
vhod v kostnico

transparentne plošče v tlaku

vodnjak

pitnik 

mulde iz mačjih glav

granitne kocke

mulda iz mačjih glav

pitnik

igrišče

sadovnjak

ureditev zaključka pomola v cortenu

prezentacija arheoloških ostalin

trata

s tratnimi ploščami utrjena trata 

dostop na pot ob obzidju

pot ob obzidju na konzolah (ali pilotih) 

pot ob zidu (corten) s prezentacijo obzidja iz 
različnih zgodovinskih obdobij 

granitne kocke

prestavitev plastike Janeza Nepomuka
 v skladu s kiparsko zamislijo

stojalo za zastavo

talna označba mesta, kjer je nekoč stal pranger 

označba nekdanjih mestnih vrat v tlaku (mačje glave)

Analiza

Odvodnjavanje

Koncept

Osvetlitev

Začasne ureditve

Vizualni elementi

Promet

ureditvena situacija m 1:500

pretlakovanje Maistrovega trga
ureditev odvodnjavanja v kanaletah pod tlakom (detajl; list 3)

pot ob obzidju

odstranitev kioskov in drugih montažnih objektov na obeh straneh vstopnega trga 

označba nekdanjega objekta Podrtine v tlaku (mačje glave)

zasaditev vstopnega trga z drevesi (simbolna ponovna vzpostavitev volumna)

javno stranišče pod mostom

označitev vstopov v zgodovinsko pomembne objekte 
(predpražniki iz mačjih glav)

tlak0 - obstoječi tlak (granitne plošče)

tlak1 (granitne plošče - polaganje v različno širokih pasovih)

rob ob objektih iz mačjih glav

tlak0 (granitne plošče)

tlak1 (granitne plošče - polaganje v različno širokih pasovih)

tlak2 (granitne plošče zgoščeno polaganje)

Prešernov kip

tlak0 (granitne plošče)

pasovi iz mačjih glav

Plečnikovo stopnišče

prane plošče iz podolgovatih mačjih glav

peščena površina

prane plošče iz podolgovatih mačjih glav

stopalne plošče (corten)

stopnice in klančina
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neustrezna predstavitev zaključka pomola
z arheološkimi ostanki
predstavitev arheoloških ostankov
v ureditvi konice pomola

Pungert
aluzija na nekdanji sadovnjak
v zasnovi vegetacije

zaradi merila problematičen odnos
med kipom Prešerna in vrbo za njim
(vrba zapira pogled na kip z vzhodne strani trga)
odstranitev vrbe

neustrezna prestavitev vodnjaka Janeza Nepomuka
glede na prvotno zamisel
prestavitev vodnjaka Janeza Nepomuka v naravni ambient
(vrt gradu Khislstein)

neustrezna predstavitev kostnice
predlog: pohodni stekleni delci v tlaku;
prenova vhoda

prekinjen nekdaj kompakten rob mesta
(neustrezen vstop v staro jedro)
z vegetacijsko cezuro ponazorjen vstop
v “organsko” strukturo ulic starega mestnega jedra

nekdanji trg je bil z izgradnjo mostu
in rušenjem Podrtine spremenjen v ulico
ponazoritev nekdaj sklenjene poteze
objektov z zasaditvijo;
ureditev vstopnega trga

izstopajoča objekta pošte in hotela
ponazoritev razlike v času n astanka
med objekti v tlaku

mestna vrata
označba mestnih vrat v tlaku
korekcija obstoječega tlaka

pomembnejši objekti na obodu Glavnega trga
(Mestna hiša, Petrčkova hiša, Pavšlarjeva hiša)
poudarki (tlakovani “predpražniki” pred vhodi)

območje, kjer je nekoč stal sramotilni steber
poudarek v tlaku

vstop na Glavni trg
postavitev droga za zastavo

neustrezna predstavitev obzidja
predstavitev obzidja (različnih časovnih obdobij)
z območja grajskega vrta in konzolna pot
ali pot na pilotih po zunanji strani obzidja

mestna vrata
sprememba v tlaku na mestu,
kjer so bila mestna vrata

luči na konzolah
visoka ulična svetila
talne luči
reflektorska osvetlitev

sejmišče
(obojestransko, enostransko)
razstave
lokali
prizorišče

oglaševalni elementi
(valji)
znaki v tleh
(repek, podkev, roža)
pranger
info table

odvodnjavanje
v kanalete pod tlakom

odvodnjavanje v mulde
iz mačjih glav oz. granitnih kock

odvodnjavanje v trato

parkirna hiša

parkirna hiša
in nadzemno parkiranje

peš in kolesarska cona
(motornim vozilom dovoljen dostop
za dostavo - časovna omejitev
na zgodnje jutranje ure - in intervencijo)

peš in kolesarska cona
(motornim vozilom dovoljen dostop
za dostavo in intervencijo)

nadzemno parkiranje

nadzemno parkiranje

pešpot ob zunanji
strani obzidja

(od Malih durc
do vrta gradu Khislstein)

peš in kolesarska cona

peš dostop

peš dostop

peš dostop


