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MEDICINSKA FAKULTETA

SV. MAGDALENA
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SINAGOGA

vodna inštalacija

BENETKE

MINORITI

GT22

KLUB KGB

KMŠ
FOTOGALERIJA

NOVA BRV

PRISTAN

PARKING

dopolnitev obstoječega drevoreda žalujk

ŽIDOVSKI TRG

kopališče na vodi

izposoja supov

povezava čez reko z ladjico

pogled na Lent

ŽIČKI DVOR

street food

400 letna trta

HIŠA LITERATURE

SV. ALOJZIJ

HOTEL

park z igrali

POZICIJA ODRA

spremljanje koncerta

TRŽNICA

javni program

NOVI TRG

MESARSKI PREHOD

STARI MOST

GARAŽA

pogled vzdolž Drave

knjižnica pod krošnjami

ZAHODNI PRISTAN

postajališče trg pred medicinsko fakulteto

pozicija premičnega odra v času festivala Lent

drevored gledičij

Knjižnica pod krošnjami

zasaditev parka

razpršeni muzej drave : splavarstvo

ŽIČKI PREHOD

SPLAVARSKI PREHOD

Plavajoči oder

VZHODNI PRISTAN
izposoja čolnov in supov

Iztek praznine mesta
POTEZA DO TREH RIBNIKOV

STARA TRTA

GLAVNI TRG

DRAVSKA UL.

VOJAŠNIŠKA UL.

koncerti ob trti

OB IZVIRKIH

RUŠKA CESTA

GARAŽA

divji kostanj

obstoječi hrast

vrbe žalujke

obstoječe vrbe žalujke

vrbe žalujke

drevored nizkih dreves : okrasne jablane

knjižnica pod krošnjami

oživljanje vzhodne vstopne točke : street food

Peš prehod na teraso

1 voda ponovno objame mesto

2 mesto se spusti k reki

VODNI STOLP

pitnik

ZALIV

VZHODNI PRISTAN
izposoja čolnov in supov

posedanje ob zidu

parkiranje koles info tabla

MESTNE TERASE

pogld na DRAVO

ohranjanje dvosmernega prometa na območju 'promenade'
v reguliranem režimu

potopni stebrički

cona 'SHARED SPACE'

označen rob cestišča

OTROŠKO IGRIŠČE

posedanje ob vodi

začetna točka supanja

igrala za najmlajše

prostor za spremljanje koncerta ob prireditvi

ODER NA VODI
možna pozicija prireditvenega prostora

blazine za posedanje na terasahŽIDOVSKI TRG
obstoječi tlak
granitne kocke

novi tlak
terrazzo

STOPNICE

novi tlak iz lokalnega tlaka : gnajs

pogld na DRAVO

zasaditev vrb

parkirna mesta

PROMENADA
+254,58

+254,85

+254,79

+254,22

+254,77

+254,00

+254,25

+254,32

+253,87

+253,42

pitnik

STARA TRTA

koncert pod trto

SPLAVARSKI PREHOD
obstoječi tlak
granitne kocke

VOJAŠNIŠKA ULICA

vodna inštalacija

obstoječa jesena

pogled na DRAVO

+254,05

+254,88

+254,08

+255,14

+255,06

+255,07

+254,85

+254,40

+253,95

+253,50

+253,05 knjižnica pod krošnjami

ohranjanje dvosmernega prometa na območju 'promenade'
v reguliranem režimu

cona 'SHARED SPACE'označen rob cestišča

drevored nizkih jablan

klop

posedanje ob dravi

GOSTINSKI VRT
novi tlak
terrazzo

PROMENADA
novi tlak
terrazzo

TRG
novi tlak
terrazzo
pasovi kock

ZAHODNI PRISTAN

posedanje ob vodi

ohranjanje dvosmernega prometa na območju 'promenade'
v reguliranem režimu

cona 'shared space'

novi tlak
predlagano tlakovanje iz lokalnega materiala : gnajs

zid

klop

pergola

GOSTINSKI VRT

pogled na DRAVO

posedanje ob vodi

pogled na DRAVO

pogled na DRAVO posedanje ob vodi

SODNI STOLP

BENETKE
novi tlak
TERRAZZO

obstoječi uvoz v garažo

MARIBORSKA TRŽNICA

obstoječa jablana

okrasne jablane

DREVORED NIZKIH DREVES

označen rob cestišča

+254,36

+254,42

+254,45

+254,43

+254,43

+254,45

+254,83
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KONTAKT PROMETNICE Z BENETKAMI M 1:250 TRG PRED STARO TRTO M 1:250 STIK PROMETNICE S PROMENADO  M 1:250

OŽJE OBMOČJE  M 1:1000

ROBOVI MESTA STEČEJO V KRAJINOMESTO SE SPUSTI K REKIVODA PONOVNO OBJAME MESTO

DRAVA - REKA, KI PRIPOVEDUJE ZGODBE
P A N T A   R H E I
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štokane terazzo teraselinijska kanaleta granitne kockeštokan terazzo tlakkocke z izpusti za rastišče drevesakovinski robnikštokane terazzo stopnicedrava

vh
od
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 s
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ro
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štokane terazzo teraseosrednji del sprehajališčaprostor za drevoterase proti dravidrava terase proti hiši z najstarejšo trto

granitne kocke po vzoru srednjeveškega mestaterazzokanaletaštokan terazzo tlakzelenica z drevesomAB nosilecliti prefabrikati
štokan terazzo

utrjeno nasutje

štokane terazzo teraselinijska kanaleta granitne kockeštokan terazzo tlakkocke z izpusti za rastišče drevesakovinski robnikštokane terazzo stopnicedrava

vh
od

 v
 s

ta
ro

 tr
to

štokane terazzo teraseosrednji del sprehajališčaprostor za drevoterase proti dravidrava terase proti hiši z najstarejšo trto

granitne kocke po vzoru srednjeveškega mestaterazzokanaletaštokan terazzo tlakzelenica z drevesomAB nosilecliti prefabrikati
štokan terazzo

utrjeno nasutje

P
P

postopno umirjanje prometa / shared space v prometni konici

dostop do garaž omogočen samo stanovalcem

klop svetilka oglasni pano informacijska tabla pitnik stojalo za kolo konfin koši za smeti

umirjanje prometa po zasnovi shared space-aumirjanje prometa po zasnovi shared space-a

linijski drevored gledičij ob objektih linijski drevored okrasnih jablan ob objektih drevored vrb žalujk ob reki

SHEMA ZELENJA M 1:2000

SHEMA IZVEDBE TLAKA M 1:100

SHEMA URBANE OPREME M 1:50

drevored vrb žalujk ob reki se dopolni soliterji točkovna zasaditev
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