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Strateški d e l občinskega prostorskega načrta 
Me stne občine Kope r
4.1 USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI

Me rilo: 1: 50.000
Naročnik: Me stna občina Kope r
Izvajalec: LOCUS d .o.o, LUZ d.d., PS Prostor d.o.o

1_1_Podgorski kras

3_1_Gričevje v povirju Dragonje
3_2_Dolina Dragonje 2_1_Gračiško Movraška vala

6_1_Me sto Kope r

2_3_T injanski h rib

5_2_Vangane lsko gričevje

1_2_Kraški rob

2_2_Zgornji d e l
Rižanske d oline

5_6_Miljski h rib

4_1_Šm arsko Mare z iško gričevje

5_3_Vangane lska d olina
in nizko gričevje

5_5_Škofije  - Plavje 1_3_Osapska d olina

5_4_Spod nji d e l
Rižanske d oline

5_1_Gričevje m e d
Koprom  in Izolo

Conacija
Urbano sre d išče občine
Suburbani pas
Pod eže lsko zale d je

Kmetijstvo

Gozdarstvo
Gozd ni re ze rvat
Varovalni goz d
Večnam e nski goz d

Turizem in rekreacija
Pre d nostna obm očja za razvoj turizm a

lQ Izh od iščna - oskrbna točka
Historično m e stno je d ro Kope r!
Škocjanski zatok - obm očja rekreacije  v naravne m  okolju
Naravne ple zalne ste ne
Športno rekreacijski ce nte r (Bonifika, Prad isjol, Vangane lsko je ze ro)
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Krajinske enote
Me rilo 1:200.000

Varovanje km etijskih  ze m ljišč največje ustre znosti za inte nz ivne kulture
Obm očja km etijskih  z e m ljišč z večjim  prid e lovalnim  pote ncialom

Varovanje km etijskih  ze m ljišč največje ustre znosti za trajne nasad e
Varovanje km etijskih  ze m ljišč sre d nje kakovosti za polje d e lstvo in živinore jo

Varovanje km etijskih  ze m ljišč slabše kakovosti – biotska raznovrstnost

Obm očja km etijskih  z e m ljišč sekund arnega pom e na
Varovanje km etijskih  ze m ljišč zm e rne  ustre znosti z om e jitvam i – m ozaični pre plet

Manjši športno rekreacijski ce nte r (Gažon, Dekani, Šm arje , Koštabona)")

Morje
Vodno okolje

Prepoznavnost in doživljajska kakovost krajine
Obm očje pre poznavnosti

Glavne prometne povezave
Ce stne pove zave

Obstoječe že le z niške pove zave
Načrtovane že le zniške pove zave
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Obala obm očja Luke Kope r
Obala pre ostalih  obm očij
Glavni vod otoki
Vod ni vir Rižana
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Obm očje pote ncialnih  tras e nosle d nic
Vzletišče za jad ralne pad alce
Potniški te rm inal
Obstoječa m arina
Načrtovana m arina
Kopališče
Evropske pešpot E12 in E6
Pare nzana (Porečanka)
Slove nska planinska pot
Turnokole sarska pot
Ostale ključne rekreacijske pove zave
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Če z m e jne  reke racijske pove zave
Morske pove zave

Krajinsko pre poznavno nase lje
Pre d lagan krajinski park Dragonja
Pre d lagan krajinski park Kraški rob

k

Poselitev
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Mineralne surovine

"J Pote ncialno pe rspektivno nah ajališče
"J Pre d nostni prid obivalni prostor za izkoriščanje

"J Sanacija prid obivalnega prostora

Obm očje urbanističnega načrta m e sta Kope r

ABC
ABC
ABC
ABC

ABC

Sre d išče m e d občinskega pom e na
Pom e m bne jša lokalna sre d išča
Lokalna sre d išča
Sre d išča posebnega pom e na

Ostala nase lja

Obm očje nase lja

abc Krajinsko pre poznavna nase lja

Načrtovana ce stna pove zava! !

Državna m e ja
Me ja občine


