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Zastavljena naloga Mestne občine Celje, kako urediti javne površine mestnega jedra Celja, je
eden ključnih problemov revitalizacije mestnega jedra. Pri analizi prostora in prisotnih
programov se najprej pokaže problematika križanja prometnih osi. Le-te ponekod omejujejo
mestotvorne programe oziroma jih popolnoma preprečujejo.
Odgovor na nastalo situacijo je delno opustelo mestno jedro, trend selitve programov iz
mestnega jedra se v zadnjih letih le še povečuje. Vsi še tako dobro zastavljeni programi se
bodo vedno ustavili, če ne bodo ustvarjeni osnovni pogoji za izvajanje teh programov.
Predvsem pa mora mesto ponuditi tem programom prostor, pogoje za delovanje ter publiko.
Tu ne moremo govoriti samo o prenovi urbane opreme ali »lepših tlakih«, potrebno je
ustvariti pogoje, ki jih nudijo sodobni trgovski centri, kjer danes lahko ljudje preživljajo prosti
čas (srečevanje, ponudba, izvajanje različnih programov) ter prisotnost inštitucij, ki bodo s
svojo dejavnostjo zagotovile prisotnost publike in potrošnikov. Ideja o nadkritju dela
mestnega jedra z streho/opno v Celju ni nova, vendar ni bila nikoli obdelana, preverjena ter
predstavljena javnosti. Sam obseg in oblika predstavljene opne je seveda ideja , ki je v
nalogi predstavljena kot zastekljena opna na kovinski podkonstrukciji in je locirana nad
mestnim parterjem v območju nad visokim pritličjem na območju Prešernove ulice od
Prešernovega trga do Krekovega trga, kjer poteka ena od glavnih trgovskih žil mesta.
Takšna streha bi ulico varovala pred vplivi vremena, bila bi odprta in naravno zračena.
Ustvarjeni pogoji bi delno zakrili ločnico med notranjim in zunanjim in tako omogočili
vzporedno izvajanje
trgovske dejavnosti in kulturnih programov. Z nameščanjem
fotovoltaičnih mrež v stekleno strukturo opne bi hkrati poskrbeli za obnovljive vire energije,
razsvetljavo in osenčenje ulic v poletnih mesecih. K osnovnemu zračenju v smereh uličnih
osi bo poleti poskrbljeno za vertikalno zračenje s pomočjo nameščenih steklenih loput.
Prostor Glavnega trga ohrani obstoječe stalne in občasne dejavnosti gostinstva, trgovin,
»bolšjega sejma« in pravljične dežele , ki se jih nadgradi z novo urbano opremo. V zimskem
času se Marijino znamenje zaščiti z montažno konstrukcijo, ki služi kot začasni oder za
prireditve pozimi ( pravljična dežela…). Ozelenitev se uredi z novimi zaščitnimi elementi z
vključenimi klopmi, ki obstoječi zasaditvi dreves dodajo poleg estetske tudi funkcionalno
vrednost. Zasnova tlaka upošteva staro ureditev, vendar jo ponudi kot oblikovno novo,
izboljšano in gladko površino, ki v celoti služi programom trga. Odprt atrij ob trgu porabimo
za manjši park s fontano, ki tako oživi kvaliteten neuporabljen prostor trga. Pomembno je
poudariti odpiranje obstoječih povezav do dvorišč ob trgu in jih z novo namembnostjo
ponuditi meščanom in obiskovalcem mesta.
Kulturno in družabno dogajanje ob Plečnikovi Banki Celje s kinom Metropol ter delno nova
zasnova trga ob razširitvi Stanetove ulice z novo ploščadjo in dvignjenim nadkritim podijem
poudarja njegovo namembnost za organiziranje različnih koncertov in različnih kulturnih

dogodkov. Dopolnjena ozelenitev in prestavljena fontana s parkovno ureditvijo zabriše
agresivno križanje prometa Cankarjeve ulice in peš cone.
Rezultat analize prometnih povezav je zapora Prešernove ulice pri Prothasyjevem dvorcu za
javni promet razen za dostop stanovalcev, sodišča, dostave in intervencije. Primerno bi bilo
urediti dostavo strank sodišča s severne dvoriščne strani. Sprostitev prometa na
Prešernovem trgu in grafika talne ureditve se pokaže kot nov vizualni element in prikaz
historično pomembnih stavb, kot je Muzej novejše zgodovine, Marijina cerkev, Stari pisker…
Nova parkovna ureditev s fontano ob Muzeju novejše zgodovine predstavlja območje
zgostitve kulturnih, trgovskih in gostinskih programov ter predstavlja kvaliteten prehod v ožje
mestno jedro. Prostor se ponovno nameni organiziranju novoletnega sejma in podobnim
dejavnostim.
Nova ureditev Krekovega trga z ukinitvijo obstoječe prometne povezave med ulico
XIV.divizije in Razlagovo ulico dobi novo funkcijo prostega tržnega prostora s poudarkom na
dominantnih stavbah Celjskega doma, Banke Celje in Hotela Evrope, ki postaja novo
središče kulturnega, družabnega in poslovnega življenja. Nova prometna ureditev bo
ohranila dostop turističnim prevozom do Hotela Evropa. Mirujoči taksi promet bo urejen med
trgom in ulico XIV. divizije. Z elementom vode – fontane in z dodano ozelenitvijo ter novo
zasnovano grafično podobo tlakov in materialov poudarimo mestni prostor, ki je bil zakrit in
neprepoznaven.
Takšna rešitev, bi ob opisani preureditvi glavnih točk mesta – Prešernovega trga, nadkrite
trgovske Prešernove ulice, Glavnega trga, Krekovega trga, trga ob Stanetovi ter križišča
Prešernove in Stanetove, ponudila mestu osnovo za delovanje.
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