajevnega praznika 1. 
december je postalo prava domoljubna proslava z odličnimi 
nastopajočimi, ki vsako leto pritegne številne krajane in tudi 
obiskovalce od drugod. Podobno je praznovanje Dneva žena 
in vrsto drugih glasbenih, gledaliških, zborovskih prireditev. 
Število dogodkov v dvorani in avli se je v tem času nekajkrat 
pomnožilo. Več je šager po naših krajih in druženj, povezali so 
se podjetniki in konec leta pripravijo »Škofije se družijo«. 

Vedno je razveseljalo tudi sodelovanje osnovne šole Škofije, 
njenih učencev in učiteljev.

V športu je FC Bronx pod vodstvom Željka Staniča gotovo 
vodilno društvo in s vsemi selekcijami futsala oziroma malega 
nogometa eden najuspešnejših klubov v občini in državi. 

Spoznali smo novo športno panogo kettlebel lifting, ki jo N1 
Gym Obala Škofije z Neno Cah uspešno promovira v javnosti 
in je prineslo na Škofije tudi tekmovanje v tem šport. Imamo 
uspešne mlade plesalke Cheerlindinga in cheer plesa, ki jim je 
KS že večkrat pomagala na njihovih poteh na tekmovanja.

Takoj je bilo poskrbljeno za boljše informiranje krajanov, 
kar so v preteklosti po rezultatih anket ti zelo pogrešali. Že 
decembra 2014 je izšlo prvo glasilo Na burji in danes držite 
v rokah že deveto številko. Poleti leta 2015 je bila postavljena 
tudi internetna stran, ki tekoče obvešča o sestankih sveta KS, 
njegovih odločitvah in vsem dogajanju v KS Škofije. Na strani 
je bilo objavljenih več kot 450 prispevkov. 

KS Škofije je konec leta 2017 dobila tudi celostno grafično 
podobo, ki prispeva k prepoznavnosti, gradi identiteto in 
krepi pripadnost. Dogajanja, prireditve, šport in kultura – vse 
to povezuje ljudi različnih generacij. Žal pa so bile prisotne tudi 
nekatere »silnice« razdvajanja, ki so delovale proti sodelovanju. 
Vsi bi si želeli, da jih v prihodnje ne bi bilo več.
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Družbene dejavnosti

Nagrajenci za iztopajoče dosežke
Na prireditvi ob krajevnem prazniku so bila po dolgih letih 
spet podeljena priznanja KS Škofije krajanom za njihove 
izstopajoče dosežke. Dobili so jih Leander Cunja, Vlasta 
Jerman in Željko Stanič



O MOK in volitvah

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

Primorske novice so v posebni volilni prilogi v 
prispevkih o Mestni občini Koper kar dvakrat 
omenile Škofije. Novinar je zapisal:
»Razprtije in nagajanje Škofijam samo zato, ker 
se vodstvo tamkajšnje krajevne skupnosti ni 
uklolonilo navodilom centra, ne pritiče modremu 
oblastniku. In prav vladarski in nespoštljiv 
odnos do drugače mislečih – ki je začinjen še 
z ustrahovanjem – in do tistih, ki se slučajno 
znajdejo tam, kjer naj bi po zamislih župana 
zgradili cesto, nov objekt, garažo ali stolpnico, je 
največji očitek vladajoči koprski strukturi. Kljub 
blišču in lepotnim popravkom, ki jih je deležno 
mesto, je vzdušje v njem nesproščeno. Kar je eden 
od dodatnih razlogov, da res sposobni in visoko 
izobraženi kadri bežijo proč.«
V prispevku »Zatrl je opozicijo« je zapisano:«Zaradi 
nemoči in odsotnosti javnega kresanja mnenj se 
je prebudila civilna družba. Odpor do avtokratske 
drže župana je vzklil v samem mestu, na Škofijah in 
predvsem na družbenih omrežjih.«

Kako volimo
Na lokalnih volitvah 18. novembra bomo volili tudi svet KS.  
Dolgoletna prizadevanja so obrodila sadove in prvič bomo volili 
11 in ne več 10 svetnikov.
Imamo 6 volilnih enot.
V volilni enoti 1 Spodnje Škofije je treba obkrožiti 3 imena med 
14 kandidati.
V volilni enoti 2 Zgornje Škofije je treba obkrožiti 3 imena med 
8 kandidati.
V volilni enoti 3 Tinjan je treba obkrožiti 1 ime. Kandidira ena 
kandidatka.
V volilni enoti 4 Plavje je treba obkrožiti 2 imena med 3 kandidati. 
V volilni enoti 5 Elerji je treba obkrožiti 1 ime med 2 kandidatoma.
V volilni enoti 6 se voli predstavnika italijanske manjšine.
Pojdimo na volitve, naj nas zastopajo aktivni krajani, ki bodo 
delovali zgolj za dobrobit krajevne skupnosti Škofije in njenih 
krajanov!


