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OBČINA KOPER 

VERDIJEVA ULICA 10, 

6000 KOPER  

https://www.koper.si/wp-content/uploads/2022/06/Letak-Predlagam-Odlocam.pdf 

  

ŽUPNIJSKI URAD SVETI ANTON 

SVETI ANTON 8 

6276 POBEGI 

 

V prilogi vam pošiljam vlogo za obnovo stare šole( stara 156 let)  v Sv. Antonu, 

Objekt št. 991, na parceli št. 3649, K.o:2612 . 

V  Svetem Antonu se je 19.februarja leta 1866 na pobudo krajanov Sv.Antona   

odprla nova šola , redna trivialka (podeželska šola s tremi ali štirimi razredi),  

ki je bila zgrajena v skladu z veljavno šolsko zakonodajo.želska šola s tremi ali štirimi 

razredi v  slovenskem jeziku , ki je bila v uporabi do leta 1899.ko so zgradili novo šolo. 

Prostori stare  šole so imeli od tedaj drugi namen, zato so bile na objektu  

narejene  manjše spremembe, ki pa so spremenile videz spomeniško zaščitenega  

ki bi ga radi ponovno vzpostavili v staro stanje. Obnova celega objekta je predvidena  

v višini 120.000,00 eur, v več fazah. Nujno pa je potrebno obnoviti ostrešje in kritino,  

za kar smo skupaj s Krajevno skupnostjo, že leta 2018 vložili vlogo   na Občino Koper,   

in dobili potrditev , da nam bodo sredstva v višini 26.984,48 brez DDV nakazali. 

Priloženo dokumentacijo in ponudbo je pregledal tudi vaš nadzorni organ ing.Kavrečič  

Nevjo, tako da ni bilo zadržkov glede odobritve. 

Ker je v letu 2019 zmanjkalo sredstev, so nam na Občini Koper,  takrat še stari župan  

g.Popovič in sodelovci zagotovili, da so sredstva odobrena in da jih bodo nakazali v letu 2019. 

V letu 2019 smo se ponovno oglasili glede sredstev pri novemu županu g.Bržanu in sodelavci,  

ki so nam obljubili, da bodo preverili,  a žal od tedaj ni bilo nič storjenega. V letu 2020 in 2021  

zaradi  covida in problemov ,ki so bili prisotni in aktualni v Sloveniji, nismo oglasili. 

V letošnjem letu, samo vas ponovno poklicali in s strani Občine Koper,  župana g.Bržana   

in ga.Štrkalj Ivane  dobili predlog, da se prijavimo na razpis  za Participativni proračun za leto  

2023 in 2024. 
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Prosimo vas za ugodno rešitev naše prošnje. Naj omenimo,  da se je leta 1864 na pobudbo krajanov 

sprejel sklep o izgradnji nove šole, ki se je odprla 19.2.1866. Obnova stare šole je pomemben  

spomeniški  objekt, ki je služil za vse krajane in bil pomemben za razvoj otrok v tem obdobju,  

kar je bilo v tistih časih  zelo pomembno. Pouk  je bil v slovenskem jeziku, ker je bilo v veljavi po  

ukazu Cesarstva iz Avstrije iz leta 1948, zagotovljena vsakemu narodu narodnost in materin jezik.  

Prostora v  objektu bi uredili, kot spominsko sobo in  stalno razstavo,  za pomembne  ljudi tedanjega   

in  novejšega časa, ki so s svojim delom obogatili naš kraj  in naše ime  kraja ponesli daleč okoli, tudi  

meje naše domovine. V prostorih bi se odvijale tudi  kulturne prireditve, katerim bi prav ambient  

in pomen, dajali posebno vrednost. 

 

 

Župnijski urad  Sv.Anton                                                mag. Franc Prelc .župnik 

 

 

Priloga : Slikovno gradivo obstoječega objekta stare šole  

               Predračun M.KUK d.o.o.iz dne 18.10.2018 

               Kulturnovarstveno soglasje ,ZVKDS Območne enote Piran z dne 2.11.2017    

               Načrti za obnovo objekta ,na parc.št.3649 ,  k.o.Sv.Anton,stavba št.991 

         

  


