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Mestna občina Celje pristopa k celoviti prenovi odprtih javnih površin mestnega jedra, ki
obsega v smeri sever-jug Stanetovo ulico od Glavnega trga do Miklošičeve ulice in v smeri
zahod-vzhod Prešernovo ulico od Trga celjskih knezov do železniške postaje, vključno s
Krekovim trgom.
Izdelek avtorske skupine Institut za ekološki inženiring in ARK Arhitektura Krušec je
rezultat dela skupine strokovnjakov s področij arhitekture, krajinske arhitekture,
gradbeništva, prometa, zgodovine idr.
Projektna naloga (PN) definira obravnavano območje križa:
- v smeri sever-jug Stanetovo ulico od Glavnega trga do Miklošičeve ulice,
- v smeri zahod-vzhod Prešernovo ulico od Trga celjskih knezov do železniške postaje,
vključno s Krekovim trgom.
Avtorji smo razširili obravnavano območje na:
- povezavo Tržnica – Lilekova v smeri Z-V,
- povezavo Glavni trg – Savinjsko nabrežje v smeri S-J,
- Gosposko ulico,
- Muzejski trg,
- Savinjsko nabrežje,
izhajajoč iz stališč, da obravnavano območje po PN ne povezuje glavnih prepoznanih
ambientov Celja, tržnice in Savinje ter , da je nujni sestavni del obravnave tudi Gosposka
ulica kot povezava med Spodnjim gradom in Glavnim trgom.
Izraziti elementi obravnavanega območja mestnega središča so:
- križ,
- ulice se v zaključku križa preoblikujejo v trge (sedaj mestoma povsem neizrazite),
- »zvezda« na križišču ulic križa,
kar nas avtorje vodi k odločitvam, da uporabimo ortogonalnost kot osnovni koncept
zasnove talnih površin (do najmanjših gradnikov) in da (konceptualno sicer močno
preurejeno) ohranimo »zvezdo« kot poglavitni oblikovalski motiv.
Vse ulice mestnega križa se tako zlivajo v trge:
- Severni trg = trg pred Metropolom,
- Južni trg = Glavni trg,
- Zahodni trg = Prešernov trg,
- Vzhodni trg = Krekov trg.
Osnovne funkcije trgov povzemajo tradicionalno zakoreninjene asociacije navedenim
geografskim pojmom:
- Severni trg = vodni in ledni motiv,
- Južni trg = gostinski lokali,
- Zahodni trg = mestna hiša, sodišče,
- Vzhodni trg = železniška postaja, sejem.

Oblikovanje ulic je prilagojeno njihovim omejitvenim razmeram, to je širini ulic:
- Prešernova ulica – relativno ozka, torej z minimalno urbano opremo in razsvetljavo z
objektov,
- Stanetova ulica - relativno široka, z bogatejšo urbano opremo in razsvetljavo na stebrih,
- Gosposka ulica – zasnova povezma njeno funkcijo ceste in pločnika.

SEVERNI TRG = TRG PRED METROPOLOM
Trgu se nadgradi obsoječa programska zasnova (gostinstvo, zunanji prostor pred kinom,
zimsko drsališče) s fiksno konstrukcijo vodnega motiva in drsališča, ki se v pomladnojesenskem obdobju pokrije z lesenim prekritjem, ki postane podlaga gostinskega vrta.
Ohrani / rekonstruira se fontana-pitnik kot dodatni vodni motiv.
JUŽNI TRG = GLAVNI TRG
Na tem trgu se sedaj prepletajo dejavnosti gostinstva, občasnih kulturnih prireditev in
boljšjega sejma. S preureditvijo dela trga v terase, prekrite z lesenimi konstrukcijami, se
trgu poveča možnost uporabe gostinskih vrtov.
ZAHODNI TRG = PREŠERNOV TRG
Sedaj ulica dobi s preureditvijo v trg vodilno reprezentativno vlogo. Poudarjena je zasaditev
in ureditev niza klopi na severni strani trga, s čimer se omogoči zaznavanje arhitekture
nekdanje mestne hiše. Poveča se prostor gostinskih vrtov – Zvezda. Na trgu se uredi
začasni oder za prireditve. Omogočena je dostava po ulici in vstop/izstop v Ozko ulico in
Zagato.
VZHODNI TRG = KREKOV TRG
Krekov trg bo z zaporo prometa šele prevzel funkcijo trga, v perspektivi ob rekonstrukciji Ul.
XIV. divizije čez desetletje ali dve je nujna izgradnja podhoda z neposredno povezavo
Kreko trg – peroni železniške postaje.
ZVEZDA
Poglavitna točka ureditve mestnega središča je križišče Stanetova – Prešernova,
imenovano »zvezda«. Na tem mestu predlagamo izvedbo stilizirane zvezde, funkcijo pa jih
poda vodni motiv, ki ponazarja bit Celja – mesta na Savinji in v klučno mestno točko
poveže številne obstoječe in predlagane vodne motive (pred stavbo občine, krožišče na
Ul.XIV. divizije, trg pred Metropolom). V zvezdo se usmerijo vse šriti kamnite mulde glavnih
ulic, vodo pa ji seveda dovaja zgolj krajši del teh muld. Za stalno delovanje se usposobijo
preostali štirje kraki, voda pa kroži preko internega črpališča.

SLOMŠKOV TRG
Poglavitna slabost mestnega središča je povezava do Savinjskega nabrežja. Edina logična
in funkcionalno smiselna je pot preko Slomškovega trga z navezavo na Glavni trg. Z
zaporo Gosposke ulice se zagotovi popolna varnost pešcem. Predlagana izvedba prehoda

na Savinjsko nabrežje upošteva minimalne možne posege na tem občutljivem mestu
(lastništvo lokacije, rimski zid).
Savinsko nabrežje se na odseku med Splavarjevo brvjo in t.i. spodnjim vrečastim jezom na
Savinji lahko usposobi kot prireditveni prostor vrhunske lokacije. Prireditveni prosto je
možno zagovotivi na pontonu na reki s tribuno, ki jo predstavlja ustrezno oblikovana
brežine reke. Prireditveni prostor je lahko izjemno uporaben pri delovanju Glasbene šole.

GOSPOSKA ULICA
Predlagamo ukinitev prometa v Gosposki ulici. Ureditev ulice sledi njeni nekdanji funkciji –
predlagamo tonalitne kocke večjih dimenzij v cesti in manjše, standardne v pločnikih.
Vzdolžno so položeni robniki; višinska razlika med cesto in pločnikom je minimalna, 2 cm.
Gosposka ulica s svojo ureditvijo odstopa od predloga oblikovanja ostalih ulic, kjer je
predvideni enotni tlak v celotnem prečnem prerezu ulice.

