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Strate ški de l občinske ga prostorske ga načrta Občine  Ankaran 
4.1   USMERITVE ZA RAZVOJ POSELITVE IN CELOVITO PRENOVO

Me rilo
Naročnik | Izvajale cObčina Ankaran Locu s d.o.o.

Le ge nda

1 : 25 000

Aktivacija ne zazidanih ali slabo izkorišče nih s tavbnih površin - notranji razvoj
Širite v s tavbnih površin
Pre nova, zgošče vanje

Usmeritve za razvoj p oselitve
Razvoj p oselitvenih območij

Območja u kre pov za sanacijo razprše ne  gradnje

Območje  de lno ohranje nih tradicionalnih s tanovanjskih stavb
Območje  ohranje nih tradicionalnih s tanovanjskih s tavb

Ce ntralna prome nada
Ce los tno oblikovana Jadranska ce s ta
Oblikovano križišče

Območje  ce los tne  u rbanis tične  re šitve
Pre pre če vanje  zlivanja nas e lij - robovi pos e litve

Urbanistično oblikovanje

Strnje na pos e litve na območja različnih de javnosti
Tovorno pris tanišče  Kope r
Območje  organizirane  s tanovanjske  gradnje  izve n nas e lja Ankaran

Obalna pot
Panoramska pot - Pot ze le nih klinov

Nosilka prome tne ga pove zovanja
Pome mbna lokalna pove zava

Me ja občine
Zale dne  občine
Morje

Nave zava na prome tno omre žje  izve n občineabc

Prep oznavni urbanistično arhitekturni elementi naselja Ankaran

Struktura p oselitve naselja Ankaran

Prep oznavni urbanistično arhitekturni elementi izven naselja Ankaran

Ankaran ce nte r - nas e lje
Ankaran ce nte r - obala

Stru ktu ra ve like ga me rila

Ohranjanje  arhite ktu rnih kvalite t
Ohranjanje  kvalite tnih parkovnih površin

Stru ktu ra sre dnje ga me rila s točkovno zazidavo
Stru ktu ra sre dnje ga me rila
Stru ktu ra drobne ga me rila


