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Koncept ureditve temelji na večplastnem obravnavanju odprtega javnega prostora mestnega jedra
Celja. Osnovno izhodišče predlagane rešitve je vrniti javni mestni prostor pešcem. Stanetova in
Prešernova ulica, ki se na obeh koncih zaključita z razširitvijo v trg, predstavljata hrbtenico
oblikovanju prostora. Vsak izmed štirih trgov je, ob upoštevanju osnovnega izhodišča, obravnavan
različno. Tako Glavni trg, Krekov trg, novi Prešernov trg in prostor pred kinom Metropol tvorijo štiri
različne mestne ambiente ter generirajo najrazličnejše možnosti za razvoj dejavnosti in dogodkov.
Ob prenovi je potrebno iz prostora odstraniti vse posledice neprimernih posegov in hkrati postaviti
jasna pravila vzdrževanje kakovosti javnega prostora.
Stanetova in Prešernova ulica predstavljata hrbtenico mestnega središča.
Predlagana ureditev obravnava mestni parter kot enotno površino namenjeno pešcem. Enotno
tlakovanje je zato izvedeno v celotni širini ulice. Zgodovinska delitev ulice na tri pasove se ohranja
s kanaletama ob vzdolžno položenih kamnitih pasovih. Ob stikih z uličnimi pročelji je predvidena
cezura iz rečnega prodca. Na ključnih točkah so v tlaku označeni zgodovinski elementi, kot je
potek rimske ceste, lokacija mestnega vodnjaka, ipd., ki plast za plastjo razkrivajo bogato
zgodovino središča mesta.
Krekov trg je vhodna točka v mestno jedro.
Koncept nove ureditve povezuje danes močno razčlenjen prostor v enotno površino trga.
Predvideno je popolno zaprtje trga za motorni promet in poenotenje prostora z uvedbo novega
vzorca tlakovanja iz velikih kvadratnih plošč. Takšna ureditev poveže trg od pročelja železniške
postaje do Prešernove ulice, sprosti osrednji del trga ter omogoči ponovno vzpostavitev vedute
proti železniški postaji. Pogled nanjo uokvirjajo rekonstruirane secesijske ulične svetilke. Trg
pridobi monumentalen značaj. Ulična oprema je v nasprotju s sedanjim stanjem umeščena ob
robove trga.
Del Prešernove, ki je sedaj zgolj slepa ulica s parkirnimi mesti, postane nov Prešernov trg.
Nova ureditev predlaga ukinitev prometa na Prešernovem trgu. S tem posegom bi prostor pred
muzejem, cerkvijo in sodiščem dobil večjo veljavo in možnost generiranja mestnega dogajanja,
spet bi pripadal pešcu in bil namenjen širitvi dogajanja iz objektov na trg. S tlakovanjem se ustvari
površina primerna reprezentančnim objektom, ki so še posebej poudarjeni s spremembo
geometrije v vzorcu tlakovanja. Predvidene so takšne ureditve (klopi, ploščadi, vodomet,
podaljšanje drevoreda, svetila, ki osvetljujejo osrednji del trga), da lahko odprt prostor kar najbolje
zaživi kot mestni trg.
Trg ob kinu Metropol s postajališčem mestnega avtobusa kot generatorjem dogajanja na tem
prostoru.
Frekventnejši del prostora ob kinu Metropol je obravnavan kot ulica, intimnejši del pod obstoječimi
drevesi, pa se uredi kot trg. Na tem mestu se uvede nov prostorsko jasno definiran element –
lesena ploščad. Ta premošča višinsko razliko trga in hkrati zagotavlja več novih mikroambientov.
Omogočena je ureditev gostinskega vrta na zgornjem delu ploščadi, posedanje v senci dreves na
robu, nadstrešek avtobusnega postajališča pa se uredi kot del ploščadi, ki hkrati zagotavlja ločitev
od negativnih vplivov prometne Cankarjeve ulice.
Glavni trg je danes edini izmed obravnavanih mestnih prostorov, ki se ponaša z ohranjenim
kakovostnim mestnim ambientom. Predlagana ureditev ohranja zgodovinsko klinasto obliko trga,
poudarjeno s spremembo v vzorcu tlakovanja. Trg je obravnavan kot ulica, ki se širi proti
Marijinem znamenju. Pogled na spomenik je z ene strani uokvirjen z uličnimi svetilkami, z druge pa

z obstoječo linijo dreves. Robovi trga ostajajo prosti in omogočajo sprehod ob trgovinah in naprej
proti Gosposki ulici ali proti Slomškovem trgu.
ZASNOVA ULIČNE OPREME
Celoten nabor ulične opreme temelji na modularnosti in možnosti kombiniranja osnovnih gradnikov. Oblikovani so raznoliki elementi, ki vsak na svoj način doprinesejo kakovosti prostora v
katerem stojijo. Elementi, zadržani v svoji pojavnosti, ne preglasijo historičnih ambientov. Pri
klopeh gre za L podstavke z lesenim sedalom, pri koših za smeti, stojalih za kolesa in stojnicah gre
za sestavljanje jeklenih elementov, pri uličnih svetilih pa za kombinacijo enotno oblikovanih svetil,
ki se s sestavljanjem prilagajajo potrebam osvetljevanja ter rekonstrukcijo historičnih svetilk.
Nastavljen oblikovalski koncept, v primeru potrebe po dodatnih elementih opreme, omogoča
enostavno razširitev in dopolnitev nabora opreme.
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