Uradne objave, št. 33/91

1. oktobra 1991

Na podlagi 18. člena zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81), 239.
člena statuta občine Koper in 2. člena odloka o sestavi in pristojnosti zborov, določitvi
volilnih enot ter o volitvah funkcionarjev skupščine in izvršnega sveta (Uradne objave, št.
2/90) je Skupščina občine Koper na seji zbora združenega dela, na seji zbora krajevnih
skupnosti in na seji družbenopolitičnega zbora dne 24. septembra 1991 sprejela
ODLOK
O RAZGLASITVI NARAVNEGA SPOMENIKA DEBELI RTIČ
1. člen
Območje Debelega rtiča se zaradi izredne ohranjenosti, izjemnosti, značilnosti, velike
znanstvene, ekološke, krajinske in rekreacijske vrednosti razglasi za naravni spomenik Debeli
Rtič. Lega in obseg naravnega spomenika Debeli Rtič je vrisana v kartnem gradivu (1:5000)
in je sestavni del tega odloka.
2. člen
Naravni posmenik obsega stene klifa, njegov gornji rob in pripadajočo abrazijsko teraso na
območju med kopališčem Rdečega križa – Mladinskega zdravilišča in okrevališča Debeli rtič
in dostopno potjo na obali na severozahodni strani polotoka. Obsega zemljišče z naslednjimi
parcelnimi številkami na območju k.o. Oltra (Valdoltra):
- št.p.:27
z.k.vl.:
- št.p.:28/1
z.k.vl.:
- št.p.:28/2
z.k.vl.:
- št.p.:29
z.k.vl.:
- št.p.:35
z.k.vl.:
- št.p.:38
z.k.vl.:

- pašnik, 3246 m2, gozd 725 m2
86, družbena lastnina v uporabi Občine Koper
- nerodovitno, 6312 m2
38, družbena lastnina v uporabi Občine Koper
- nerodovitno, 5481 m2
38, družbena lastnina v uporabi Občine Koper
- gozd, 1938 m2
86, družbena lastnina v uporabi Občine Koper
- gozd, 1682 m2
86, družbena lastnina v uporabi Občine Koper
- travnik, 1788 m2
86, družbena lastnina v uporabi Občine Koper

Območje naravnega spomenika obsega zemljišče v skupni površini 21.172 m2. Morski del
naravnega spomenika obsega 200-metrski pas obalnega morja v mejah kopenskega dela.
Zemljišč, ki jih obsega naravni spomenik, ni mogočje odtujiti iz družbene lastnine, na njih
tudi ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem.
3. člen
Na območju naravnega spomenika je prepovedan vsak poseg, ki bi razvrednotil, spremenil,
poškodoval ali uničil naravno dediščino in prizadel njeno svojevrstnost, kar velja zlasti za:
- spreminjanje kopenskega in morskega dela naravnega spomenika;
- gradbena dela (graditev poti in infrastrukturnih naprav), odkopavanje ali zasipavanje
terena, ipd.;
- graditev vseh vrst objektov;
- postavljanje ali polaganje površinskih energetskih vodov;
- jemanje kamninskih vzorcev, opravljanje vrtanja in druge podobne posege;

-

kopanje ali gospodarsko izkoriščanje rudnin na ožjem območju naravnega spomenika;
odlaganje odpadkov, onesnaževanje tal, zraka in vode;
povzročanje eksplozij, požarov in vibracij;
postavljanje reklamnih in drugih tabel, znamenj ali svetlobnih napisov, razen za
potrebe označitve in predstavitve naravnega spomenika;
spreminjati ekološke pogoje, ki so potrevni za obstoj in razvoj drevja in grmovja;
spreminjati obstoječo osončenost dreves in rastišča;
obešati ali postavljati tuja telesa na debla, korenine ali veje dreves in grmičevja;
trgati cvetje, izkopavati, nabirati rastline, semena in plodove, poškodovati ali lomiti
drevesa ali grmovje;
zakrivanje ali kvarjenje značilnih razgledov na naravni spomenik z novimi stavbami,
ograjami, antenami, z žičnimi vodi, ipd.;
plovba na motorni pogon na morskem delu naravnega spomenika;
športne dejavnosti, ki imajo na naravno dediščino škodljiv vpliv (plezanje po stenah
klifa);
uporaba naravnega spomenika v vojaške namene.

Izjemoma je po predhodnem soglasju pristojne varstvene službe mogoče:
-

urediti naravno dediščino za obisk javnosti (npr. urediti steze in poti za obiskovalce,
razgledišča, počivališča, postaviti varnostne ograje, table z obvestili in opozorili, ipd.);
posegati na vegetacijo zaradi boljše predstavitve naravnega spomenika (npr. čiščenje
drevja in grmovja, ki zastira pogled na objekt).

Za vsak poseg je potrebno predhodno soglasje pristojne naravovarstvene službe.
4. člen
Območje gemorfološkega naravnega spomenika se nameni študijsko-demonstracijski in
znanstveno-raziskovalni, kakor tudi turistično-rekreacijski dejavnosti.
V ta namen je potrebno zagotoviti, da se na območju spomenika zagotovi kontinuiteta
procesov, ki delujejo in oblikujejo naravni spomenik.
5. člen
Občinski upravni organ, pristojen a kulturo, predlaga ob sodelovanju Medobčinskega zavoda
za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran v roku 20 dni od začetka veljavnosti tega
odloka, vpis naravnega spomenika Debeli rtič v zemljiško knjigo Temeljnega sodišča v
Kopru.
6. člen
Naloge varstva, ki jih Zakon o naravni in kulturni dediščini daje strokovnim organizacijam,
opravlja Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine s sedežem v Piranu.
7. člen
Posegi na spomeniku, razglašenim s tem odlokom in v njegovi neposredni okolici, se smejo
opravljati le s soglasjem in strokovnimi navodili Medobčinskega zavoda za varstvo naravne in
kulturne dediščine Piran. Mnenja, soglasja ter strokovne smernice Zavoda so brezplačne.
Izvajanje odloka nadzorujejo pristojni inšpekcijski organi in UNZ.
8. člen

Sestavni del tega odloka so Strokovne podlage za razglasitev naravnega spomenika Debeli
Rtič z grafično prilogo, izdelane in hranjene pri Medobčinskem zavodu za varstvo naravne in
kulturne dediščine Piran.
9. člen
Poškodovanje ali uničenje naravnega spomenika se obravnava v skladu s kazenskimi
določbami (IV. Poglavje) Zakona o naravni in kulturni dediščini (Uradni list SRS, št. 1/81).
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnih objavah.
Št.: 617-5/91
Koper, 24. septembra 1991
Predsednik
AURELIO JURI, l.r.

