
Karta 1: PODRUČJE POMORSKOGA PROSTORNOG PLANA 
 

LEGENDA 
teritorijalno more 
osnovna linija 
unutarnje morske vode 
priobalni pojas u moru (150 m) 
početni priobalni pojas na kopnu (100 m) 

državna granica 
državna granica na moru 
granica općina na moru 

 
 
Karta 2: PREKOGRANIČNI UTJECAJI SLOVENSKOG MORA 
 

LEGENDA 
planirani pomorski prijevoz putnika 
sustav odvojene plovidbe 
smjer razvoja 
zračna luka 
luka 
sustav odvojene plovidbe (koridor) 
PLAVI KORIDORI 
linije plavih koridora 
makrorazina 
mezorazina 
mikrorazina 
područja plavih koridora 
zona I, more 
zona II, more 
zona III, more 
kontinentalni, obala 
ZELENI KORIDORI 
kontinentalni, obala 

državna granica 
državna granica na moru 
granica općina na moru 
ostale granice 

 
 
Karta 3: VIZIJA RAZVOJA SLOVENSKOG MORA I OBALNOG PODRUČJA 
 

LEGENDA 
povezanost zaleđe – more 
smjerovi pomorskog prometa 
pomorski prijevoz putnika 
obalna šetnica 
obala za kupanje 
marikultura 
urbana područja 
luke 
ribolovni rezervat 
krajobrazna područja 
PLAVI KORIDORI 
linije plavih koridora 
makrorazina 
mezorazina 
mikrorazina 
područja plavih koridora 
zona I, more 
zona II, more 
zona III, more 
kontinentalni, obala 
ZELENI KORIDORI 
kontinentalni, obala 

državna granica 
državna granica na moru 
granica općina na moru 
ostale granice 

 
 
 



Karta 4: PODRUČJA MARIKULTURE 
 

LEGENDA 
udaljenost od obale 1 nM 
udaljenost od obale 1,5 nM 
postojeća uzgajališta školjaka 
lokacija postojećeg područja marikulture bez odgovarajućih dozvola 
najprikladnije područje za nove marikulture 
nova područja marikulture 
područje pogodno za marikulturu 
ribarske luke za korištenje marikulturom 

državna granica na moru 
državna granica 
granica općina na moru 

 
 
Karta 5: RIBOLOVNA PODRUČJA, ZAKONSKI REŽIMI I OGRANIČENJA 
 

LEGENDA 
1: zabranjena uporaba okružujuće mreže (300 m) 
2: zabranjena uporaba povlačne mreže (1,5 nm) 
3: zabranjena uporaba povlačne mreže (3,0 nm) 
4: koćarenje – koridor (noću) 
5: ribolovni rezervati 
Zaštićena područja 
6: Park prirode Sečoveljske soline 
7: Prirodni rezervat Strunjan – Stjuža 
8: Park prirode Strunjan 
9: Park prirode Debeli rtič 
10: Rt Madona u Piranu 
11: kulturna baština na moru / proteže se na more 
12: Područja marikulture 
postojeća područja marikulture 
lokacija postojećeg područja marikulture bez odgovarajućih dozvola 
područje pogodno za marikulturu 
nova područja marikulture 
Pojas od 150 m oko novih područja marikulture 
Prometni režimi 
13: područje odvojene plovidbe 
14: područje stvarnog sidrenja brodova 
14: područje luke prema DPN-u 

državna granica na moru 
državna granica 
granica općina na moru 
 

 
 
Karta 6: PODRUČJA POMORSKOG PROMETA 
 

LEGENDA 
plutače, navigacijski i ostali objekti na moru 
ostali režimi plovidbe u priobalnom pojasu (m od obale) 
1: do 150 m – područje za kupače 
2: do 200 m – ograničenje za plovila koja ne glisiraju 
3: do 250 m – ograničenje za plovila koja glisiraju 
4: do 300 m – ograničenje za brodove 
područje odlaganja mulja 
lučko područje (Kopar) 
područje stvarnog sidrenja brodova 
linije područja odvojene plovidbe 
područje odvojene plovidbe 
lučko područje prema DPN-u 

državna granica na moru 
državna granica 
granica općina na moru 

 
 
 
 
 
 



Karta 7: PODRUČJA AKTIVNOSTI U PODRUČJU OBRANE I ZAŠTITE OD PRIRODNIH I DRUGIH 
NEPOGODA NA MORU 
 

LEGENDA 
1: područje isključive uporabe 
2: područje moguće isključive uporabe na obali 
3: područje moguće isključive uporabe (plovidba) 
4: područja moguće isključive uporabe na moru 
5: područje ograničene i nadzirane uporabe 
6: područje moguće isključive uporabe na kopnu 
7: lokacije privremenog skladištenja NUS 

državna granica na moru 
državna granica 
granica općina na moru 

 
 
Karta 8: PODRUČJA ZAŠTITE PRIRODE 
 

LEGENDA 
pješčana sahara (piranska punta) 
detritalno dno 
područja posidonije 
prioritetna zaštita prirodnih dijelova morske obale 
očuvanje prirode uz područje izljeva rijeke Dragonje 
područje proširenja zaštite 
ekološki važna područja (EVP) 
zaštićena područja 
Natura 2000 

državna granica na moru 
državna granica 
granica općina na moru 

 
 
Karta 9: PODRUČJA ISKORIŠTAVANJA SIROVINA 
 

LEGENDA 
solane 

državna granica na moru 
državna granica 
granica općina na moru 

 
 
Karta 10: PODRUČJA ZNANSTVENIH ISTRAŽIVANJA  
 

LEGENDA 
oceanografska boja (ODAS) 
područje moguće provedbe arheoloških i drugih neinvazivnih znanstvenih 

istraživanja 

državna granica na moru 
državna granica 
granica općina na moru 
 

 
 
Karta 11: PODRUČJA TURISTIČKE DJELATNOSTI I REKREACIJE 
 

LEGENDA 
sidrišta (područje plutača) 
mjerna mjesta 
lučka područja 
kupališne vode 
kupališne vode – utjecajna područja  
kupališne vode – slivna područja 

državna granica na moru 
državna granica 
granica općina na moru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Karta 12: PODRUČJA ZAŠTITE NEPOKRETNE KULTURNE BAŠTINE 
 

LEGENDA 
Evidencija kulturne baštine (režimi zaštite) 
spomenik 
baština 
baština preporučena 
arheološko nalazište 
utjecajno područje 
utjecajno područje spomenika 

državna granica na moru 
državna granica 
granica općina na moru 
 

 
 
Karta 13: PRIOBALNI POJAS U MORU I NA KOPNU 
 

LEGENDA 
priobalni pojas 
u moru 
na kopnu 

državna granica na moru 
državna granica 
granica općina na moru 
 

 
 
Karta 14a: PODJELA PRIOBALNOG POJASA NA JEDINICE PROSTORNOG UREĐENJA, 1. DIO 
 

LEGENDA 
pregled podjele priobalnog pojasa na JPU 
1. dio (slika 15a) 
2. dio (slika 15b) 
JPU 
priobalni pojas 
u moru 
na kopnu 

državna granica na moru 
državna granica 
granica općina na moru 
 

 
 
Karta 14b: PODJELA PRIOBALNOG POJASA NA JEDINICE PROSTORNOG UREĐENJA, 2. DIO 
 

LEGENDA 
pregled podjele priobalnog pojasa na JPU 
1. dio (slika 15a) 
2. dio (slika 15b) 
JPU 
priobalni pojas 
u moru 
na kopnu 

državna granica na moru 
državna granica 
granica općina na moru 
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