PROJEKTNA NALOGA
UREDITEV JAVNIH POVRŠIN V STAREM MESTNEM JEDRU

1. NAMEN
Mestna občina Celje želi celovito prenoviti odprte javne površine mestnega jedra, v tej faziprostor t.i. »mestnega križa« Stanetove ulice ter Glavnega trga in Prešernove ulice s
Krekovim trgom. S prenovo trgov in ulic ter urbane opreme v stavbno kvalitetnem
historičnem fondu mestnega jedra želimo poudariti identiteto mesta ter ustvariti oz. omogočiti
prizorišča za občasne dogodke.
2. CILJI
1. Z zasnovo mestotvornih elementov in opreme ustvariti prepoznaven red v prostoru, ob
ohranitvi obstoječih kvalitet, z novimi idejami pa mestno jedro nadgraditi in središču
vrniti njegovo estetsko in funkcionalno vrednost.
2. Vzpostaviti harmoničen preplet med grajeno strukturo, vegetacijo in prometom na način,
da bo celota bolj uporabna in privlačna za vsakogar.
3. Neprimerno urejen, vendar ambientalno kvaliteten prostor, očistiti slabega in
nepotrebnega ter ga nadgraditi s primerno opremo.
4. Z opremo in elementi urejanja omogočiti odvijanje različnih dejavnosti na trgu in ulici.
3. OBSTOJEČE STANJE
Mestna občina Celje želi pridobiti idejne rešitve za ureditve, ki bodo omogočile prenovo
odprtih prostor v znotraj mestnega jedra. Potrebna prenova poškodovanih tlakovanih površin
je le eden izmed povodov za iskanje primernih rešitev. Slabo izkoriščen in izpraznjen je
mestni parter potrebuje posege, ki bodo generirali oživljanje pritličij ter vzpodbujali vrnitev
dejavnosti v mestno jedro. Potreba po manifestiranju več funkcij na teh površinah narekuje
izbor ulične opreme, tlakov, določitev lokacij za (letne) gostinske vrtove in prireditev,
razsvetljavo v funkciji osvetlitve in poudarka kvalitetnih ambientov ter možnost instalacij.
Potrebno pa je opozoriti tudi na dejstvo, da hkrati poteka iskanje meril in ukrepov za prenovo
stavbnega fonda, ki ga historično tkivo določa.
Prenova ne sme biti le arhitektonsko-tehnična obnova grajene strukture in odprtega prostora,
temveč mora iti v korak s socialno in sociološko komponento.
Urejanje javnih površin je samo del zgodbe, uspeh prenove in oživitve mestnega jedra pa je v
procesu reurbanizacije v celoti, ki zahteva tudi druga orodja. V nadaljevanju je citirana
namembnost prostora, povzeta iz študije »Strokovne podlage za reurbanizacijo mestnega jedra
Celje (Razvojni center Planiranje d.o.o. Celje, 2006).
»Katere funkcije nameniti mestnemu jedru, je eno od ključnih vprašanj novih urbanističnih
dokumentov. Danes pravega odgovora še ne poznamo, zato pričakujemo, da bomo na podlagi
analiz indikatorjev dobili pravo »sliko« razmer in trendov in na tej podlagi trasirali proces
reurbanizacije. Trend, ki se kaže danes, in katerega nosilci so določeni investitorji je
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vprašljiv. Ambientalno visoka vrednost mestnega jedra privlači, tako kot v večini mest,
prestižno trgovino in bančne hiše. Ta tako imenovana »city-zacija« pa je nasprotna težnjam,
ki jo podpira veljavni izvedbeni prostorski akt – omogočiti več stanovanj v starem mestnem
jedru.
Prestižni trgovini in bankam je treba dodati še kulturno – umetniško dejavnost, prostore za
družabnost (gostinstvo v obliki bifejev) in elitni prostor mesta – mestno jedro – naj bi živelo.
Vendar v praksi te funkcije ne delujejo v taki meri, kot bi želeli. Potencialnih konzumentov
kulturno – umetniške dejavnosti je premalo, prestižna trgovina težko konkurira bližnjim
večjim potrošniškim središčem (Ljubljana, Maribor, Gradec) in družabnost v smislu
meščanskih navad je pri Celjanih tako kot pri vseh Slovencih prislovično slaba. Kot
specifičen problem pa se kažejo stalne napetosti med prebivalci starega mestnega jedra, ki
želijo živeti v relativno mirnem okolju in prireditelji oziroma prireditvami na prostem, ki so
pretežno v večernem času«.
4. USMERITVE ZA PRENOVO
Mestnemu središču Celja je potrebno vrniti njegovo pomensko vrednost s preoblikovanjem
odprtih javnih površin mestnega jedra v mestni prostor, ki bo žarišče različnih aktivnosti.
Glavne aktivnosti naj ne predstavlja več le gibanje, tranzit avtomobilov in pešcev skozi trg,
temveč naj obravnavani prostor predstavlja socialno, kulturno ter politično prizorišče, skratka
urejen skupni življenjski prostor namenjen srečevanju.
Trg je prostor kraja, kjer se lahko združujemo, namesto da hitimo proti odrejenemu cilju. Trg
je povsod omenjen kot razširjen prostor, namenjen ljudem, mesto kjer se stika več ulic. Zato
prostorski vzorci trgov ne služijo samo združevanju javnih vsebin, mestotvornih dejavnosti
(uprave, dvoran, bibliotek, gledališč, kavarn, bank, koncertnih prostorov).
Kot uporabniki mestnega središča so prvenstveni pešci. Primarno je promenadni prostor
namenjen vsem vrstam socialnih interakcij, je prostor srečevanja, posedanja, pogovarjanja,
sprehajanja, druženja, javnega nastopanja. Sekundarno predstavlja servisno površino za
motorni promet.
Pred načrtovanjem in preurejanjem je potrebno z analiziranjem spoznati lastnosti in
problematiko območja. V Celju je zaznati težnjo po urejanju mestnega prostora, vendar gre za
posamični aditivni pristop urejanja, ki ima za posledico mnogoterost rešitev, ki niso nujno v
skladju z vsemi deli mestnega jedra. Kot zelo neustrezno označujemo dodajanje nekaterih
elementov urbane opreme (različne ovire za vozila, cvetlična korita, elementi oglaševanja,
ipd.) in postavljanje t.i. začasnih objektov, predvsem kioskov in drugih prodajnih hišic v
območju mestnih trgov, ki svoj značaj »začasnosti« postavitve izgubijo in ostanejo del
mestnega prostora.
Načrtovalska pot naj torej temelji na poenotenju in redukciji prisotnih elementov, poudarjanju
tistih prostorskih kvalitet mestnega jedra Celja, ki so bile dosedaj premalo prezentirane. Cilj je
urediti prostor kot usklajeno celoto enovitega sistema in ne le nizanja različnih elementov in
oblik, ki druga drugi jemljejo preglednost in na ta način zmanjšujejo učinek sporočil.
Glavni trg
Zaradi visoko kvalitetnega stavnega fonda in že obstoječih poudarkov v prostoru, trg
prvenstveno urediti v smislu prenove tlakovanih površin ob upoštevanju zasnove trga in
postavitve Marijinega znamenja, opredelitve mogoče rabe prostora ter mogočih prireditev.
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Ambientalna vrednost narekuje posebno pozornost pri umeščanju letnih vrtov. Glede na rabo
prostora in visoko ambientalno vrednost je potrebno načrtovati tudi ustrezno urbano opremo,
ob tem pa ohraniti vedute.
Krekov trg
Z novo funkcijo Celjskega doma kot kulturnega in protokolarnega objekta je potrebno
ureditev izčistiti, preučiti dominante trga, ohraniti prometno prevoznost ter upoštevati
funkcijo vstopa v mesto.
Stanetova ulica in trg pred Metropolom
Kot pasaža skozi mestno jedro ima območje zelo raznolike funkcije. Poleg potrebne urbane
opreme in novih tlakov je mogoče svobodneje oblikovati aktiven javni prostor. Pričakujemo,
da bo v prihodnosti omogočena peš povezava Aškerčeva-Stanetova, kar bi pomenilo
dostopnejšo uporabo garažne hiše, da bodo pritličja imela ustrezen program, ki ga bo nova
ureditev le vzpodbudila ter, da bo Mestni kino Metropol ohranil funkcijo. Predvsem ta prostor
ima potenciale prav v živi urbani kulturi.
Trg pred Metropolom je zasičen z različnimi elementi in se spreminja v svoje nasprotje, torej
dvorišče stavbnega fonda, izgubljenega v celoti. Zato je naloga elaborata, da očisti
obravnavani prostor ter ga osmisli v duhu časa. Rešitev prostora mora odražati kombinacijo
socialnih in kulturnih vsebin. Temu je potrebno prilagoditi tudi tlake in urbano opremo.
Prešernova ulica in trg pred Muzejem novejše zgodovine Celje
Pričakujemo, da bodo predlagane rešitve povrnile ulici, prej trgu, izgubljene mestne, socialne
in kulturne vsebine, predvsem s preoblikovanjem togega uličnega prostora. Dominante
Prešernove ulice so predvsem v objektih, ki jim mora slediti tudi parter. Prešernova še zmeraj
lahko ostane namenjena dostopu z motornimi vozili, vendar je potrebno nameniti pozornost
ureditvam pred Muzejem novejše zgodovine, sakralnimi objekti, vstopu na tržnico.
4.1. Tlakovanje
Obstoječi tlaki v starem mestnem jedru so zaradi nenačrtne obnove, uporabe cenejših
materialov postali preveč raznoliki in zanemarjeni. Prisotnost različnih vrst tlakov in
nadomeščanje značilnega tlakovanja z monotonimi in brezobličnimi litimi tlaki, stanje le še
poslabšuje.
Pri obnovi tlakov želimo poleg funkcionalnosti (zanesljivosti in udobnosti) in estetskih ozirov
upoštevati še ekonomskega. Izbor oblik elementov, barv, materialov in vzorcev naj se
prilagaja peščevi perspektivi, saj zaznava talne ureditve pogojuje tudi peščeva pričakovanja v
zvezi s celotnim prostorom.
Pri tem je potrebno upoštevati, da so pod tlaki položene različne napeljave, pri čemer naj
oblike in vzorci pokrovov zrcalijo tehnično kulturo dobe, stiki s tlaki pa prefinjeno razmerje
umetnosti in tehnike.
Potrebno je določiti:
• izbor materialov
• tlakovanje mora omogočati lahek prehod invalidom in drugim oviranim osebami.
• izvedbo tlakov oz. tehnične rešitve
površine morajo zagotavljati šest ton osne obremenitve,
• upravičenost oz. primernost izbranih rešitev glede na značaj mestnega jedra in njegovo
varovanje,
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•
•

usklajenost oz. prilagoditev grajenemu stavbnemu fondu in infrastrukturi (vtična
ugrezna mesta),
možnost posegov pod tlake (vzdrževanje komunalnih koridorjev ).

4.2. Urbana oprema
Prostor mora biti opremljen z vsem, kar bi ga lahko naredilo atraktivnejšega in prijetnejšega
vsakodnevnim obiskovalcem in občasnim gostom. Urbana oprema mora biti podrejena
grajenemu stavbnemu fondu, pomeniti mora funkcionalno dopolnitev trgov in ulic, hkrati pa
ne sme posegati v značilne vedute ambienta in pomeniti ovire za vzdrževanje javnih površin.
Premišljen način projektiranja, pestrost ponudbe, prostorska preverljivost, ob ekonomsko
ugodnejših cenah so le nekateri argumenti ki kažejo na smotrnost izbire urbane opreme pri
znanih proizvajalcih.
Idejne zasnove morajo vsebovati nabor izbrane mestne opreme. Pri izboru mestne opreme se
lahko predlaga uporaba kataloških kot tudi avtorsko izdelanih elementov.
4.3. Oglaševanje
Na obravnavanem območju je oglaševanje zaradi specifičnosti mestnega jedra močno
omejeno. S projektom kot celovito rešitvijo prostora je potrebno ugotoviti v koliki meri in v
kakšni obliki je oglaševanje mogoče. Pri tem je upoštevati Odlok o oglaševanju v Mestni
občini Celje (Ur. list RS 56/2008).
Dopustne oglaševalske elemente pa je potrebno oblikovati skladno s preostalo mestno
opremo, ambienti in jih vključiti v katalog mestne opreme.
4.4. Razsvetljava
Razsvetljava je likovno izstopajoč element urbane opreme, ki prispeva k podobi v dnevnem in
nočnem času ter ustvarja celostno podobo mesta. Zagotavljati mora varnost in udobje gibanja
udeležencev in prometa v dnevnem in nočnem času, ustrezati legi in prostorskim razmerjem
ter značaju prostora hkrati pa mora podati ambientalne poudarke.
Razsvetljava objektov in spomenikov ne sme služiti le potrošniški ponudbi, temveč mora v
celotnem konceptu razsvetljave okolja oblikovati nočno doživljajski prostor pešca, ne da bi
zabrisala spoznavne značilnosti prostora.
»Hierarhija mestnega prostora odmeva v višini, vrsti dekoracije kandelabrov, v številu luči in
količini opreme« Zupan G., Ulično Pohištvo.
Potrebno je določiti:
elemente razsvetljave (talna in stenska svetila, kandelabre),
posebej osvetljene ambiente po presoji načrtovalcev,
po potrebi predlagati dodatne osvetlitve posameznih objektov,
določiti prostore in način novoletnih instalacij (novoletna krasitev).
Pri tem je potrebno upoštevati svetlobno tehnične smernice in Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja (Ur. list RS št. 81/2007 in 109/2007) . Pri izbiri svetil razmišljati o
možnosti priključitve praznične osvetlitve in izvedbe svetlobnih efektov.
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4.5. Gostinski vrtovi in začasni prodajni objekti
Občasna tržna dejavnost v mesto privablja ljudi vseh starosti. Ugodna lega v mestu in pretok
ljudi je osnova dobri prodaji in mestnemu vrvežu. V mestu imamo preko leta več stalnih in
občasnih prireditev, ki zahtevajo določeni prostor, začasne objekte in spremljajočo
infrastrukturo.
V okviru urbanistične delavnice preveriti ustreznost lokacije obstoječih prireditev (sejmov,
razstav, pravljične dežele, …). V kolikor se izkaže, da prezentacija obravnavanega prostora
glede na ambient in velikost ne more vključiti teh dogodkov, je potrebno kot drugo možnost
predlagati nadomestno lokacijo v mestnem jedru.
V starem mestnem jedru so se uveljavili naslednji odprti prireditveni prostori:
-

-

zimsko prizorišče na Glavnem trgu (oder, postavljen v decembru za Pravljično deželo
in občasno za Podeželje v mestu ter druge turistične prireditve),
pred trgovino Volna na križišču Prešernove in Stanetove ulice – občasni nastopi
pihalnih orkestrov, pevskih zborov ipd. (običajno spomladi in jeseni, brez posebnega
odra),
pred Mestnim kinom Metropol, na Stanetovi ulici - nastopi in delavnice za otroke
(običajno v poletnih mesecih, brez posebnega odra),
pred Glasbeno šolo Celje, na Slomškovem trgu - občasni koncerti GŠ Celje,
pred Muzejem novejše zgodovine (Prešernova ulica) – pustna povorka in prireditveni
oder.

Poleg tega je potrebno upoštevati možnost umestitve novoletnega in bolšjega sejma.
Potrebno je določiti:
• lokacijo in predlog začasnih prodajnih objektov,
• razporeditev le teh,
• lokacijo novoletnega sejma in pravljične dežele ter predlagati obliko stojnic oz.
prodajnih mest, lahko tipsko
• lokacijo in oblikovanje gostinskih vrtov.
Na mestih predvidenih postavitvi stojnic, kioskov predvideti potrebne komunalne priključke
– vtična mesta.
4.6. Zeleni sistem
Možnosti za razvoj velikih zelenih površin v mestih omejuje vrsta vzrokov (promet,
zgoščevanje zazidave, umiranje zelenja). Nasprotno pa se veča prosti čas mestnega prebivalca
in z njim potreba po prostorih, zelenih površinah tudi takšnih, ki s parkovnimi površinami
niso v nikakršni povezavi. Ker zelenje predstavlja pljuča mesta (mesto z zelenjem), mesto z
njimi diha, ga ne moremo nadomestiti zgolj s skrbjo za mestne rože oz. lepotilno grmičevje v
koritih.
Zelenje lahko v estetskem smislu zastira oz. zakriva arhitekturo, jo poudarja, strukturira in
mehča. Glede na potrebe posameznih površin je tako po potrebi za posamezne površine
predlagati ustrezno zelenje, ki lahko povezuje mestne prostore, poudari prostore za počivanje
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ob cestah in trgih, ščiti pred hrupom, vpliva na klimo in s svojimi estetskimi, orientacijskimi
in optičnimi učinki dopolnjuje grajeno arhitekturo in mestno opremo.
Potrebno je:
• ovrednotiti obstoječe zasaditve. Pri tem upoštevati Odlok o zavarovanju drevesnih
naravnih vrednot lokalnega pomena v Mestni občini Celje (Ur. list RS. št. 12/2007),
• po presoji načrtovalca predlagati nove zasaditve, ki ne bodo imeli samo okrasno
funkcijo ampak (z ustrezno izbranimi skupinami rastlin, dreves in grmovja) bodo
zagotavljali večnamensko funkcijo.
4.7. Promet
V novejših ureditvah pridobivajo mestna središča predvsem pešcem namenjena področja, kjer
je razen kolesarjev, javnega in servisnega prometa v omejenem času ves ostali promet izločen.
Vedno večji parkirni prostori omejujejo poslednje peščeve površin, pločnike, trge, zelenice.
Celo parkirne ure, ki prevzemajo vlogo čuvaja, pešca vedno bolj potiskajo k zgradbi.
Ker v mestnem jedru želimo kvečjemu širiti površine namenjenih pešcem želimo, da le te
oblikujejo doživetveni prostor pešca ter svet za medsebojno komunikacijo.
Prometne površine znotraj starega mestnega jedra (Prešernova ulica, Stanetova ulica, Glavni
trg, Krekov trg) so kategorizirane kot občinske ceste – javne poti, na katerih velja spremenjen
prometni režim. Celotno območje, razen Prešernove ulice med Savinovo in Trgom celjskih
knezov, je za promet fizično zaprto. Prost dostop je dovoljen od 6.00 od 9.30 ure, kasneje pa
le z dovolilnico za potrebe izvajanja intervencijske službe, dostave, vzdrževanja in varovanja.
Znotraj zaprtega območja je vzpostavljen enosmerni prometni režim v smeri od Prešernove
proti Gubčevi ulici.
Na celotnem območju je potrebno omogočiti dostop do in prehod preko javnih površine za
invalide.
Skupni uporabni prostor za pešce in kolesarje bi bilo potrebno povečati ter obojim omogočiti
dostop do mesta. Predlaga se načrtovanje pokritih kolesarnic, ostala stojala za kolesa so lahko
nepokrita in razporejena glede na namembnost prostora in oddaljenost od objektov javnega
pomena.
Udeleženci sami presodijo ali je potrebno oblikovano ločiti površine za intervencije, dostavo,
vzdrževanje od površin namenjenih izključno pešcem.
Krekov trg
Na Krekovem trgu je potrebno preučiti možnosti ohranitve parkirnih mest za taksiste, na
odseku ceste pred Celjskim domom. Omogočena mora biti prevoznost v smeri proti Razlagovi
ulici. Površine morajo biti povozne zaradi dostave z motornimi vozili.
Stanetova ulica
Stanetova ulica mora biti v celoti zaprta za promet, razen dopoldanske dostave in vstopov z
dovolilnico.
Glavni trg
Glavni trg mora biti v celoti zaprt za promet, razen dopoldanske dostave in vstopov z
dovolilnico. Glede na občasno namembnost prostora za prireditve je potrebno omogočiti
dostop z vozili.
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Prešernova ulica (od Gubčeve do Savinove)
Prešernova ulica od Savinove do Gubčeve, mora biti v celoti zaprta za promet, razen
dopoldanske dostave in vstopov z dovolilnico.
Prešernova ulica (od Trga c. knezov do Savinove)
Del Prešernove ulice še zmeraj lahko ostane namenjen dostopu z motornimi vozili, zaradi
dostopa do Razlagove in Ozke ulice, vendar je potrebno pozornost nameniti ureditvam pred
Muzejem novejše zgodovine Celje, sakralnim objektom in vstopu na tržnico.
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