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gradbeni oder. Za postavitev tega odra je inves-
titor naročil projekt, ki je imel dvojno funkcijo: 
omogočal je dostop in podpiral je najbolj kritične 
dele ostrešja. S tem je bilo zagotovljeno varno 
delo izvajalcem raziskav, hkrati pa je oder tudi 
ščitil spomenik. Pregledati je bilo mogoče baročni 
strop, ki je bil temeljiteje restavriran v letih 1991 
in 1992, vendar je zaradi nenehnega zamakanja 
strehe prišlo do novih poškodb ostrešja, stropa 
in štukature. Stanje baročnega stropa je zelo 
zaskrbljujoče. Zaradi poškodb ostrešja in porušitve 
statičnega sistema strešne konstrukcije je baročni 
strop močno deformiran. Nad cerkveno ladjo je 
ohranjena prvotna lesena strešna konstrukcija, ki 
je bila zaradi nujnih intervencij in ojačitev pre-
delana na način, ki je porušil njen statični sistem, 
zato je današnje stanje ostrešja kritično. 
S konservatorskim načrtom (inv. št. 4768, sign. 
4123) je bila zaključena raziskovalna faza del v 
nekdanji cerkvi.
Mojca MarjAna Kovač
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EŠD: 235, 236
Naselje: Koper
Občina: Koper
Ime: Koper – hiša Janka Premrla Vojka
Naslov: Muzejski trg 5
Področje: UA
Obdobje: 20. stoletje

Območje, kjer stoji objekt Osnovne šole Janka 
Premrla Vojka (Muzejski trg), sestavljajo po-
leg šole še stavbe muzeja, pošte ter stanovanjske 
stolpnice. Območje je locirano v neposredni 
bližini glavnega mestnega trga ter v samem sta-
rem mestnem jedru. Prav obravnavano območje 
je v zgodovini doživelo radikalne spremembe. Na 
današnjem platoju Muzejskega trga je do leta 1820 
stal samostan sv. Dominika z istoimensko cerkvijo 
ter s severno fasado palače Tacco-Belgramoni ob-
likoval tako imenovani mali trg ali Piazzale G. D. 
Tacco. Samostan sv. Dominika je bil po letu 1820 
porušen. Na tem mestu je bil zgrajen kompleks 
zaporov. Od samostana se je ohranila samo cerkev 
sv. Dominika, ki je s svojo južno fasado in severno 
fasado palače Tacco-Belgramoni še vedno oblikov-
ala prej omenjeni trg. Zahodno od kompleksa 
zaporov sta se ohranila še samostan in cerkev sv. 
Gregorija. Po letu 1948 so porušili tako kompleks 
zaporov kot tudi cerkev sv. Dominika ter samo-
stan sv. Gregorija. Z velikopotezno rušitvijo se 
je porušil tudi kvalitetni mestni prostor, ki ga je 

sestavljal manjši, pravokotno zasnovani trg, s tem 
pa se je notranjost mesta odprla proti morju. Na 
mestu, kjer sta sprva stala samostan in cerkev sv. 
Dominika, nato pa je bil tam zgrajen kompleks za-
porov, se danes razprostira mogočna ploščad, kat-
ere del je tudi šolsko dvorišče. Ploščad ima danes 
funkcijo parkirišča ter glavni dostop do Verdijeve 
ulice za stanovalce.
Prvotni objekt Osnovne šole Janka Premrla Vojka 
je iz leta 1948/49. Projekt je bil na papirju veliko 
bolj velikopotezen, kot je bil pozneje udejanjen, 
saj je bil od prvotne dvotraktne zgradbe izveden 
le en trakt, in še ta v manjšem merilu, v upanju, 
da bodo preostali del načrta uresničili nekoliko 
pozneje, a se to ni zgodilo. Leta 1957 je bilo stavbi 
dozidano še eno nadstropje. Stavba je orientirana 
V–Z. Severno pročelje objekta meji na drevored 
Belveder oziroma na severno vpadnico v staro 
mestno jedro. Kot glavna fasada nastopa zahodno 
pročelje objekta in skupaj z dvoriščem soustvarja 
mogočno ploščad. Taka rešitev je bila idealna 
zaradi zaščite pred močnimi vetrovi, ki pihajo tod 
okoli (burja, jugo). Šolsko dvorišče je zazidano in 
ločeno od ceste ter ostale ploščadi z nižjim zidcem 
iz belega kamna. Južna fasada je z vmesnim ob-
jektom povezana s telovadnico. Vzhodno pročelje 
objekta zapira današnja Mladinska ulica.
Stavbno tkivo je pravokotnega tlorisa, s poudar-
jenima stranskima fasadama (severno in južno). 
Tlorisno je objekt zasnovan kompaktno, kot eno 
telo brez posebej izstopajočih delov.
Kulturnovarstveni pogoji za rušitev objekta, 
ki so bili izdani leta 2007, so zahtevali izdelavo 
spomeniškovarstvenega elaborata, ki je zajemal 
izdelavo arhitekturnega posnetka (izdelal ga je 
PROART, projektiranje, inženiring in svetovanje, 
d. o. o.), fotodokumentacijo (izdelal jo je fotograf 
Jaka Jeraša) in topografski del dokumentacije (zanj 
sem bila zadolžena sama). Spomeniškovarstveni 
elaborat je bil izdelan februarja 2008 in je 
vključeval podrobne arhitekturne raziskave. S 
pomočjo raziskav smo odkrili pomembnega arhi-
tekta, ki je tedaj deloval tudi na Obali. Arhitekt 
poslopja Osnovne šole Janka Premrla Vojka je Er-
vin Velušček, Tržačan, po rodu Slovenec. Kot arhi-
tekt je na Obali sodeloval s takratnim gradbenim 
podjetjem Edilit, v katero so ga povabili k sode-
lovanju zaradi pomanjkanja strokovnjakov na tem 
območju. O življenju arhitekta je malo znanega, 
v Pokrajinskem arhivu Koper je znan podatek, da 
je poleg obravnavanega poslopja naredil še nekaj 
projektov, in sicer za osnovno šolo v Momjanu leta 
1948, adaptacijo pučerske kolektivne skupščine 
leta 1948 ter projekt za bar in restavracijo na plaži 
S. Nicolò prav tako leta 1948. Razen podatka, da 
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je pozneje živel in ustvarjal v Pescari, o njegovih 
projektih in življenju ne vemo prav veliko. Za 
boljše poznavanje arhitektovega dela in življenja 
bo potrebna dodatna raziskava.
Spomeniškovarstveni elaborat je nastal zaradi 
zahteve po rušenju objekta. Z izčrpno študijo ob-
jekta ter zgodovino območja, kjer je objekt nastal, 
lahko stavbo uvrstimo med arhivsko varovanje 
dediščine. S tem ohranimo kontinuiteto razvoja 
prostora, in pomembni del zgodovine obalnega 
prostora se ne izgubi povsem.
Katja Zajko

89
EŠD: /
Naselje: Koper
Občina: Koper
Ime: Koper – hiša policijska postaja
Naslov: Ukmarjev trg 4
Področje: UA
Obdobje: 19. stoletje

Objekt na Ukmarjevem trgu 4 v Kopru je najver-
jetneje iz zgodnjega 19. stoletja, kar je razvidno iz 
franciscejskega katastra iz leta 1819. Kartica z ve-
dutnim pogledom na obrežje Nazario Sauro iz leta 
1929 služi kot dokument, iz katerega je razvidno, 
da je bil objekt že tedaj sestavljen iz dveh stavb – iz 
večje, ki je bila nepravilne oblike, in iz manjše, vzi-
dane v levi vogal južne fasade večje stavbe. Čemu 
je objekt služil, zaenkrat ni znano, ne vemo niti 
tega, ali sta bili stavbi med seboj povezani ali pa 
je šlo za povsem ločena objekta. V šestdesetih 
letih 20. stoletja so manjšo stavbo porušili in jo 
nadomestili z novogradnjo, ki so jo višinsko prila-
godili dominantni stavbi (višinsko ustreza višini 
slemena starejšega objekta), tako da je objekt 
postal zaključena celota. S tem smo dobili tudi 
izjemen dokument, kako se lahko nova, moderna 
arhitektura na neki način »stopi« s starejšo in z leti 
postane njen vitalni del, brez katerega si starejšega 
objekta sploh ne bi mogli predstavljati.
V letu 2007 je ZVKDS, OE Piran, izdal kulturn-
ovarstvene pogoje za rušitev objekta. Pogoji so 
zahtevali topografsko dokumentacijo, ki je zaje-
mala tehnični posnetek (tega je izdelalo podjetje 
PROART, projektiranje, inženiring in svetovanje, 
d. o. o.), fotodokumentacijo (izdelal jo je fotograf 
Jaka Jeraša) ter topografski opis objekta (zanj sem 
bila zadolžena sama). 
Z izdelavo topografske dokumentacije se je ob-
jektu zagotovilo arhivsko varovanje dediščine.
Katja Zajko

90
EŠD: 8313
Naselje: Koper
Občina: Koper
Ime: Koper – hiša Tovarniška ulica 2
Naslov: Tovarniška ulica 2
Področje: UA
Obdobje: 15., 16., 18. stoletje

Stavba na Tovarniški ulici 2 v Kopru je sicer pre-
grajena in predelana, vendar je še mogoče opaziti 
srednjeveško zasnovo gradnje. Lepa zidava iz kle-
sanega kamna bi lahko postavila objekt v roman-
sko obdobje. Na severni stranski fasadi je lepo 
vidno zazidano gotsko okno. Leta 1991 je bila 
stavba razglašena za kulturni spomenik z odločbo 
občinskega sekretariata za družbene dejavnosti 
občine Koper št. 617-10/91 z dne 6. 12. 1991 ter 
vpisana v register kulturne dediščine.
Leta 1987 je bil na objektu Tovarniška ulica 2 v 
Kopru opravljen strokovni terenski ogled, pri kat-
erem je prišlo do odkritja fragmenta poslikave na 
severni steni prostora. Poročilo o izjemni ter zelo 
kvalitetni najdbi je leta 2006 podal prof. dr. Janez 
Höfler; ocenil je, da gre za zelo redek primer zelo 
kvalitetnega srednjeveškega profanega slikarstva, 
ter poslikavo postavil v čas okoli leta 1440. Leta 
1991 je bila stavba razglašena za kulturni spome-
nik z odločbo občinskega sekretariata za družbene 
dejavnosti občine Koper št. 617-10/91 z dne 6. 
12. 1991 ter vpisana v register kulturne dediščine. 
Leta 2006 je ZVKDS, OE Piran, izdal kulturn-
ovarstvene pogoje, s katerimi je investitorja ob-
nove objekta zavezal, da poslikavo na svoje stroške 
v celoti odkrije. Kulturnovarstveni pogoji so prav 
tako določali izdelavo temeljitega arhitekturnega 
posnetka, ki ga je izdelalo podjetje 360o arhitek-
turni posnetki, Smiljan Simerl, s. p. Ob celotnem 
odkritju poslikave se je pokazala izjemna najdba, 
ne samo za obalno območje, temveč za celo-
ten slovenski prostor. Na dan so pogledali zelo 
kvalitetni profani prizori z viteško tematiko, ki so 
v slovenskem prostoru redko zastopani. Glede na 
investitorjevo željo po odstranitvi poslikave in nje-
govo popolno sodelovanje z ZVKDS, OE Piran, 
se je pojavilo vprašanje, kam s poslikavo, potem 
ko bo odstranjena. Zaradi nastalega problema je 
bila 18. 4. 2007 sklicana komisija (prof. dr. Janez 
Höfler, dr. Robert Peskar, mag. Jure Bernik, dr. 
Sonja Ana Hoyer), investitorji in zastopnik in-
vestitorjev Marko Nedved. Sklep ogleda je bil, 
naj se poslikave čim prej snamejo in deponirajo v 
Restavratorskem centru ter tam čim prej restavri-
rajo. Po zaključku del bi bile muzejsko prezenti-


