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Izhodišča
Ureditve javnih površin starega mestnega jedra Celje izhajajo iz zgodovine in funkcije
obravnavanega prostora. Peš cona v starem mestnem jedru Celje je dobila današnjo podobo v 80-tih in
90-tih letih. Ulice in trgi, sprva namenjeni prometu, so se postopoma zapirali za promet, površine so bile
iz dvonivojskih (cestišče, pločniki) preoblikovane v enonivojske. Visoko kakovost in prepoznavnost
mesta določa specifična oblikovanost mestnih trgov v lijakasti obliki.
Zasnova
Vlogo pri doživljanju mesta imajo tlakovane površine (trajni element urbane opreme)
namenjene pešcem, ki prehaja v tretjo dimenzijo, urbano opremo. Mesto oživi skozi gibanje in ritem
mestne strukture. V tlaku se ohranja historično izročilo (poudarek hojnice in trikotnih lijakastih trgov).
Prečne zgostitvene linije v tlaku širijo ozkost ulic in prostor trgov ter z zgoščevanjem v smeri proti
mestnemu središču poudarjajo pomembnost mestnega jedra. Pečat mesta Celje se v tlaku odslikava v
obliki stilizirane zvezde. Predlaga se uporaba in mehanska obdelava obstoječih velikih granitnih kock v
kombinaciji z novo izbranim tlakom. Mestno jedro se očisti prenasičene urbane opreme ter nadomesti
z novo, opazno, vendar ne motečo, udobno, varno, ter enotno oblikovana (uporabna v vseh časih).
Oblike so izpeljane iz enostavnih geometrijskih teles (kvader, valj), linije so mehke, zaobljene. Urbana
oprema je antracitno sive barve v skladu s sivimi odtenki tlaka. Poživitev mesta so klopi živih barvrumena, oranžna, modra, zelena,…. Preprostost in očiščenost prostora ozkih ulic in manjših trgov
omogoča ponovno oživljanje fasad objektov. Usmeritve za ureditve trgov so: upoštevanje izhodišč
varstva kulturne dediščine, upoštevanje meril, ki veljajo za trge (odprtost prostora, trga je prazen
prostor), poenotenje opreme, iskanje okolja, ki nudi varno, udobno in kreativno življenje. Oživljanje
mestnega jedra omogočajo tudi gostinski vrtovi, ki so pred lokali zasnovani tako, da je omogočena
nemotena hoja med objektom in vrtom. Gostinski vrtovi ne segajo na hojnico ali druga talna obeležja.
Prostori za prireditve so možni na območju trgov. Zasnova zelenih površin znotraj starega mestnega
jedra je omejena na skupine dreves na trgih. Pri tem se ohranijo obstoječa drevesa in dosadijo nova.
Skupine dreves se oblikujejo v formalne kompozicije, mikrolokacije so prilagojene vzorcu tlaka. Vodna
motiva se pojavljata na trgu pred Metropolom (pitnik) in na Prešernovem trgu, pred stavbo Muzeja
novejše zgodovine(nekdanja mestna hiša).
Promet
Mestno središče se v celoti nameni pešcem. Motorni promet je omejen na dovoz
stanovalcev, dostavo in urgenco. Dovozne poti so praviloma enosmerne, tako da sta dovoz in izvoz na
ločenih mestih, ter zaprta s konfini. Za kolesarje se na vstopih v staro mestno jedro uredijo kolesarnice
(parkirišče ob železniški postaji, parkirišče ob Kocbekovi ulici, parkirišče pri Turški mački). Na peš coni
se predvidijo stojala za kolesa v sklopu sedežnih elementov.
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