Občinski svet - Consiglio comunale

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in
Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18) in v skladu s 40. členom Zakona o varstvu
kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13,
32/16 in 21/18 – ZNOrg) ter Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov v Občini Koper
(Uradne objave, št. 27/1987) in Odlokom o razglasitvi historičnega mestnega jedra Kopra za
kulturni spomenik lokalnega pomena (Uradni list RS, št. 98/07 in 44/18) je Občinski svet
Mestne občine Koper na seji dne 13. junija 2019 sprejel
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za
obnovo fasad in streh v starem mestnem jedru Kopra
1. člen
V naslovu Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za obnovo fasad in streh v starem
mestnem jedru Kopra (Uradni list RS, št. 57/05) se besedilo »starem mestnem jedru Kopra«
nadomesti z besedilom »Mestni občini Koper«.
2. člen
Besedilo prvega odstavka 1. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»Ta pravilnik opredeljuje subvencije za obnove fasad in streh v Mestni občini Koper kot
enega od ukrepov varovanja in oživljanja spomenikov urbanistične oziroma naselbinske
dediščine.«
3. člen
Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mestna občina Koper z ukrepi, opredeljenimi v tem pravilniku, spodbuja obnovo stavb na
območjih razglašenih kulturnih spomenikov lokalnega pomena z lastnostmi urbanistične
oziroma naselbinske dediščine, z namenom urejene podobe ter usklajene in medsebojno
dopolnjujoče rabe javnih in zasebnih površin ter varovanja in oživljanja spomenika kot
celote.«
4. člen
Besedilo prvega stavka 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ukrepi opredeljeni s tem pravilnikom se izvajajo na območju razglašenega kulturnega
spomenika historičnega mestnega jedra Kopra in na območjih razglašenih kulturnih
spomenikov naselbinske dediščine, ki vključuje Abitante, Črni Kal, Črnotiče, Fijerogo, Glem,
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Hrastovlje, Koštabono, Krkavče, Kubed, Labor, Podpeč, Pomjan, Pregaro, Socerb, Tinjan,
Topolovec z zaselkom Žrnjovec, Trebeše, Trsek in Zabavlje«.
5. člen
V 4. členu se besedilo »v starem mestnem jedru« nadomesti z besedilom »na območju iz 3.
člena tega pravilnika«.
6. člen
Besedilo prvega stavka 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pristojen organ po tem pravilniku je Urad za okolje in prostor.«
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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