
Uradne objave, št. 27/87       24. julija 1987 

 

Na podlagi 18. in 19. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81), 

ter 239., 241. in 242. člena statuta občine Koper je skupščina občine Koper na seji zbora 

združenega dela in na seji zbora krajevnih skupnosti dne 28. aprila 1987, skupno s skupščino 

Kulturne skupnosti občine Koper na seji dne 30. junija 1987 ter skupščino SIS za prosveto in 

kulturo pripadnikov italijanske narodnosti občine Koper na seji dne 3. junija 1987 sprejela 

 

ODLOK 

O RAZGLASITVI KULTURNIH SPOMENIKOV V OBČINI KOPER 

 

1. člen 

Z namenom, da bi trajno zagotovili ohranitev in posebno družbeno varstvo, se deli 

nepremičnine kulturne dediščine na območju občine Koper, ki imajo posebno kulturno, 

znanstveno, zgodovinsko, estetsko ali naravno vrednost, razglasijo za kulturne in zgodovinske 

spomenike. 

 

2. člen 

Kulturni in zgodovinski spomeniki so po tem odloku naseldbinska območja ter zgodovinski in 

memorialni nepremični spomeniki. 

 

3. člen 

Kot kulturni spomeniki se po tem odloku razglasijo naslednja 

a) naseldbinska območja: 

1. Abitanti 

2. Črni Kal 

3. Črnotiče 

4. Fijeroga 

5. Glem 

6. Hrastovlje 

7. Koper – Capodistria 

8. Koštabona 

9. Krkavče 

10. Kubed 

11. Labor 

12. Podpeč 

13. Pomjan 

14. Pregara 

15. Socerb 

16. Tinjan 

17. Topolovec z zaselkom Žrnjovec 

18. Trebeše 

19. Trsek 

20. Zabavlje 

 

b) zgodovinska in memorialna območja: 

1. Gabrovica – Osp 

2. Hrpeljci, območje vasi z neposredno okolico 

 

4. člen 



Natančne oznake kulturnih spomenikov, razglašenih s tem odlokom, lastnosti, ki utemeljujejo 

razglasitev, režim varstva, posamezne omejitve in prepovedi ter razvojne usmeritve so 

navedene v strokovnih podlagah za razglasitev kulturnih spomenikov v občini Koper – 

naseldbinska, memorialna in zgodovinska območja, ki ga je izdelal Medobčinski zavod za 

varstvo naravne in kulturne dediščine Piran, dne 5.11.1986 ter v grafičnih prilogah na kartah 

M 1:5000, ki so sestavni del tega odloka in jih hrani za kulturo pristojni občinski upravni 

organ ter Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran. 

 

5. člen 

Naloge varstva, ki jih zakon o naravni in kulturni dediščini daje strokovnim organizacijam, 

opravlja za območje občine Koper Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne 

dediščine Piran. 

 

6. člen 

Lastnik oz. imetnik pravice upravljanja nepremičnega kulturnega spomenika sme opravljati 

posege na spomenikih, razglašenih s tem odlokom le v sporazumu z Medobčinskim zavodom 

za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran. 

Mnenja, soglasja ter strokovne smernice zavoda so za lastnike oziroma imetnike pravice 

upravljanja brezplačne. 

 

7. člen 

Občinski upravni organ, pristojen za kulturo izvede ob sodelovanju Medobčinskega zavoda za 

varstvo naravne in kulturne dediščine Piran v roku 30 dni od začetka veljavnosti tega odloka, 

vpis nepremičnih kulturnih spomenikov iz 3. člena v zemljiški knjigo Temeljnega sodišča v 

Kopru. 

O vpisu v zemljiško knjigo obvesti občinski upravni organ, pristojen za kulturo, lastnika oz. 

imetnika pravice upravljanja nepremičnega kulturnega spomenika ter jih seznani z režimi 

varstva, posameznimi omejitvami in prepovedmi ter razvojnimi usmeritvami ter z drugimi 

obveznostmi v zvezi s spomeniki, ki izhajajo iz zakona o naravni in kulturni dediščini in tega 

odloka. 

 

8. člen 

Sestavni del tega odloka so: 

- strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov v občini Koper – naseldbinska, 

memorialna in zgodovinska območja, izdane v posebni vezavi in hranjene pri 

Medobčinskem zavodu za spomeniško varstvo Piran, Občinskem komiteju za 

urbanizem, gradbene, komunalne in stanovanjske zadeve Koper. Občinskemu 

komiteju za družbeno planiranje, gospodarstvo in finance Koper, Občinskemu 

komiteju za družbene dejavnosti Koper, Geodetski upravi in Sekretariatu za 

inšpekcijske službe pri Skupnosti obalnih občin Koper. 

- Grafične priloge (karte M1:5000), hranjene skupaj s strokovnimi podlagami za 

razglasitev pri organizacijah in organih iz prejšnje alinee tega člena. 

 

9. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah. 

 

Štev.: 63-2/87 

 

Koper, 30. junija 1987 

Predsednik 



JANKO KOSMINA, l.r. 


