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vaško jedro Grad
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. Blejski grad

. OBMOČJE POD GRAJSKO SKALO
- sanacija in oblikovanje enotne poteze
Grajska plaža + Grajsko kopališče,
- ohranjanje linearne poteze ureditve

. Višce

P
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. OBMOČJE MIŠCE
- delta Mišce, omejevanje dostopa in vizualno (tudi
fizično) navezovanje območja na zaledje

. OBMOČJE MALE ZAKE
- dostop do železniške postaje, celostno oblikovanje in jasna
označitev dostopa do Male Zake

. OŽJE SREDIŠČE BLEDA
- ohranjanje in kakovostna nadgradnja parkovnega značaja območja s paviljonsko
razmeščenimi objekti, ki se "odpirajo" proti jezeru,
- ukinitev motornega prometa v največji možni meri,
- oblikovanje promenade - peščeve površine od Hotela Toplice do spomenika Prešernu,
- navezovanje odprtih prostorov ob objektih na obvodni prostor,
- sanacija obale jezera z možnostjo razširitve peščevih površin,
- hierarhija dostopov, jasna prostorska organizacija

P

. OBMOČJE POD VIŠCAMI
- "naravni" značaj prostora, preprečevanje dostopov do
obale jezera z zasaditvami avtohtone drevnine

vaško jedro Želeče

. OBMOČJE MED ZAKAMA
- "naravni" značaj prostora, preprečevanje dostopov do
obale jezera z zasaditvami avtohtone drevnine

P

Legenda:
meje podobmočij
meja območja OPPN Ožje središče Bleda
območja parkovno urbanega značaja

. OBMOČJE VELIKE ZAKE
- omejevanje motornega prometa,
- celostno oblikovanje območja v kontekstu natečajne
rešitve

. OBMOČJE POD STRAŽO
- omejitev motornega prometa in ureditev peščevih površin,
- krepitev "naravnega" značaja prostora z zasaditvami avtohtone drevnine,
- ohranjanje geomorfološke oblike - rta.

. BLEJSKI OTOK
- sanacija degradiranih delov v kontekstu celostnega
oblikovanja programskega območja

območja parkovno gozdnega značaja
območja z "naravnim" značajem
programsko zaključena območja

. rt
stik jezera in obale:
tip A (obala utrjena s kamnitim / betonskim robom)
tip B (obala utrjena s kamnito zložbo)

. Straža

tip C ("naravna obala" / obala utrjena z lesenim popletom)
promet:

. OBMOČJE NJIVIC
- zagotavljanje ustrezne dimenzije poti in omejevanje prometa,
- ohranjanje kontrastnega razmerja med temnim (gozd) in svetlim (travniki),
- "naravni" značaj prostora, preusmerjanje sprehajalcev na poti

trasi severne in južne razbremenilne ceste

. MLINO
- obnova in kakovostna nadgradnja parka med vasjo in jezerom,
- v izteku vasi ureditev "vaškega" pristanišča

pomembnejše prometnice
pomembnejše pešpoti

. OBMOČJE POD VILO BLED
- obnova in kakovostna nadgradnja parka med Vilo in jezerom

P

parkirišče nad 100 parkirnih mest

P

parkirišče do 100 parkirnih mest

P

možnost parkirišča

P

možnost parkirne hiše
pomembnejša pristanišča

P

promenada

vaško jedro Mlino

stara vaška jedra
stičišče poti
razgledišče

P

navezovanje odprtih prostorov na obvodni prostor
Občinski podrobni prostorski načrt
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