
koruza

igrišče

Rečiška cesta

koruza

prestavitev potoka Rečica

nova severna obvozna cesta

povezava z Blejskim jezerom

pločnik za pešce in kolesarje

park, počivališče

mestni park

parkirna mesta za avtobuse

parkirna mesta za avtodome

postajališče električnega cestnega vlaka

potencialna parkirna hiša

večnamenski objekt

nova lokacija kapelice

postajališče električnega

cestnega vlaka

umestitev novega programa

(npr. atelje za mlade)

obstoječ gozdni rob se ohrani

ohranitev obstoječega travnika

gostinski lokal z letnim

vrtom in razgledno teraso

nova sprehajalna pot

zazelenitev oboda objekta

zasaditev severnega

roba trga

ohranjanje kulturne

krajine,

umestitev skulptur

večnamenska ploščad

ureditev grajskega vrta

spodnji dostop v dvigalo

intervencijska ploščad

zgodovinski vhod

pomožna parkirna mesta

postajališče električnega cestnega

vlaka

obstoječi zeleni otok/skala

prostor za servisna vozila

sprehajalna pot

(v smeri jezerske

promenade)

odstranitev

obstoječega objekta

sprehajalna pot

(Na pečeh)

nova sprehajalna pot

dovozna pot do stanovanjskega objekta

servisni dostop

razgledišče

sprehajalna pot

NOVA POT

NA GRAD

NOVA POT

NA GRAD

POVEZAVA Z JEZEROM

travniki in polja

večstanovanjska hiša

TLAKOVANJE

asfalt

tlakovanje (trg, pločniki)

tlakovanje (nova cesta)

makadam

ZAZELENITEV

travnik

gozd

obstoječa drevesa

nova drevesa

NA PEČEH

razgledišče

sprehajalna pot

rušitev objekta

zgornji dostop v dvigalo

sprehajalna pot

(cerkev sv. Martina)

VODNO

ZAJETJE

ARHEOLOŠKO NAJDIŠČE

POZNOANTIČNA NASELBINA

komunalni otok

BLEDEC

nov drevored

nova obvodna vegetacija

stanovanjska hiša

urejeni kolektivni vrtički

rekonstrukcija ceste

CENTER MESTA

BLEDEC

postajališče električnega

cestnega vlaka

novo križišče

POGLED NA

OBSTOJEČO

KULTURNO

KRAJINO

novi objekt Muzej sodobne umetnosti

NOVA SMER V SMERI

SP. IN ZG. GORJE

CERKEV SV. MARTINA

živica

nov drevored

ZASIP

prezentacija arheološkega najdišča

in ureditev razgledišča

trg

dovozna pot

muzejski vrt

infocenter

gradbena linija

gradbena meja

nova sprehajalna pot

območje in oznake enote urejanja prostora

območje podrobnih prostorskih

izvedbenih pogojev

BL-6

BL-28

BK-12

BK-13

BL-3

BL-2

BL-5

parkirna mesta za avtomobile

nova obvodna vegetacija

nova kolesarska pot

BL-28
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