
Drage krajanke in krajani!

Pred vami je druga številka glasila »Na burji«. 
Pripravil ga je uredniški odbor, ki smo ga sestavili 
pred tedni in je še vedno odprt za sodelovanje. 
V tokratno izdajo smo vključili dogajanja in 
aktivnosti preteklih mesecev. Na dom vam 
prinašamo informacije iz dela sveta KS in 
odborov, kako se odvija največja investicija 
na Sp. Škofijah, kakšne dogodke vse je gostil 
zadružni dom in njegova dvorana, utrip življenja 
in dela v osnovni šoli in vrtcu, na kulturnem, 
športnem, društvenem življenju. 

Delujemo pod okriljem Odbora za družbene 
dejavnosti in skupaj z njim smo si zadali 
ambiciozne cilje na področju informiranja: 
skrbeli bomo, da bo imela naša KS obveščene 
krajane, širili bomo vedenje o lokalni 
samoupravi, konkretno seveda iz dela našega 
sveta. Trudili se bomo za raznolike informacije, 
zastopanje vseh generacij in interesnih skupin, 
spodbujali bomo odzive krajanov in iskali vaše 
ideje ter zamisli. Že danes smo priložili vprašalnik 
in prosimo, da ga izpolnite ter dostavite na 
tajništvo oziroma vržete v nabiralnik KS.

Predvsem pa si želimo, da bi s poglabljanjem 
vedenja o naši KS in naših prebivalcih vplivali 
na našo identiteto in povezanost s prostorom, 
v katerem živimo. Da bi imeli svoj dom in kraj 
radi ter bi vsak zase in skupaj skrbeli, da bo 
čim lepši in urejen. Da bi bili aktivni krajani, ki 
znajo združiti moči pri delu kot v družbenem in 
družabnem življenju. 

V uredniškem odboru bomo odprti za vse vaše 
predloge in pobude, veseli bomo  pohval, a 
sprejemali bomo tudi kritike, kajti na podlagi 
tega bomo lahko naše delo nadgrajevali, 
dopolnjevali. 
Pri tem prosim upoštevajte, da smo tudi mi 
samo ljudje, s svojimi službami in družinami, 
»novinarji« pa smo v prostem času. 

Želimo vam prijetno branje,  lep  začetek  poletja, 
prijetne počitnice in dopust, skratka – čudovite 
mesece. V jeseni pa se spet beremo. 

Gabriele Žabkar
Odgovorna urednica

Maj 2015, št. 2/15

Škofije se predstavljajo v Kopru
V soboto, 30. maja bo na Pristaniški, v primeru slabega vremena pa v 
Taverni,  tradicionalna prireditev »Mestna občina Koper na dlani«, na 
kateri se predstavljajo  krajevne skupnosti in turistična društva. 
Predstavljala se bo tudi KS Škofije. Skrb za to so prevzeli društvo Istrski 
grmič, Osnovna  šola Škofije, vodstvo KS  in aktivni krajani. Tam bodo 
stojnice, Dekleta s Škofij, Valmarinke, pokušina škofijskih pridelkov in 
še kaj. Krajanke in krajani, vabljeni!
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Angažirajmo se!

Krajevna skupnost, ki je tako velika kot so Škofije, je kot 
mala občina. Področja delovanja so podobno obširna, saj 
se tudi pri nas ukvarjamo z infrastrukturo, nepremičninami, 
urejanjem okolja in prostora, prometom, družbenimi 
dejavnostmi,  športom, gospodarjenjem z javnim dobrim in 
urejanjem splošnih zadev ter financami. A bistvena razlika  
je, da krajevna skupnost razen tajnice nima zaposlenih 
in zlasti, da je pri denarnih zadevah povsem odvisna od 
dodeljenih sredstev občinskega proračuna. 

Če  želi vodstvo in svet KS prispevati k razvoju in urejenosti 
krajev ter k zadovoljstvu krajanov,  mora delo zastaviti zelo 
sistematično in ga dobro organizirati. Samo tako je namreč 
mogoče vzpostaviti  pregled vseh potreb, problemov in 
želja. Na tem temelju se nato določijo prioritete in  načrt 
dela za reševanja potrebnih oziroma nujnih vlaganj in 
smernice razvoja.

Ko imaš v rokah tako sliko oziroma spisek problemov in 
potreb za vsa področja in za vse kraje v krajevni skupnosti, 
so tudi razgovori z načelniki, vodstvi in uslužbenci 
občinskih uradov in javnih podjetjih veliko bolj konkretni. 
Pravzaprav je samo na tak način mogoče argumentirano 
predlagati in se zavzemati za to, da se v občinski proračun 
vnese več projektov oziroma naložb za Škofije ter se na 
sploh posveti več pozornosti sistematičnemu urejanju 
zadev v zaledju. Lahko rečem, da komunikacija s vsemi 
naštetimi teče konstruktivno, da smo imeli že veliko 
razgovorov na različnih ravneh, kar na nek način kaže 
tudi potek naložbe v kanalizacijo in vodovod in nekatere 
komunalne izboljšave. Redno se sestajamo in sproti 
dogovarjamo vse potrebno.  

S tem namenom  so bili ustanovljeni štirje odbori in 
komisija, ki se lahko poglobljeno ukvarjajo s posamezno 
tematiko iz širokega nabora področij. Odbori presojajo 
različne zadeve in svetu predlagajo odločitve. Z delom so 
komaj začeli, a so nekateri rezultati že vidni. To kaže tudi 
tokratno glasilo Na burji, saj je bilo vsebin celo več kot za 16 
strani. 

Takšen način dela seveda zahteva večjo angažiranost vseh 
krajanov. Dobrodošel je vsak, ki ima znanje in voljo za delo 
v odborih.  Ni dovolj, da prideš enkrat mesečno na sejo in 
dvigneš roko ali pa ne, ampak je potrebno kontinuirano 
delo. Večina svetnikov, ki so se vključili v delo odborov, to 
razume in tako deluje, vsi pa žal ne. Želim si, da bi tudi ti 
zmogli uresničiti svoje napovedi, ki so jih izrekli v prejšnjem 
glasilu – da si želijo složnega dela. Za KS Škofije in vse 
krajane bi bila skupna usmerjenost v skupaj zastavljene 
cilje sveta seveda najboljša.

Edmond Gašpar
predsednik sveta KS

Na poti k reševanju 
problemov  

Sodelovanje, predstavljanje problemov in komunikacija med 
občinskimi uradi in pristojnimi v KS je za razvoj kraja izredno 
pomembno. Med številnimi stiki je proti koncu marca na 
sedežu KS Škofije potekal  vsebinski in konstruktivni pogovor 
med predstavniki MOK in KS. Prisotni so bili načelnik urada 
za javne gospodarske službe in promet Erik Sarkič in vodja 
služb za krajevne skupnosti Zdenko Ferletič s sodelavko 
Boreno Andrejašič. S strani pobudnikov srečanja KS Škofije 
pa predsednik Edmond Gašpar s predsednikoma odborov 
Matjažem Čokom in Damjanom Pečaričem. V dveh urah so šli 
skozi vse odprte probleme, ki težijo KS in se pogovarjali, kako 
in v kakšnem času doseči izboljšave. V KS so pripravljene tudi 
tabele s spiskom problemov, ki so jih razvrstili po prioritetah in 
jih izročili sogovornikom.

To so po področjih: asfaltiranje Sp. Škofij po zaključku del 
kanalizacije in vodovoda, umiritev prometa, razvinjetenje HC5, 
prostorsko načrtovanje in ceste (Rotonda, OPPN Fortezza, 
šola...), kanalizacija 2. faza, načrtovanje kanalizacije za Plavje, 
Elerje, Tinjan. Potem rekonstrukcija ceste Škofije – Tinjan, 
neutrjena cestišča, parkirne in ostale površine, občinske 
asfaltirane ceste in tako naprej.

Sogovorniki so vsem problemom posvetili veliko pozornosti, 
hkrati pa tudi soglašali, da se vseh skozi leta nakopičenih 
problemov ne bo mogoče lotiti naenkrat in jih rešiti čez noč, 
bo pa pripravljen načrt o dinamiki njihovega reševanja.



3

Svet KS in odbori

SezNAmi težAv iN predvideNih reŠitev

Delovanje odbora za infrastrukturo je precej občutljiva naloga, 
ker se ukvarja s tematiko, ki zadeva neposredno življenje 
krajanov.

Naše poslanstvo je v zagotavljanju tega, da morajo biti javne 
površine zgled za to, da se bodo tudi zasebne površine urejale 
skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja. Nekaj premikov je 
videti, a še ne dovolj. Zato je odgovornost KS, da take prakse 
spodbuja.  Na kratko povedano: nujno je boljše vzdrževanje 
obstoječe infrastrukture.   To so temeljne stvari, ki zahtevajo 
vsakodnevno skrb: urejenost zelenic ob cestah (urejeno in 
postriženo grmovje,   drevesa, urejena travna ruša, čiščenje 
plevela v razpokah). Hkrati je potrebno poskrbeti še za 
urejenost  kanalov ob cestah in bankin.

 
V prvem obdobju smo s pomočjo svetnikov skušali   celovito 
zaobjeti pripombe in  predloge vaščanov. Ključno je, da smo 
predloge pregledali, o njih razpravljali in jih začeli sistematično 
beležiti. Tako zbrane podatke smo predstavili javnim službam 
naše občine. Razdelili smo jih na dva dela: na zbirnik težav 
krajanov in spisek predlogov oziroma izboljšav. V prvega smo 
umestili konkretne težave krajanov v zvezi z infrastrukturo, ki 
prebivalce tarejo že kar nekaj let. V drugega pa bolj splošne 

predloge, kamor smo zajeli  širok spekter stvari iz področja 
infrastrukture z željo, da jih s pomočjo strokovnih služb občine 
umestimo v plan izvedbenih del. 
Odbor je pripravil tudi predloge Komunali glede območja 
čiščenja površin, za katerega imamo na razpolago 
komunalnega delavca. Slednji ima nalogo pobirati smeti in 
pometati javne površine. Na sestanku smo sklenili, da bomo 
območje dela razširili še na Plavje in Zg. Škofije, po potrebi pa 
tudi na Tinjan in Elerje. 

Tudi za delavca javnih del smo pripravili redne naloge, od 
košenja trave (paziti, da se ne prekrivamo z občinskimi podjetji 
in da ne posegamo na zasebne površine, razen če ni drugače 
dogovorjeno), do čiščenja muld, cestnih jarkov, plevela.. skrb 
nad urejanjem pokopališč, spomenikov. Veliko pa je seveda 
tudi posebnih enkratnih akcij. 

Pri infrastrukturi pogled usmerjamo tudi na srednji in dolgi 
rok: bistvena je umestitev izgradnje kanalizacije in hkrati 
ostale infrastrukture, kot je vodovod, telekomunikacije. To 
je potrebno izvajati sočasno na način, da se bo enostavno 
vzdrževalo, predvsem pa s pozornostjo, da se ne bo  večkrat 
prekopavalo istih tras!

Pri izgradnji in vzdrževanju cest je potrebno oceniti potrebo 
obnove obstoječe ceste Plavje, ureditev ceste od Urbancev do 
Tinjana, Plavjah nad igriščem, urediti status ceste za zaselek 
Grad, urediti povezovalno pot od 3. do 4. Škofij in ostale 
infrastrukture kot je telekomunikacija...

Na področju nepremičnin se ukvarjamo s problematiko 
zapuščenih objektov. Pregledati in narediti moramo seznam 
objektov, ki so v javni lasti (KS, občina, država): mejna prehoda 
Plavje/Škofije (postajata zapuščena in neugledna), bivša 
vojašnica na Plavjah, cesta, ki vodi do nje, da se ne zarašča. 
Na seznamu nalog so tudi pokopališča, prostor bivših črpalk, 
stara šola na Plavjah, igrišče...Skratka, ogromno dela.

Matjaž Čok
Odbor za infrastrukturo

marko na delu

Verjetno ste opazili, da je trava večkrat pokošena, pokopališča 
bolj urejena in da nekdo marljivo skrbi za bolj urejeno okolje. 
Za to je »kriv« Marko Jakopič (strojni tehnik), ki opravlja  javna 
dela  preko Zavoda za zaposlovanje na Škofijah. Vodstvo 
sveta mu je pripravilo delovni program, morebitne potrebe 
na javnih površinah pa svetniki javljajo v tajništvo.  Delo 
koordiniral Odbor za infrastrukturo skupaj s predsednikom in 
v sodelovanju s tajništvom.

Krajevna skupnost je dobila nekaj namenskih sredstev, ki jih bo 
namenila za predpripravo grobnih mest na novem delu pokopališča na 
Sp. Škofijah. Matej Gabrijel je že v prejšnjem mandatu pripravil projekt  
o vzpostavitvi bolj urejenega opremljanja pokopališča, ki bo šel zdaj v 
delno realizacijo.
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Spoznavanje in sodelovanje

Konec aprila  se je Odbor za družbene dejavnosti, ki ga vodi 
svetnica sveta KS Nataša Zerbo, sestal že na svoji 5. seji.

Tokrat je na srečanje in medsebojno spoznavanje povabil 
nekatera društva z družbenega in kulturnega področja 
ter ravnateljico šole Vlasto Baraga. Namen srečanja 
je bil, da bi v prihodnje še več sodelovali in krajanom 
vseh generacij ponudili še več dogajanja in vsebin. 
Srečanja so se udeležili predsednica Istrskega grmiča Vlasta 
Jerman, predsednica komaj rojenega društva Dobra volja 
Nasiha Cvajdik, Aleksander Vitez iz Okteta Škofije, Vlasta 
Baraga in Lidija Ros iz KO RK Škofije, sestanku pa se je kasneje 
pridružil tudi predsednik sveta KS. Člani odbora so dobili 
veliko informacij o delovanju društev, njihovih potrebah in 
načinu delovanja. Pogovor je tekel o dogodkih in praznikih, 
kjer bi lahko združili moči, padlo pa je tudi precej idej, kako 
bi lahko še popestrili življenje v krajevni skupnosti. Maja so 
že stekle priprave na tradicionalno predstavitev krajevnih 
skupnosti MOK v Kopru, ki bo že jutri, 30. maja. 

SmiSeL Je v SOžitJU iN rAzUmevANJU

Aprila je bila v avli zadružnega doma  razširjena seja sveta KS Škofije o normativni ureditvi položaja 
italijanske narodne skupnosti in dvojezičnosti v Mestni občini Koper in Krajevni skupnosti Škofije.  O tem 
so govorili kompetentni gostje kot so poslanec Državnega zbora Roberto Battelli, podžupan MOK Alberto 
Scheriani, predsednik sveta CAN Fulvio Rihcter,  izjemni poznavalec zgodovine Leander Cunja. 

Razpravo je odlično vodila in v njej 
sodelovala s poglobljenim poznavanjem 
tematike redna profesorica dr. Vesna 
Mikolič, profesorica slovenščine in 
italijanščine, predstojnica Inštituta za 
jezikoslovne študije pri UP ZRS in članica 
Oddelka za slovenistiko UP FHŠ, ki se 
ukvarja s sociolingvističnimi temami, 
medkulturno komunikacijo in jezikovno 
politiko.
Eden od zaključkov večera je bil, da je 
po mednarodnih zavezah Slovenije, 
po ustavi in po občinskem statutu 
nesporno, da je občanom italijanske 
narodne skupnosti zagotovljena 
uporaba italijanskega jezika v vseh 
organih celotne občine in v javnem 
življenju. Torej tudi v svetu KS Škofije.  
Dvojezičnost je drugi pojem kot 
uporaba italijanščine in je na 
Škofijah obvezna samo v Valmarinu.  
Seveda pa življenje in potrebe ljudi v 

tem prostoru porajajo predvsem želje 
po sožitju, sodelovanju in povezovanju, 
marsikje so napisi v obeh jezikih in tudi 
sporazumevanje na ta način je nekaj 

povsem običajnega. Ali kot je dejal 
Leander Cunja: Zakaj pa ne, saj živimo 
skupaj, delamo skupaj in se dnevno 
srečujemo. V tem je edini pravi smisel.“ 

Kmalu uradna spletna stran

Da danes v rokah držite glasilo KS Škofije »Na burji«, je 
rezultat dela Odbora za družbene dejavnosti. Zagnali 
smo se v delo, opravili že šest sej, veliko posvetovanj po 
elektronski pošti in za svet KS pripravili številne sklepe.
Med najpomembnejšimi vsebinami je zastavljeno 
sodelovanje z društvi in skrb, da boste krajanke in 
krajani  obveščeni o dogajanju in načrtih v KS. V skladu 
s finančnimi zmožnostmi bo uredniški odbor pripravljal 
tiskano glasilo, izbrali pa smo tudi že ponudnika za 
izdelavo sodobne spletne strani. Ta se  pripravlja in bo do 
konca junija  ponujala prve informacije, potem  pa boste 
na njej lahko našli  veliko uporabnih in zanimivih vsebin, 
koledar dogodkov in drugo. Na ks-skofije.si spremljajte, 
kdaj bo stran polno zaživela. 
Odbor si želi dvosmerne komunikacije, zlasti pa mora tudi 
svet svoje delo zastaviti v skladu s pričakovanji krajanov. 
Zato je članica odbora Marija Perkovič pripravila anketo 
oziroma vprašalnik in res prosimo, da jo izpolnite. Takih 
oblik sodelovanja bo več tudi v prihodnje.

Nataša Zerbo in Barbara Verdnik
Odbor za družbene dejavnosti
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dokumenti pripovedujejo

Kako in zakaj potrebujemo arhiv? 
Gotovo se vam je že zgodilo, da ste pri 
pospravljanju našli kakšno založeno 
fotografijo. Pospravili ste jo v pravo leto, 
v pravi dogodek in je bilo. 
Kaj pa z dokumenti? Koliko krat se nam 
zgodi, da iščemo potrdilo o  plačani 
položnici, pomembno pogodbo, 
dokument? 

Zdaj pa si zamislite pisarniško delo.  Vse, 
kar tajninca oziroma tajništvo sprejme in 
odda, mora biti zabeleženo, spravljeno, 
primerno arhivirano in to tako, da 
omogoča hiter in enostaven doseg. 

V preteklosti z dokumenti in arhivom 
KS Škofije ravnanje ni bilo najboljše in v 
skladu s pridpisi, ki so vedno zahtevnejši. 
Zato se je začela  rekonstrukcija oziroma 
postavljanje ustreznega sistema 
dela v tajništvu KS Škofije. Svetnica 
Valentina Petaros Jaromela (magistra 
znanosti arhivistike in dokumntaristike) 
je pripravila delavnice za žal zdaj že 
bivšo in pridno tajnico Sanelo Skulič in 
povratnico Majdo Bonaca. Z uvajanjem 
sodobnejšega načina dela pa bo treba 
še nadaljevati.
 
Kot pravi Valentina mora imeti vsak 
dokument svoje mesto, kar se določi 
po Pravilniku oziroma po Arhivskih 

predpisih v Republiki Sloveniji. Ti predpisi 
so zelo podrobni in zelo zahtevni, morda 
za KS in delovanje tako majhne pisarne 
celo preveč. Zato je potrebno določiti 
kategorizacijo oziroma se na bazi 
delovanja pisarne določijo kategorije.

Seznam dejavnosti lahko služi kot 
osnutek ali predlog razvrstitev 
predmetov za pravilno arhiviranje. To 
so na primer lokalne zadeve, družbene 
dejavnosti, komunalne dejavnosti, 
varstvo okolja in tako naprej.  Za 
dokumentarno gradivo na področju 
uprave se upošteva Uredba o upravnem 
poslovanju, kamor sodi upravljanje z 
dokumentarnim gradivom ter enotni 
klasifikacijski načrt za občine.  V primeru, 
da določene zadeve niso zajete v te 
akte, se smiselno upošteva ZVDAGA in 
Uredba o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva.

Skratka zelo zahtevno delo, kot je 
zahtevno tudi delo tajnice krajevne 
skupnosti. Preobrazba se je začela 
z registri računov in delovodniki ter 
se bo nadaljevala s ciljem, da bo  
sistem tajnici omogočil lažje delo 
in hitre odgovore. Zlasti pa, da bo 
delovanje sveta KS in celotne KS dobro 
dokumentirano. 

Povzetek v italijanščini

L’archivio: ne abbiamo 
bisogno?
Quando mettiamo a posto le foto può 
capitare uno scatto di cui si è persa la 
memoria, ci sorprende abbozziamo un 
sorriso e rimettiamo la foto nel giusto 
ordine, nell’anno in cui l’evento ha 
sicuramente avuto luogo.
Cosa succede, invece, con i documenti? 
Quanto volte ci è successo di non trovare 
una cedola di una bolletta pagata, un 
allegato di un contratto?
La stessa cosa accade con la 
documentazione d’ufficio. Tutto ciò 
che viene ricevuto dalla segreteria deve 
avere un numero progressivo, che attesta 
il ricevimento o la produzione di un 
documento. Bene, ed ora? Dove mettiamo 
questo foglio?
Questo foglio appartiene ad una categoria 
che è definita in base alla Normativa 
archivistica della RS, che è integrata dal 
Decreto sulla gestione della pubblica 
amministrazione, Capitolo VI perché le 
circoscrizioni (o Comunità Locali) fanno 
parte dell’amministrazione pubblica. 
Dunque noi abbiamo i Registri o il Protocollo 
d’entrata e d’uscita, il Registro delle fatture 
(ricevute ed emesse) e raccoglitori vari. Ogni 
raccoglitore conserva la documentazione 
relativa ad un soggetto che abbiamo 
stabilito con un Titolario di classificazione 
che divide la documentazione ricevuta o 
prodotta in categorie permettendone lo 
smistamento e la giusta sedimentazione. 
Possiamo così ottenere una cronologia 
degli eventi che ci permettono un facile 
reperimento sia del documento sia 
dell’informazione. 

Valentina Petaros Jaromela

Načrt sekundarnega kanalizacijskega omrežja   za zg. Škofije

Po dolgotrajnih prizadevanjih in 
številnih aktivnostih, ki segajo še v 
prejšnji mandat, je KS od MOK pridobila  
načrt sekundarnega kanalizacijskega 
omrežja za Zg. Škofije. Orto foto z 
vrisanimi trasami in hišnimi številkami je 
izdelan na trdi podlagi in bo razstavljen 
v vaški hiši na Zg. Škofijah in na sedežu 
KS Škofije. Projekt je v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja. Rok izvedbe 
pa je neznan, odvisen od razpoložljivih 
sredstev MOK in razpisov za državna in 
evropska sredstva. 
Nekateri krajani za zdaj ne dovoljujejo 
služnosti na svojih parcelah, kjer bi 
tekla kanalizacija, zato so nekatere veje 
ogrožene oziroma ne bodo zgrajene. 

To pomeni, da nekatere hiše ne bodo 
dobile kanalizacijskega priključka in 
bodo lastniki morali vlagati v čistilne 

naprave. Morda pa je le še mogoče kaj 
storiti v skupno dobro? 
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V začetku leta se je na Sp. Škofijah pričela  največja 
investicija zadnjih let »Sekundarno kanalizacijsko 
omrežje naselja Škofije I. faza – 2. etapa«. Naložbena 
vrednost je 1,5 milijona evrov, sofinancirana je z 
evropskimi sredstvi. Glavni izvajalec je Adriang, 
partnerja pa Grafist in CPK.

Krajani so na razširjeni seji novembra imenovali Komisijo 
za spremljanje investicije v sestavi Damjan Pečarič, Ercole 
Jerman, Franc Cvajdik, Adem Skulić in Matjaž Ivanjšič. Kljub 
nekaterim začetnim zapletom je sodelovanje  kmalu steklo. 
Predsednik sveta in predstavniki komisije se udeležujejo 
rednih operativnih sestankov, prisotni so na terenu in 
njihova prizadevanja so vseskozi usmerjena v zagotavljanje 
kakovostne gradnje, ki je čim manj moteča za prebivalce. 
Gradbena dela tečejo po terminskem planu, konec maja  bodo 
začeli asfaltirati državno cesto, sledilo bo asfaltiranje vaških 
cest. Investicija naj bi bila zaključena v začetku avgusta.
Ena od prioritetnih tem je bila že od začetka problem 
asfaltiranja ulic v starem vaškem jedru po končanih delih. Te 
so namreč izredno poškodovane, ponekod tudi v celoti, zato 
krpanje z asfaltom ne bi zadostovalo, v investicijski vrednosti 
projekta pa celotna preplastitev ulic in cest ter trgov ni bila 
predvidena. Že februarja  je steklo iskanje rešitev, svet KS je 
marca sprejel  sklep, ki je bil poslan vsem pristojnim v MOK, da 
bi  občina prispevala potrebnih 40.000 evrov. 
Investitor MOK je prisluhnil argumentom in vas bo v celoti 
asfaltirana.
Ob tem pa je prišlo še do ene pobude. Komisija za spremljanje 
investicije, nekateri krajani in odbori sveta KS (za infrastrukturo, 
družbene dejavnosti, okolje in prostor) so podali idejo, da bi 
bila to tudi priložnost, da se obnovi in spravi v funkcijo staro 
špino sredi vaškega trga. Ta gotovo sodi v tehnično dediščino 
Škofij in si zasluži posebno pozornost. Rižanski vodovod 
je ideji že prisluhnil in bo poskrbel za samostojni vodni 
priključek in izpust v meteorno kanalizacijo.Teče pa tudi akcija 
za rekonstrukcijo špine. Prva fotografija je iz leta 1955.

iNveSticiJA Se KONčUJe,     vAS bO ASfALtirANA

6. seja sveta 19. marca

35. SKLEP: „Svet KS Škofije predlaga in priporoča županu MOK, da 

zagotovi za dokončanje del na območju izgradnje kanalizacije na 

Sp. Škofijah (Prva faza 2. etapa) in rekonstrukcije vodovodnega 

omrežja, približno 40.000 EUR dodatnih finančnih sredstev. Po 

oceni nadzora in izvajalcev je to manjkajoči znesek za asfaltiranje 

vseh površin ulic, trgov in cest, ki v investicijskem projektu ni 

zagotovljen. 

V vzdrževanje in obnovo teh površin se vsaj 40 let ni vlagalo in so 

bile dotrajane že brez sedanjih izkopov in obremenitev z gradbeno 

mehanizacijo.

Samo na ta način bo investicija gospodarno in kvalitetno zaključena, 

vozne površine in kraj pa urejen v zadovoljstvo krajanov.“ 
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iNveSticiJA Se KONčUJe,     vAS bO ASfALtirANA

za policentrični 
razvoj 

Sredi maja se je sestal Odbor za okolje, prostor in 
nepremičnine, ki se ga je udeležil tudi predsednik sveta 
KS. Ob meni je v odboru še Erika Markežič in  naša 
prva ugotovitev je bila, da nujno potrebujemo še nekaj 
dodatnih članov po možnosti iz  arhitekturnega področja 
in gradbeništva. Želimo si namreč, da bi z MOK sodelovali 
kreativno, z našimi predlogi in osnutki ter angažiranimi 
pripombami na  okoljske načrte, ki zadevajo Škofije. 
Dogovorili smo se, da je potrebno našo krajevno skupnost 
obravnavati policentrično, vsak zaselek ima namreč svoje 
posebnosti, posebno pozornost pa moramo nameniti 
samemu centru  Škofij in problematiki parkirnih mest, 
infrastrukture, cestnih povezav, šole, skratka vsemu, kar bi 
si želeli v hitro rastočem kraju.

Prediskutirali smo trenutno obstoječi Občinski 
podrobni prostorski načrt »Fortezza«, katerega bistvena 
pomanjkljivost je primerna cestna povezava (skozi zaselek 
Hrib). Ugotovili smo, da investitor preučuje nove možnosti 
in bo o tem obvestil svet, ki bo lahko na njegovi podlagi 
zavzel svoje stališče, po posvetu s krajani seveda.

Odbor išče tudi najprimernejše rešitve okoli bivše 
bencinske črpalke in bivšega balinišča, ki sedaj dajeta 
videz, da nimamo pravih idej, kaj bi s temi površinami. 
Sam sem si ogledal tudi nekaj ekoloških otokov, ki jih je 
Komunala Koper uredila predvsem v centu Kopra in bi 
si želel, da bi bili tudi na Škofijah smetnjaki tako skrbno 
in zeleno urejeni, za kar upam, da bomo našli posluh pri 
omenjenem podjetju.  Erika je še opozorila na nujnost 
ureditve avtobusnih postajališč v zaselkih, od koder se 
naši šolarji vozijo v šolo.
Ko predsednik komisije za nadzor izgradnje vodovoda in 
kanalizacije dodajam, da je MOK odobrila dodatna sredstva 
za asfaltiranje vseh površin, ki so bila poškodovana med 
gradnjo. 

S krajani se sproti dogovarjamo in rešujemo individualne 
probleme okoli priklopov.  Pri terminskem planu za zdaj 
ni zaznati kakih zamud. Ob tem se moram zahvaliti Erculu 
Jermanu, ki je kot podpredsednik komisije svoje izkušnje 
in znanje v kritičnih trenutkih pogajanj z investitorjem 
in izvajalcem uporabil v korist krajevne skupnosti, 
tako da smo po začetnih zapletih vzpostavili vzdušje 
konstruktivnega sodelovanja.
  
Damjan Pečarič
Predsednik odbora za okolje, prostor in nepremičnine
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Šola in vrtec

Otroci so 
plesali 

Učenci krožka Ustvarjamo z glasbo, 
plesom in igro so maja v šoli pripravili 
prisrčen nastop pod naslovom „Plesi 
ljudstev sveta“.

Šola in vrtec – srčni utrip krajevne skupnosti 

Šolsko leto se bliskovito bliža zaključku. Za nami je prvo leto 
bivanja v novih vrtčevskih prostorih. Med nas smo sprejeli kar 
nekaj novih strokovnih delavcev, ki so se v naše delo dobro 
vključili. Vrtčevski vsakdan smo napolnili z vrsto zanimivih 
dogodkov. 
Ustvarjalne delavnice in v popoldanskem času, bogat program 
v pred- novoletnem času, nočitev v vrtcu,  obeležitev kulturnega 
praznika ob sodelovanju šolarjev in učiteljev, srečanje s 
starimi starši, sodelovanje v projektu Zeleni nahrbtnik, cici žur, 
športni dopoldnevi, naravoslovni dan na temo »Moje telo«, 
plavalni tečaj … Lepo je zaživelo pohodništvo ob sobotnih 
dopoldnevih. Zelo dobro obiskani so pravljični poldnevi, ko 
si otroci ogledajo dramatizacijo pravljice in nato ustvarjajo 
na določeno temo. Učiteljica športa v vrtcu izvaja gibalne 
dejavnosti in učiteljica glasbene umetnosti vodi pevski 
zborček. Tako še dodatno nadgradita in obogatita življenje v 
vrtcu.  Izpeljali smo program Mali sonček za otroke od 2. leta 
dalje. Udeležili smo se prireditve »Otroci praznujejo s Koprom« 
ter zaključne prireditve v okviru projekta »Zeleni nahrbtnik«. Z 
delavnicami smo sodelovali tudi na prazniku oljk in vina v vasi.
Trenutno nas čakata še obisk mladinskega zdravilišča Debeli 
rtič ter izvedba letovanja na Medvedjem Brdu. V juniju pa še 
zaključek Bralnega nahrbtnika ter športnega programa Mali 
sonček. Poleg tega se strokovne delavke z otroki in starši 
pripravljajo na zaključna srečanja. 

Z izredno lepimi dogodki je prepleteno tudi naše šolsko delo. 
Strokovno delo v razredu je naša osnovna in prva naloga, ki ga 
izvajamo v skladu s pravili pedagoške stroke ter zakonodaje. 
Polega tega pa učencem omogočamo predstavitev 
lastne ustvarjalnosti na različnih področjih: glasba, ples, 
dramatiziranje, javno nastopanje …
Tako organiziramo različne prireditve za učence, starše in 
krajane (ob božično novoletnih praznikih, ob slovenskem 

kulturnem prazniku, prireditev »Otroci sveta« in čaka nas 
še zaključni nastop pevskega zbora in mladih recitatorjev. 
Mladinski pevski zbor se bo udeležil tudi pevskega buma v 
Mariboru, ko bo skupaj zapelo 6700 otrok iz cele Slovenije. 
Sodelovali bomo tudi še na kulturnem maratonu v Kopru ter 
na predstavitvi krajevnih skupnosti v Kopru. Dve učenki sta se 
tudi zelo uspešno predstavili v deklamiranju na tekmovanju 
Župančičeva frulica. Več priznanj in nagrad smo prejeli tudi za 
sodelovanje na likovnih natečajih. Ponovno smo organizirali 
tudi večer branja. Letos so učenci v šoli celo prespali.
Veliko število učencev sodeluje na različnih tekmovanjih 
v znanju in dosegajo  lepe rezultate: srebrno in zlato v 
tekmovanju v angleškem jeziku, v matematiki, raziskovalni 
nalogi …

Na šoli je tudi bogata športna dejavnost : nogomet za dečke 
in deklice, atletika, košarka, ples. Sodelujemo na različnih 
športnih tekmovanjih ter prireditvah. Zelo odmevni sta dve 
prireditvi, in sicer »Škofije tečejo« ter kolesarski izlet, ki pa je 
letos zaradi slabe vremenske napovedi odpadel. Izpeljali ga 
bomo 19. septembra v okviru Tedna mobilnosti. 

Šola in vrtec se poskušata s svojimi dejavnostmi odpreti  kraju, 
zato v svoje prostore pogosto povabimo starše, krajane in 
druge zunanje sodelavce, ki s  svojim znanjem in izkušnjami 
naše delo še obogatijo. 

Vsem učencem, otrokom in staršem že sedaj želim res lepe in 
sproščene poletne mesece, saj se počitniški čas  hitro bliža.

Ravnateljica
Vlasta Urška Baraga
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Šola in vrtec

dan za spremembe 

Aprila je na Škofijah potekal dan za spremembe in to 
na zelo različne načine. Ena skupina je šla na pohod po 
Parenzani, druga je ustvarjala v kuhinji in pripravljala 
prigrizke. Organizirana je bila zbiralna akcija oblačil, obutve 

in ostalih predmetov, ki jo je izvajala krajevna organizacija 
Rdečega križa. Obrezovale so se oljke, urejala okolica šole.  
Akcija je potekala v okviru vseslovenske pobude, pri njej pa so 
sodelovali osnovna šola, KORK in upokojenci. 

Škofijski tek

Organizatorja OŠ Škofije in ŠD Tekači z 
obale so konec marca ponovno pripravili 
zelo lep športni dogodek - 4. tek »Škofije 
tečejo«  Udeležilo se ga je  veliko 
tekačev, predvsem otrok, kar je zelo 
spodbudno. Pred, med in po teku so se 
lahko vsi posladkali, saj je bilo pijače in 
ostalih dobrot na pretek. Organizatorji 
so se zahvalili vsem, ki so si vzeli čas za 
rekreacijo in podprli dogodek. »Drugo 
leto se ponovno vidimo!« so obljubili.

Učenci so bili 
vsemu kos

Učenci iz različnih razredov so v 
večnamenski dvorani šole aprila 
pripravili večer kulture oziroma 
nastop pod mentorstvom učiteljic 
Irene Abram in Mirjane Krajačič. 
Skozi zgodbico o učencih, ki se 
na generalki pripravljajo na pravi 
nastop, so prikazali, da so, tako kot 
Peter Nos, tudi oni vsemu kos. Na 
koncu so vsi nastopajoči zaslužili 
nagrado - primulo v prihajajočo 
pomlad.
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Še ena zelo uspešna sezona bronxov 

Sezona 2014/2015 je prinesla dokončno 
potrditev, da je malonogometni 
klub iz Škofij pomemben dejavnik 
v slovenskem športu in gonilna sila 
razvoja malega nogometa na obalno 
kraškem področju. V sezono se je podalo 
skoraj 200 igralcev v sedmih starostnih 
kategorijah. Sedaj, ko je sezona 
zaključena, lahko ugotovimo, da so čisto 
vsi dosegli, nekateri pa celo presegli 
pričakovanja. Najstarejši veterani nad 
35 let so osvojili 3. mesto v ligi obalnih 
veteranov. Pomlajena ekipa članov si je 
uspela zagotoviti obstanek v prvi ligi in 
bo naslednjo sezono že 11 leto zapored 
nastopala na najvišjem državnem nivoju. 
Ekipa starejših mladincev (U21) je bila 
do konca prvenstva v igri za državnega 
prvaka. Osvojeno 3. mesto pomeni, da 
se na Škofijah ni bati za bodočnost tudi 
v članski konkurenci. Mladinci (U19), za 
katere so nastopali večinoma 16 let stari 
fantje, so letošnjo sezono izkoristili kot 
pripravo na naslednjo, ko bodo skušali 
izboljšati letošnje 12. mesto. Kadeti 

(U17) so bili 6. v 3. slovenski ligi. Starejši 
dečki (U15) so tekmovanje zaključili v 
četrtfinalu državnega prvenstva. Zelo so 
se izkazali mlajši dečki (U13), ki so letos 
sploh prvič nastopili v prvi državni ligi in 
že v svoji krstni sezoni osvojili pokal za 
končno tretje mesto.

Izjemno uspešna sezona nalaga vsem v 
klubu dodatno obveznost, da zadržijo 
visok organizacijski nivo delovanja, zato 
bo tudi čez poletje ogromno dela, da 
se pripravi vse potrebno za   naslednje 
tekmovalno leto.

visoko priznanje predsedniku KmN bronx Škofije

Za uspešnim kolektivom stojijo uspešni in sposobni ljudje, ki jim ni žal svojega časa za splošno družbeno 
dobro.  Izjemno delo, ki ga Željko Stanič opravlja kot dolgoletni predsednik KMN Bronx Škofije in od letos 
tudi kot podpredsednik Medobčinske nogometne zveze (MNZ) Koper je bilo opaženo in temu primerno 
nagrajeno.

Ob svoji 95 - obletnici je Nogometna zveza Slovenije 23. aprila 
na Brdu pri Kranju izpeljala redno letno skupščino. Največja 
in najmnožičnejša športna zveza v državi je to priložnost 
izkoristila tudi za podelitev priznanj športnim delavcem, ki so 
s svojim delom dali poseben doprinos k razvoju nogometne 
igre v Sloveniji. Eden od le štirih nagrajencev, ki so prejeli 
medaljo NZS, je bil tudi Željko Stanič. Edinemu nagrajencu 
iz primorskega konca je priznanje podelil predsednik NZS 
Aleksander Čeferin.

Uradna obrazložitev NZS:
»Medalja NZS se podeli g. Željku Staniču za pomemben 
prispevek k razvoju nogometa v Sloveniji. Dolgoletno igralsko 
kariero v velikem in malem nogometu je nadgradil z uspešnim 
delovanjem na vodstvenih položajih v KMN Bronx Škofije  in 
MNZ Koper. Ustanovitelj in dolgoletni predsednik KMN Bronx 
Škofije je odločilno vplival na razvoj kluba, katerega vodi,  
kakor tudi na razvoj malega nogometa v regiji in državi.«

Na fotografiji selekcija U13
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Šport / Društva in dogodki

Skavtske obljube 

Skavti stega Škofije 1 smo imeli 27. 4.  slovesne obljube na 
Tinjanu. Kandidati so se celo leto pripravljali in tisti, ki so 
uspešno opravili izpit, so pred celim stegom in starši obljubili, 
da bodo zvesti Bogu in domovini, da bodo pomagali bližnjim 
in da bodo izpolnjevali skavtske zakone. 
Obljubo so dali štirje volčiči Krdela pojočih valov in štirje 
izvidniki Čete Zdola Zahejeve fije.
Po obljubah je sledila zabava in pečenje tradicionalnega 
skavtskega tvista.

blagoslov 
kmetijskih 
strojev

Župnik Milan Kavčnik je maja pri kapelici na Zg. 
Škofijah (Druga Škofija) blagoslovil traktorje 
in druge kmetijske stroje, ki so jih krajani  
poprej tudi okrasili.  Pobuda za dogodek sta 
dala Milan Markočič in Rino Hrvatin, postal 
pa naj bi tradicionalen. Krajanke in krajani 
so dobro poskrbeli tudi za prijetno druženje, 
saj so pripravili vrsto peciva, pa tudi pijače ni 
manjkalo. 

capristars tretje na 
državnem prvenstvu  

Se še spomnite Metuljčic? Mlade plesalke iz Škofij so 
zdaj članice Gimnastičnega kluba Capris, trenirajo na 
Škofijah in na plesnih tekmovanjih zastopajo Osnovno 
šolo Škofije. Marca so v Mariboru na šolskem državnem 
prvenstvu v cheer plesu  dosegle odlično 3. mesto. 
Vseh deklet je okoli 20, po ena iz hrvatinske in koprske 
šole, ostale pa iz OŠ Škofije.  Capristars so se minuli vikend 
udeležile odprtega državnega prvenstva v cheerleadingu 
in cheer plesu v Hali Tivoli v Ljubljani pod naslovom 
Slo Cheer Open 2015 in  domov spet prinesle pokal za 
osvojeno tretje mesto.
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Društva in dogodki

40 let ustvarjanja in gobelinov 

Konec maja je bila v sejni sobi zadružnega doma  razstava  »Mojih 40 let«, na kateri je Vlado Kalaba 
razstavljal izjemne rezultate svojih rok – gobeline in neogobeline.

Žena Katja je vzela v roke svojo 
zvesto prijateljico kitaro in številnim 
obiskovalcem zapela. Predsednica 
Istrskega grmiča Vlasta Jerman pa je 
na kratko orisala desetletja ustvarjanja 
Vlada.

Umetnost ga je že od vedno zanimala, 
v iskanju novih izzivov pa se je posvetil 
izdelovanju za moškega izredno redki 
spretnosti: gobelinom, neogobelinom, 
makramejem, intarzijam, gravuram 
v lesu in bakru. Temelje slikarstva pa 
je osvajal pod mentorstvom velikega 
istrskega slikarja Zvesta Apollonija. 

čezmejno proti nasilju 

Februarja je bila v avli okrogla miza o nasilju nad ženskami 
in trgovini z ljudmi. Šlo je za  prvo čezmejno srečanje na to 
temo in razprava z zanimivimi gostjami je tekla  v upanju, da 
bo prinesla nove ukrepe proti trgovini z ljudmi in v boju proti 
nasilju nad ženskami. Pogovor je vodila svetnica Valentina 
Petaros Jaromela, ki je gostila varuhinjo človekovih pravic 
Vlasto Nussdorfer in naslednje sogovornice: 
Daniela Mannu, Regionalna koordinatorka projekta Mreža 
FJK proti trgovini z ljudmi / Coordinatrice regionale del 
progetto “Il FVGin rete contro la tratta“ 
Pia Covre, Odbor za pravice prostitutk/Comitato per i Diritti 
Civili delle Prostitute  
Ester Pacor, Zveza žensk v Italiji /Unione Donne in Italia  
Valentina Kovač, Regijska varna hiša Kras (živi na Škofijahj) - 
Casa rifugio del Carso 

Damjana Jurman, Regijska koordinatorka za preprečevanje 
nasilja - Coordinatrice regionale per la prevenzione della 
violenza 
Jana Peršič, Krizni center za žrtve nasilja Piran / Centro anti-
violenza Pirano 
Tamara Mijatovič, Center za socialno delo Koper / Centro per 
l’assistenza sociale di Capodistria
Dogodek je imel zelo velik odmev v domačih in italijanskih 
medijih. Stran na fotografiji je iz časopisa La Voce.
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pečat za vedno 

Društvo Istrski grmič in krajevna borčevska 
organizacija sta na predvečer dneva zmage 9. maja 
pripravila večer, ko so se obujali spomini na težke 
čase vojne in veselje ob zmagi.

 
Glavna protagonistka večera je bila Maksa Črnigoj, ki so jo 
kot 16-letno dekle zaprli in jo kmalu odpeljali v zloglasni 
Auschwitz. Pred kapitulacijo so Nemci sestradane ujetnike 
brez vode in hrane gnali še v dve taborišči, kjer pa so 
le pričakali konec vojne. Maksa se je domov vrnila šele 
16. avgusta in mama jo je komaj spoznala. Čeprav je od 
tistih težkih časov že 70 let, pa Maksa o njih govori tako 
občuteno in z vrsto podrobnosti, kot bi se dogajali včeraj. 
Sogovornik povezovalke večera Vere Vezovnik je bil tudi 
Franc Bajec, ki pa bo svojo zgodbo bolj podrobno povedal na 
enem prihodnjih večerov.
S spomin na zmago in njenimi čudeži, ko je bilo po Ljubljani 
mogoče hoditi brez strahu in strelov, se je oglasila tudi Valerija 
Šiškovič. Večer so popestrili recitatorji Hermina Valenčič, Ana 
Vitez in Branko Filipič. Za konec pa je občinstvo prisluhnilo 
enkratni Katji Kalaba, nekdanji učiteljici OŠ Škofije.

„ vsi Škofjoti, KS, rK, otroci - 

nismo pozabili na vas“
Takšno je bilo sporočilo članov krajevne organizacije RK in 
Društva upokojencev Škofije, ki so kot že nekaj let doslej tudi  
ob lanskem koncu leta na domu obiskali vse starejše krajane. 
Poslali  so preko 150 voščilnic, na domu na Škofijah pa so 
obiskali več kot 70 starejših krajanov. Darilne pakete so 
pripravili na Območnem združenju RK v Kopru. (Koledar 
in kava). Obiskali so tudi naše krajane, ki so v domovih 
za ostarele (Olmo, Markovec, Izola, Ilirska Bistrica, 
Cerknica, Lucija), kjer jih je kar veliko. Vsi so se razveselili 
njihovega obiska in vsem so posredovali tole sporočilo: 
„ Vsi Škofjoti, KS, RK, otroci v šoli - nismo pozabili na vas. Želimo 
vam vse dobro.“

dogodek v cerkvi navdušil
V prijetnem ambientu škofijske cerkve je občinstvo v nedeljo 
zvečer prisluhnilo nastopu pevskega zbora Obalca in okteta 
Kras. Po uvodnih besedah o gostovanjih je sledilo zares pravo 
doživetje, ki je navdušilo vse, ploskanju ni hotelo biti konca. 
Zborovodkinja Obalce Sonja Mezgec je pevce popeljala skozi 
stare cerkvene pesmi, slišati je bilo pesem našega krajana 
Andreja Makorja Punčki. Oktet Kras iz Cerknice pod vodstvom 
opernega pevca Jožeta Oblaka je pel pesmi iz naše in tuje 
klasike.

primorska poje na Škofijah
Marca se je v zadružnem domu odvil eden od koncertov 
Primorska poje 2015, ki beleži že 46 let. Da je vse gladko 
teklo, so poskrbeli člani društva Istrski grmič, koncert pa je 
organiziral Javni sklad RS za kulturno dejavnost iz Kopra.
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Škofije- moj   najdražji  
kraj

Mnogo pomladi je obrnilo liste, odkar sem se preselila  na 
Škofije. Vas mi je takoj prirasla k srcu,  lesketanje prikupne 
domačnosti me je prevzelo in me vodilo naprej vsa ta leta 
življenja.
Spoznala sem domačine, skromne, a  ponosne. Življenje je 
hotelo,da sem začela poučevati prav v naši stari šoli. Kakšen 
občutek spominov, veličasten odhod v novo svetlo šolo.
Če sedaj pomislim na vsa ta leta, se mi  zdi, kot če bi gledala 
film. Razvrščajo se spomini,obrazi učencev, njihovih staršev, 
vse to živi v meni in tega mi ne more nihče vzeti.

Ko se srečujem  z nekdanjimi šolarji, mi zaigra moje 
materinsko srce, a  v meni je vselej trepetec, kaj če me ima 
kdo v slabi luči. Veder nasmeh, stisk rok, pozdrav iz avta, 
to je zame največja nagrada za življenjsko delo, a tega ne 
omenjam zato, ker bi bila ponosna nase. Ne, ponosna sem 
na vas, množico šolarjev, ki ste me spremljali skozi življenje 
in se mi vtisnili v srce. Srečujem vas po uradih, trgovinah in 
vedno mi naše srečanje, čeprav bežno, vzdrami srce.
Poznam vaše starše, skrbne in ljubeče none in nonote, a 
tisto, kar mi je posebej pri srcu  pa je, da ste spoštljivi, nikoli 
vzvišeni, vedno pripravljeni na prijazno besedo.
Dragi krajani, na prvem mestu cele čete mojih učencev! 
Zavedanje, da je složnost naša največja vrednota, kajti le 
tako je lahko naše sobivanje tako, kot si ga želimo, je vsa 
leta krepila moje  večne izzive, kako delati bolje. Sosed 
sosedu sosed, človek človeku  človek. In, da zaključim: kako 
malo je treba, da v igri nestrpnosti zaradi besed izgubimo 
zaupanje. Menim in želim si, da se v naš kraj ne bi nikoli 
naselilo nesoglasje, da se ne bi nikoli trgala prijateljstva in 
znanstva v naši prelepi  skupnosti, ki so nam jo zapustili 
predniki v trajno last z veliko ljubeznijo in požrtvovalnostjo 
ter vodilom,da lepa beseda zmeraj pravo mesto najde.

Ruža Pečarič

dan žena s pOK-om  

8. marca, za dan žena, je bil v dvorani velik dogodek. 
Nastopila sta najprej  En big band  in potem Pihalni orkester 
Koper. Pokazalo se je, da tako na koncertu, kot po njem, 
združene moči zagotavljajo uspeh: Istrski grmič, KS, Sanela, 
Marko, donatorji, med njimi mesnica Markežič. Super je bilo. 

dobra volja ne pozna let 
Škofije so dobile novo društvo z imenom Dobra volja. Člani 
oziroma članice so aktivni že kar nekaj časa s svojo skeč skupino, 
plesom in petjem, zdaj pa so ustanovili tudi svoje društvo. 
Na nastopu v izolskem Delfinu so ta mesec doživeli navdušen 
sprejem. 
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Krajanu tuliu najvišje občinsko 
priznanje
Tulia Furlaniča, ki je na Škofijah živel do svojega šestega leta 
in se je sem vrnil pred 17 leti, je Mestna občina Koper za 
50-letno glasbeno ustvarjanje nagradila z najvišjim občinskim 
priznanjem.

Tulio živi na Zg. Škofijah, največkrat pa ga lahko srečate, ko 
hitre hoje s palicami meri škofijske ceste in poti.
Tulio je svojo glasbeno pot začel v 60-ih kot bobnar in solo 
pevec v sloviti skupini Kameleoni. Po končanem služenju JLA 
se je pridružil skupini Faraoni, kjer je ostal do leta 1972, ko se je 
preselil v Nemčijo. Tam se je izučil za strojnega ključavničarja, 
se redno zaposlil, si ustvaril družino in seveda igral in pel z 
raznimi zasedbami, hodil na turneje... Po skoraj tridesetih 
letih se je vrnil v Slovenijo in z Danilom Kocjančičem ustanovil 
skupino Halo, po Danilotovi smrti pa igra in poje  tudi v drugih 
zasedbah, saj se zdi neuničljiv. Poleg izvrstnega vokala velja 
Tulio še dandanes za enega najboljših bobnarjev v Sloveniji. 
Njegova največja uspešnica je skladba Anita ni nikoli, ki jo je 
odpel s skupino Halo. 

NApOvedNiK
30. maj od 9. do 18. ure Koper na dlani na 
pristaniški ulici. KS Škofije ima tri stojnice 
(številka 43, 44, 45) blizu Ukmarjevega trga.

13. junija Kulturni maraton v Kopru z udeležbo 
sekcij KD Istrski grmič

19. junij ob 20. uri v dvorani Zadružnega doma 
slavnostni koncert ob 10. obletnici žvS dekleta s 
Škofije

10. julij »Narečni večer na tinjanu« v organizaciji 
Knjigarne Libris in KD Istrski grmič

Avgusta bo prireditev ob zaključku investicije v 
kanalizacijo in vodovoda.

21. in 22. avgusta Šagra na Škofijah

29. avgusta Šagra na elerjih 

Septembra bo narečni večer na Elerjih.

Septembra bo predstavitev restavrirane matične 
knjige na Tinjanu.

10 let škofijskih deklet 

Skupina ŽVS Dekleta s Škofij, ki deluje 
v okviru KD Istrski grmič Škofije, 
letos  praznuje 10 let delovanja. V njej 
je 22 pevk iz krajevne skupnosti in 
okoliških krajev. 19. junija pripravlja 
koncert z gosti, ki bo seveda v dvorani 
zadružnega doma. Ženska vokalna 
skupina je bila ustanovljena leta 2005 v 
želji po prepevanju preprostih ljudskih, 
predvsem istrskih pesmi. Njihov 
program se je od takrat zelo razširil in 
dvignil na zavidljivo kakovostno raven. 
Zato ob različnih priložnostih s svojim 
petjem razveseljujejo prireditve doma in 
drugod, bile so gostje televizijskih oddaj, 
sodelujejo s sorodnimi slovenskimi 
skupinami v Italiji in se redno udeležujejo 
koncertov primorska poje. Pevke in 
njihova zborovodkinja Iva Dobovičnik 
stremijo po novih izzivih in vokalnem 
napredovanju.



Kolofon
Na burji
Izdajatelj: KS Škofije
Odgovorna urednica: Gabriele Žabkar
Uredniški odbor: Ruža Pečarič, Barbara Verdnik, Željko Stanič,  
Branko Primožič, Mitja Caoboni
Prelom in tisk: Vek Koper
Naklada 1.300 izvodov
Fotografije: Barbara Verdnik in krajani
Pišite  nam na gaby.zabkar@gmail.com, barbara.verdnik@gmail.com

Nipanike ogrel Škofije

Dvorana zadružnega doma  je na materinski dan oziroma 
večer utripala v polni dvorani, slovenski glasbi, pozitivni 
energiji, prepletu mladosti in zrelosti. Band NiPanike je več 
kot ogrel občinstvo, skupaj s Pihalnim orkestrom Marezige in 
pevskim zborom Brnistra iz Sv. Antona pa docela »raztural«. 
Med drugim smo poslušali: Poletno noč, Brez besed, Vozi me 
vlak v daljavo, Ne čakaj na maj in sklepna pesem vseh na odru 
Dan ljubezni.
Za konec pa so pokazali, da NiPanike ostajajo še vedno tudi 
šagra bend in da Jani raztegne harmoniko kot malokdo. 
Izkazali so se tudi po koncertu, saj so za vse prisotne odlično 
poskrbeli.


