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Krajevna skupnost Škofije 

 

ZAPISNIK PREDSTAVITVENEGA SESTANKA – IZGRADNJA 2. TIRA ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA  

DNE 26.06.2018 V AVLI ZD ŠKOFIJE 

 

UDELEŽENCI:  

- predstavnik investitorja DRSI: Bojan Cerkovnik 

- predstavnik projektanta SŽ – projektivno podjetje Ljubljana: Edmund  Škerbec 

- predsednik sveta KS Škofije Edmond Gašpar 

- približno 35 krajanov 

 

Predsednik KS Škofije Edmond Gašpar je uvodoma pozdravil vse udeležence in na kratko povedal, da 

je namen sklica javnega  sestanka seznanitev krajanov iz vplivnega območja gradnje in vseh ostalih 

zainteresiranih, s čim bolj celovito informacijo o poteku in vplivih predvidenih del. 

 

Oba gosta sta  na kratko povedala kako poteka  projekt  2. TIR ŽELEZNIŠKE PROGE DIVAČA – KOPER 

(podrobnejše informacije o projektu so dosegljive na spletni strani http://www.drugitir.si/).  

Za krajane, ki so bili na prestavitvi, so bile najbolj zanimive teme: potek trase skozi KS Škofije, 

izgradnja predorov pod naseljema Plavje in Zg. Škofijei in  izvedba monitoringa na stanovanjskih 

objektih v vplivnem območju. Z deli naj bi po optimističnih predvidevanjih pričeli v prvi polovici leta 

2019.  

 

Krajane iz vplivnega območja je zanimalo predvsem naslednje: 

- Nevenka Berce, Plavje  43A:  kako hrupno bo med samim potekom del, če se bo uporabljala metoda 

miniranja za izgradnjo predora  ter ali se bo po končanih delih slišal hrup vlakov. 

- Vinko Stupar, Plavje 47: prosi, da se izvede tudi  monitoring dveh stavb, ki so v neposredni bližini 

pregledanega objekta  in niso bile prvotno evidentirane.  

V imenu krajanov zahteva, da se pod strnjenim naseljem ne izvaja miniranje ob gradnji predora. 

Način dela oz metoda gradnje naj se prilagodi bližini naselja.  

- Betok Igor, Plavje 33: zanima ga kakšne posledice bo imela gradnja predora na vodne vire številnih 

vodnjakov na Plavjah  

- Arno Rupnik, Zg. Škofije: če bo izvajalec upošteval v projektu predpisan način miniranja (količine 

eksploziva),  bo morebiti v redu. Kaj če se tega  ne bo držal? Ali bo možno spremeniti  način izgradnje 

predora med  samim potekom del, v kolikor bi se  naknadno ugotovilo, da je vpliv takšen da povzroča 

nepredvidene poškodbe objektov? 

- Borut Čok, Plavje 39: je izrazil  podrobne dvome o minimiziranju  vprašanja prenosa vibracij ob 

gradnji in eksploataciji predora  

- Kocjančič, Plavje 36a: kako bo z vodnjaki? Voda se bo sama preusmerila v primeru slojnih premikov 

terena nad gradnjo… 

 

Povzetek : 

- G. Bojan Cerkovnik je zagotovil, da lahko krajani, ki sedaj niso v označenem vplivnem območju, 

zahtevajo monitoring objektov. Svoje vloge lahko pošljejo neposredno na 2TDK ali preko KS  Škofije. 

http://www.drugitir.si/


- KS Škofije naj v imenu krajanov pošlje uraden dopis na DRSI s katerim zahteva, da se v strnjenem 

delu naselja Plavje ne minira, temveč vrta .   

V jesenskih mesecih se ponovno skliče sestanek, na katerega se povabi tudi strokovnjake s področja 

seizmologije in hidrologije, ki bodo lahko odgovorili na zastavljena  tehnična vprašanja iz teh področij.  

 

Zapisala: 

Majda Bonaca, Tajnica KS Škofije 


