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REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI
NJEGOVE REVITALIZACIJE
Izvleček:
Vsako mestno središče doživlja skozi svoj zgodovinski razvoj specifične spremembe, pri
čemer je izpostavljeno različnim interesom. In Celje ni prav nobena izjema.
Sodobni industrializacijski in migracijski procesi so močno spremenili podobo historičnega
mesta. Stoletna urbana dediščina postaja z novimi posegi v jedru vse bolj razvrednotena,
večstoletna urbana kontinuiteta poselitve žal tone v senci nove pozidave. Zaradi naravnih
danosti se mesto vretenasto širi in razpreda ob vpadnicah v staro mestno jedro.
Na račun zmanjševanja stanovanj se v jedru širijo poslovne in prodajne površine. Ko uradi
in poslovni objekti zapro svoja vrata, je mesto pusto. Ta trend je potrebno zaustaviti in
določiti tiste možne dejavnosti, ki mesta ne bi siromašile.
Pri prenovi mestnega jedra je nujno potrebno poiskati oziroma določiti vlogo in pomen
starega mestnega jedra v okviru samega mesta, občine in regije ter ustvariti ustrezno
kontinuiteto izgrajevanja mesta kot celote. Poleg fizične prenove je izrednega pomena
določitev pravilne funkcije, vsebine mestnega jedra.
KLJUČNE BESEDE: regionalna geografija, mestno jedro, Celje, revitalizacija

REGIONAL GEOGRAPHY OF CELJE'S CITY CENTRE AND POSSIBLE WAYS
OF ITS REVITALIZATION
Abstract:
The purpose of this diploma is to analyze the regional geography of Celje's city centre,
learn about its development and special characteristics, and based on that examine the
possibilities of its further physiognomic and functional revival. In the process of writing the
diploma I used existent bibliography. The data acquired by field research is precisely
processed and presented as such.
Every city centre goes through specific alterations during its historical development, being
exposed to different interests in the process. The city of Celje is no exception.
Modern industrial and migration processes have severely altered the image of this historical
city. With new interferences century-long urban legacy is becoming devaluated in the city
centre, and centuries old urban continuity of residence is falling into oblivion due to new
concepts. Because of its characteristics the city is spreading spindle-like, especially
alongside roads that lead to the city’s centre.
On account of cutting down on the number of apartments in the city centre business and
sales complexes are spreading. Once the public buildings and offices close for the day the
city seems deserted. We should put an end to this trend and decide on potential activities
that would not impoverish the city.
In trying to renovate the city centre it is essential to look for its role and meaning within the
city itself, the municipality and region, and furthermore to create an appropriate continuity
in forming the city as a whole. In addition to physical renovations it is vital to determine
the function and content of the city centre.
KEY WORDS: regional geography, city centre, the city Celje, revitalization
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1. UVOD
1.1. IZHODIŠČE IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA
Mesto Celje sodi med najpomembnejša slovenska regionalna središča. Nekdaj mali biser
ob Savinji, mesto Celjskih grofov, je danes hitro rastoče mesto, mesto tradicije in kulturne
dedičine. Širjenje mestnih meja je razvodenelo njegovo središče, zgodovinsko mestno
jedro.
Staro mestno jedro je omejeno s tokom Savinje na jugu ter cestno in železniško progo na
vzhodu, na severu se je razvilo sejemsko območje, športna dvorana z nogometnim
stadionom ter pas večjih nakupovalnih središč, na severovzhodu pa se s prvo stavbo
Tehnopolis razvija tehnološki park. Bližina starega mestnega jedra in zelenih površin ob
Savinjskem nabrežju ter novega nakupovalnega središča je velik razvojni izziv.
Vsako mestno središče doživlja skozi svoj zgodovinski razvoj specifične spremembe, pri
čemer je izpostavljeno različnim interesom. In Celje ni prav nobena izjema.
Sodobni industrializacijski in migracijski procesi so močno spremenili podobo historičnega
mesta. Stoletna urbana dediščina postaja z novimi posegi v jedru vse bolj razvrednotena,
večstoletna urbana kontinuiteta poselitve žal tone v senci nove pozidave. Zaradi naravnih
danosti se mesto vretenasto širi in razpreda ob vpadnicah v staro mestno jedro; na zahodni
strani ob Ljubljanski in na severni ob Mariborski vpadnici.
Najvidnejši problem je razkorak med krizo mestnega središča zaradi prometne
neurejenosti, slabšanjem bivalnih pogojev in zahtev trgovine na eni strani ter razvojem
novih urbanih središč, spalnih sosesk in zraščanjem primestnih naselij na drugi strani. To
spoznanje pa postavlja v ospredje vprašanje vloge in pomena mestnega jedra kot centra
občine, regije (Polutnik..., 1985, str.10).
Sedaj se na račun zmanjševanja stanovanj v jedru širijo poslovne in prodajne površine. Ko
uradi in poslovni objekti zapro svoja vrata, je mesto mrtvo oziroma pusto. Ta trend je
potrebno zaustaviti in določiti tiste možne dejavnosti, ki mesta ne bi siromašile.
Pri prenovi mestnega jedra je nujno potrebno poiskati in določiti vlogo ter pomen starega
mestnega jedra v okviru samega mesta, občine in regije ter ustvariti ustrezno kontinuiteto
izgrajevanja mesta kot celote. Poleg fizične prenove je izrednega pomena določitev
pravilne funkcije, vsebine mestnega jedra (Polutnik..., 1985, str. 10).
V današnjem času bi bilo potrebno izdelati dokument načrtnega planiranja s ponovno
uveljavitvijo regulativ, ki bi skladno povezale izročilo preteklosti s potrebami sedanjosti in
prihodnosti ali pa dosledno slediti in upoštevati dediščino starega mestnega jedra.
V nalogi tako postavljam hipotezo, da lahko mestno jedro Celja kljub trenutnemu trendu
zamiranja ob primerni revitalizaciji ponudi privlačno okolje za kvalitetno preživljanje
prostega časa prebivalcev občine Celje, obiskovalcev in turistov ter tako ponovno pridobi
cvetočo podobo.
Namen diplomske naloge je opraviti regionalnogeografsko analizo mestnega jedra Celja,
spoznati njegov razvoj in posebne značilnosti, ter na tej podlagi proučiti možnosti za
nadaljnje fiziognomsko in funkcionalno oživljanje mestnega jedra.
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V proučevano območje je smotrno poleg strogega historičnega jedra vključiti še Savinjsko
nabrežje in območje mestnega parka, ki se razprostira na drugem, desnem bregu Savinje ter
naselje Breg, ki je v neposredni bližini, in jih povezati s Celjskim gradom, saj lahko tako
oblikovana celota zaradi bližine in zgodovinske prepletenosti tako bolje pripomore k
celotni revitalizaciji.

1.2. METODE DELA
Diplomsko delo je razčlenjeno na štiri obsežnejša glavna poglavja.
Po uvodnem delu s podanimi izhodišči, cilji in hipotezo naloge ter razlagi pojma mesto in
mestno jedro sledi oris zgodovinskega razvoja starega jedra Celja. Za lažje nadaljnje
proučevanje je na kratko prikazana kronološka situacija v antičnem obdobju,
srednjeveškem Celju, Celju v novi dobi in času industrializacije ter Celju danes.
Prvi, teoretični del diplomske naloge, se opira na različno strokovno literaturo, ki jo v
primeru obravnavane preteklosti Celja ne primanjkuje. Napisanih je kar nekaj monografij o
knežjem mestu, ki podrobno predstavljajo stanje in utrip mesta v preteklih obdobjih.
Izredno razveseljivo je, da avtorji vseskozi izpostavljajo pomen starega mestnega jedra in
natančno orisujejo njegovo stanje ter razvoj.
Naslednji poglavji sta namenjeni pregledu naravnogeografskih in družbenogeografskih
značilnosti proučevanega področja starega mestnega jedra. Tu se pojavi problem, saj je
obravnavana površina v literaturi večinoma zaobjeta v širšem območju. Tako so ponekod
predstavljene lastnosti oziroma podatki, ki so značilni ali namenjeni za celotno mesto Celje
oziroma Celjsko kotlino.
Posamezne naravnogeografske značilnosti so razdeljene v šest podpoglavij. Obravnavane
so lega in položaj, relief in geološka podoba Celja in okolice, klimatske značilnosti ter
hidrografske razmere. Na kratko so orisane še pedogeografske, fitogeografske in ekološke
značilnosti proučevanega območja.
Pri navajanju naravnogeografskih značilnosti so padatki črpani iz zvezkov Enciklopedije
Slovenija, Krajevnega leksikona, knjige Slovenija, pokrajine in ljudje ter s spletnih strani
statističnega urada Republike Slovenije (Letopis 2006).
Prav tako je členjeno poglavje o družbenogeografskih značilnostih. Prikazne so
demografske lastnosti (razvoj, starostna struktura in aktivnost prebivalstva ter število in
velikost gospodinjstev in stanovanj) in gospodarske razmere, ki zaznamujejo staro mestno
jedro. Predstavljena je analiza dejavnosti na proučevanem območju (centralne in storitvene
dejavnosti, trgovina, gostinstvo in turizem), struktura stavb po namenu, prometna situacija
ter kulturna infrastruktura v starem mestnem jedru.
Oris družbenogeografskih lastnostih je oprt na dokument, ki ga je Mestna občina Celje
naročila pri Razvojnem centru, Planiranje d.o.o. Celje, z naslovom Strokovne podlage za
projekt Reurbanizacija mestnega jedra Celja (I. faza). Ker je bil izdelan v letu 2006 vsebuje
aktualne podatke in je zato primerna podlaga za nadaljnje proučevanje in pripravljanje
konkretnih predlogov pri oživljanju mestnega središča. Poleg tega so uporabljeni še podatki
iz Letopisa občin Celje, Dobrna, Štore, Vojnik (2006).
Osrednje poglavje diplomskega dela ima naslov Možnosti revitalizacije mestnega jedra
Celja. V grobem sta uporabljeni dve metodi raziskovanja; v prvem delu poglavja delo
temelji na kvalitativni analizi literature in virov, predvsem v elektronski obliki, v drugem
pa na terenskem delu.
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V samem začetku poglavja so podane različne definicije revitalizacije, pojasnjen je pojem
prenove ter navedeni njeni temeljni cilji.
Podrobneje je opisanih več projektov, ki potekajo pod okriljem Mestne občine Celje, s
katerimi bo ta poskušala pripomoči k oživljanju starega mestnega jedra. Kot vir je tukaj
služila spletna stran Mestne občine Celje. Prvi je splošni in široko zastavljen projekt
Reurbanizacija mestnega jedra. Podana so njegova izhodišča. Nadaljni projekti temeljijo na
podlagi obnove, prezidave ali dozidave posameznih izbranih objektov (Knežji dvorec,
Osrednja knjižnica Celje, Narodni dom), ki so ključ do revitalizacije in povrnitve utripa
historičnemu delu mesta.
Podrobneje je v posebnem podpoglavju zajet natečaj oziroma projekt »Celjski včeraj in
jutri«, ki v prihodnje načrtuje korenite in potrebne korake k mestnemu oživljanju. Mestna
občina Celje, oddelek za okolje in prostor ter komunalo, sektor za prostorsko načrtovanje in
evropske zadeve je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor razpisala v letu 2006
ta javni anketni in projektni odprti enostopenjski natečaj. Ta je bil obsežen, saj je služil za
pridobitev idejne programsko-vsebinske in arhitekturne zasnove za Celjski grad z okolico,
tematski park, nabrežje Savinje, povezavo s starim mestnim jedrom in Knežjim dvorcem
ter za pridobitev idejne arhitekturno urbanistične rešitve prenove Knežjega dvorca.
Projekt je povzet po dokumentu, na osnovi katerega so mestni svetniki podprli projekt in ga
vključili v sedanjo aktualno revitalizacijsko politiko mesta Celja.
V diplomskem delu nato sledi raziskava med obiskovalci mestnega jedra. Izdelan je bil
anketni vprašalnik, kot primarna metoda raziskovanja. Navedeni odgovori so služili kot
osnova za podajanje in oblikovanje predlogov možnosti oživljanja.
V tem terenskem, empiričnem delu je bilo v maju 2007 na ulicah mestnega jedra
opravljeno anketiranje naključno izbranih obiskovalcev. Anketiranje je bilo zaključeno, po
pridobitvi 100 popolnoma oziroma zadovoljivo izpolnjenih vprašalnikov. Anketa je bila
anonimna in je zajemala dvajset vprašanj, razporejenih v tri tematske sklope.
Prvi del zajema zadovoljstvo obiskovalcev s ponudbo starega mestnega jedra, trenuten
obisk dogodkov, pomanjkljivost ponudbe ter dejavnike, ki po so mnenju anketirancev
najpomembnejši pri zamiranju utripa mestnega jedra. Z drugim sklopom vprašalnika so
zajeta mnenja o nekaterih projektih Mestne občine Celje ter ostalih možnostih, ki naj bi
pripomogle k revitalizaciji tega predela Celja. Z zadnjim sklopom so zajete nakupovalne
navade obiskovalcev, lastnosti, ki jih pripisujejo mestnemu jedru v primerjavi z
nakupovalnimi središči ter mnenje o možnostih, da mestno jedro postane privlačna
destinacija tudi za obiskovalce obrobnih nakupovanih središč, sejmov in športnih
dogodkov. Na koncu je imel z odprtim vprašanjem vsak posameznik možnost, da poda
svoje mnenje oziroma predloge za oživitev mestnega jedra.
Polovica vprašanj je bila zaprtega tipa (odgovori da, ne, ne vem). Vmes sta bili tudi dve
razpredelnici v katerih so anketiranci označevali ustrezne lastnosti oziroma dejavnike,
ostala pa so dopuščala tudi izbiro večih predlogov, odgovorov hkrati.
V vzorcu je 59% anketirancev ženskega, 41% pa moškega spola. Določenih je bilo pet
starostnih razredov. Iz analize podatkov je razvidno, da je 31% anketirancev starih od 20
do 29 let, malo nižja deleža predstavljajo anketiranci v razredu od 40 do 59 let (30%) in od
30 do 39 let (23%). Manjši je delež najmlajših in najstarejših predstavnikov - 9% je starih
do 19 let, 7% pa nad 60 let. 52% vprašanih jih živi v samem mestu Celje, 21% v Mestni
občini Celje, mesto Celje nudi 34% vprašanim zaposlitev, 6% jih tukaj študira, 5%
vprašanih pa v mestu obiskuje šolo.
Razvidna je reprezentativnost vzorca. Na podlagi pridobljenih podatkov je moč sklepati, da
je vzorec dovolj raznolik oziroma pester in da primerno odraža realno stanje, mišljenje
širše okolice.
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Po predstavitvi temeljite analize pridobljenih anketnih podatkov je izoblikovano nekaj
različnih predlogov. Delo vsebuje tudi SWOT analizo trenutnega stanja revitalizacije, vsa
predhodna vsebina pa je nato strnjena v kratek zaključek diplomske naloge.
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1.3. POJEM MESTO IN MESTNO JEDRO
Mesto je veliko naselje, ki je središče širše, lahko tudi podeželske okolice. Prepoznavno je
po izrazito majhnem deležu kmečkega prebivalstva, razčlenjenosti na mestne četrti (deli
mesta s posebnimi značilnostmi; poslovna, obrtno – industrijska, bivalna...), večji
osredotočenosti proizvodnih, trgovskih, poslovnih, upravnih, kulturnih in drugih ustanov,
po tako imenovanih mestoslužnih dejavnostih, s katerimi mesto skrbi za zadovoljevanje
lastnih potreb, ter po mestotvornih dejavnostih, namenjenih predvsem zadovoljevanju
potreb okolice (Geografija, 2001, str. 278 (Duden)).
V praksi za opredelitev mesta ne obstaja ena sama, poenotena definicija oziroma ne obstaja
en sam, univerzalen kriterij, temveč poteka opredelitev na podlagi več meril (pridobitev
mestnih pravic, število prebivalstva, delež neagrarnega prebivalstva, urbaniziranost). Pod
pojmom mesto si predstavljamo predvsem dognano prostorsko členitev s široko zasnovano
cestno mrežo, strnjeno zazidavo in večje število prebivalstva (najmanj 1500 do 2000).
Osrednji del mesta imenujemo mestno jedro. To običajno predstavlja osrednje poslovno
območje ali historično mestno jedro, ki je zgodovinsko najstarejši del mesta (Geografija,
1985; Geografija, 2001).

Slika 1: Maketa mestnega jedra Celja
1. Stari grad
2. Knežji dvor
3. Vodni stolp
4. Stara grofija
5. Herkulovo svetišče
6. Starokrščanska krstilnica
7. Narodni dom
8. Gledališče
9. Celjski dom
10. Ljudska posojilnica
11. Magistrat
12. Marijino znamenje
13. Cerkev sv. Maksimiljana
14. Cerkev sv. Danijela
15. Marijina cerkev
16. Cerkev sv. Cecilije
17. Prothasijev dvorec

Vir: http://www.prestolnica-kulture.si/ (3. 6. 2007)
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ORIS ZGODOVINSKEGA RAZVOJA STAREGA MESTNEGA
JEDRA CELJA

Celje je eno izmed najstarejših naselij na spodnjem Štajerskem, saj je kontinuirano
naseljeno že skoraj tri tisoč let. Razvoj mesta je vezan na tri pomembna zgodovinska
obdobja, ko je naselbina doživela močan gospodarski in kulturni vzpon ter si pridobila moč
in veljavo. To je bilo obdobje rimskega imperija, obdobje poznega srednjega veka z
vladavino celjskih grofov ter obdobje industrializacije z izgradnjo južne železnice leta
1847.

2.1. ANTIČNO OBDOBJE
Zametki Celja segajo vse do prazgodovine. Prva poseljenost sega v mlajšo kameno dobo.
Najstarejša znana naselbina, ki je izkoriščala ugodno lego prostora ob stari trgovski
jantarnski poti in kolenu reke Savinje, je stala na Miklavškem hribu (južno od današnjega
mestnega jedra). Arheološke ostaline pričajo o zametkih naselja z grobiščem v času mlajše
bronaste dobe (sekira, nož, puščica...), svoj višek in zaton pa je doživela v času starejše
železne dobe (9. do 6. st. pr. n. št.). Iz te dobe izvira tudi znano halstattsko gradišče na
Miklavškem hribu.
Poselitev v času mlajše železne dobe izpričujejo najdbe iz 3. in 2. st. pr. n. št.. Naselbina
Keltov je stala na nekoliko nižji terasi nad severnim vznožjem Miklavškega hriba. Količina
in sestav najdb kažeta na intenziven razvoj v zadnjem stoletju pr. n. št., ko se arheološke
izkopanine pojavijo tudi v rečni ravnici, na kateri se je pozneje razvilo rimsko in
srednjeveško mesto. Keltska naselbina Keleia je bila eno najpomembnejših upravnih in
zlasti trgovskih središč noriškega kraljestva (regnum Noricum). Veliko število keltskih
novcev in surovcev kaže, da je tu delovala kovnica, o nadregionalnem pomenu naselbine pa
priča tudi veliko število rimskih republikanskih novcev. Uvoženo blago dokazuje trgovino
med keltskimi plemeni in italskim prostorom. Mestu, ki mu je dajala pečat ugodna lega ob
plovni Savinji in jantarski poti, je zajel vsestranski razvoj po letu 15 pr. n. št., ko so
Rimljani brez bojev priključili keltsko Noriško kraljestvo k rimskemu imperiju. Rimska
oblast v vzhodnoalpskem prostoru je bila dokončno vzpostavljena z reformami cesarja
Klavdija (41-54), ko je regnum Noricum postalo rimska provinca Norik. S tem je cvetoča
naselbina dobila mestne pravice in latinizirano ime Municipium Claudium Celeia. To
območje je bilo prepredeno z dobro vzdrževanimi cestami. Glavna je prihajala iz Ljubljane
(Emone) proti Ptuju (Petovio) in naprej v Panonijo. Pomembni sta bili cesti proti Drnovem
(Neviodunom) pri Krškem in Starem trgu (Colatio) pri Slovenj gradcu. Celeia je tako
predstavljla križišče cest in središče gosto poseljenega celejanskega območja. Kasnejši viri
so Celeio označili celo za drugo Trojo. Mesto je imelo tudi carinsko službo, saj je ležalo ob
pomembni cesarski cesti, ki je Italijo povezovala z vzhodom cesarstva.
Celeia je bila urejena po vzoru drugih rimskih mest. Začetek načrtne izgradnje je sodilo v
drugo polovico prvega stoletja, ko so nastale številne javne zgradbe (templji, kopališča) ter
gospodarski (metalurške, lončarske in steklarske delavnice) in stanovanjski objekti.
Središče mesta je predstavljal velik trg, forum, ki ga lahko lociramo med današnjo
Stanetovo, Vrtno in Aškerčevo ulico. Obdajala so ga svetišča in druge javne stavbe. Na
Bregu je bila skoncentrirana mestna obrt. Bogate urbane vile pa so bile znane iz zahodnega
dela mesta. Glavni mestni vpadnici sta bili tlakovani, druge ulice pa makadamske. Pod
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cestišči pa so potekali kanali, ki so odplake odvajali v južni krak reke Savinje. Ceste so se
križale pod pravim kotom, kar je mesto delilo na pravokotne gradbene parcele.
Mesto, ki se je širilo od juga proti severu, je sprva zavzemalo nekoliko večji obseg od
današnjega mestnega jedra. Na vzhodu je tekla meja mimo železniške postaje po Aškerčevi
ulici, kjer se je obrnila v Vrtno, Stanetovo in Gregorčičevo ulico, pri gledališču pa se je
usmerila za Narodnim domom proti jugu. Od druge polovice drugega stoletja je bila
obdana z mogočnim obzidjem z obrambnimi stolpi. O tem nam pričajo najdbe za Narodnim
domom in Gledališko ulico ter ob Levstikovi ulici. Do konca tretjega stoletja je del mesta
segalo tudi do prve terase Miklavškega hriba, kjer so arheologi odkrili Heraklejevo
svetišče.
V drugi polovici tretjega stoletja je Savinja, ki je sprva tekla na severnem obrobju mesta
(nekako med današnjo bolnišnico in savinjsko železnico, ter se v bližini Maksimiljanove
cerkve stekala v Voglajno), prestavila svojo strugo na mesto, kjer teče še danes. S tem je
južni del mesta pričel propadati. Mestno območje se je skrčilo na obseg kasnejše
srednjeveške naselbine, kar dokazuje identičen potek antičnega in srednjeveškega obzidja.
Konec 4. in začetek 5. stoletja pomenita obdobje nazadovanja klasično pojmovane antične
družbe. Krepi se krščanstvo. V Celeji takrat nastane zgodnjekrščanski center s škofijsko
cerkvijo in krstilnico. K propadu mesta so prispevali tudi številni vpadi ljudstev. Nastopilo
je obdobje stalne nevarnosti in negotovosti. Barbarska nomadska ljudstva z vzhoda so
čedalje močneje pritiskala na vedno slabše zavarovane meje cesarstva in se z ognjem in
mečem zaustavljala tudi pred celjskem obzidjem. Mesto so napadli Goti, nato je sledil še
vdor Hunov, ki je mesto prizadelo z opustošenjem. Propad zahodnorimskega cesarstva
(476) je še pospešil preseljevanje različnih ljudstev. Ob koncu 6. stoletja, ko so celjsko
kotlino naselila avarsko-slovanska plemena, se je življenje v mestu ob Savinji za nekaj
stoletij popolnoma »zavilo v meglo«. A naselbina je v zelo zmanjšanem obsegu vendarle
preživela, prav tako tudi celjska škofija.

2.2. SREDNJEVEŠKO CELJE
Šele nekaj stoletij kasneje je med ruševinami antičnega mesta vzklila nova naselbina, ki je
počasi rastla in se krepila.
Iz zgodnjega srednjega veka je o Celju malo znanih podatkov. Celje se pogosteje pričenja
omenjati v zvezi z raznimi pogodbami oziroma fevdalimi listinami. Leta 1323 se prvič
navaja kot trg.
Največji razcvet je Celje doživelo v času vladavine celjskih grofov. Žovneške gospode je
leta 1341 rimski cesar Ludvik Bavarski povzdignil v državne grofe, čemur deželni knezi
Habsburžani niso nasprotovali, saj njihov grofovski stan ni ogrožal deželnega kneza. V
letih tesnih povezav s Habsburžani je posestna masa Celjskih hitro naraščala. Ko so se
politično naslonili na Luksemburžane se je začel njihov meteorski vzpon. Celjska grofija je
dobila nove meje in bistveno večji obseg ter status državno neposrednega fevda znotraj
vojvodine in dežele Štajerske. Po novem je obsegala poleg krškega gospostva Lemberga še
oglejsko gospostvo Gornji Grad, vovbrško dediščino s Celjem vred ter staro žovneško
alodialno posest. V času Hermana II. (na čelu celjske hiše je bil v letih 1385-1435) so
Celjski iz leta v leto pridobivali na moči in širili svoj obseg posesti. Leta 1436 je Sigismund
Luksemburški, kljub nasprotovanju Friderika V. Habsburškega, izdal privilegij o povzdigu
Celjskih med državne kneze in omogočil ustanovitev Celjske kneževine. S tem pa se je
pričelo vojno stanje med Celjani in Habsburžani. Leta 1443 so podpisali mirovni
sporazum. Celjskima grofoma Frideriku II. in Ulriku II. ter njunim dedičem so s posebnim
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privilegijem priznali njihov državnoknežji položaj. Ulrik II. je tako svojo zunanjo politiko
ponovno usmeril v osvojitev ogrske krone in pri tem je že skoraj uspel. Sanje so se
razblinile v trenutku, ko so zadnjega Celjskega kneza Ulrika II. zahrbtno umorili. V tem
usodnem dnevu, leta 1456, je bilo celjske zgodbe o uspehu čez noč konec.
Vzpon Celjanov je vzpodbudil hitrejši razvoj trške naselbine, ki je bila sprva predvsem
vojaško in upravno središče hitro rastoče celjske posesti. Prvotno jedro sredjeveške
naselbine, ki je sprva obsegalo le nekaj desetin hiš vzdolž današnjega Glavnega trga, je
hitro začenjalo spreminjati svojo podobo. Število hiš se je gostilo. V drugi polovici 14. in
prvi polovici 15. stoletja so zgradili in pregradili vrsto pomembnih profanih in sakralnih
objektov. Najimpozantnejša stavba v mestu je bila, poleg Gornjega gradu, z jarki in
obzidjem obdana knežja palača na jugovzhodnem delu mesta, imenovana Spodnji grad. V
njej so prebivali Celjski, kadar so bivali v mestu. Nasproti Maksimiljanove cerkve so izven
obzidja postavili knežje zidan dvor, imenovan Stolp. Na mestu kasnejše Stare grofije je
stala velika stavba, ki je služila uslužbencem. Podobi mesta sta dajali ton minoritska in
župnijska cerkev sv. Danijela. Slednja je pod okriljem grofov dobila gotsko preobleko.
Poznosrednjeveški gradbeni razvoj mesta se je zaključil po velikem požaru, ki je leta 1448
skoraj uničil mesto.
Izredno pomembna je listina z dne 11. 4. 1451, s katero je grof Friderik II. Celje povzdignil
v mesto in mu dodelil pripadajoče mestne privilegije (ta dan je danes praznik mesta Celje).
Ko so mesto na novo pozidali, je njegov talni načrt določala smer obzidja, ki so ga na ukaz
Friderika II. začeli graditi leta 1450. Obzidje z obrambnimi stolpi in tremi mestnimi vrati
(graška, ljubljanska in vodna) so dokončali 23 let kasneje. Tlorisna mreža srednjeveškega
mesta, vpetega v obzidje, je bila tako določena in se je v bistvenih potezah ohranila do
danes. Jedro je obsegalo območje današnjega Slomškovega in Glavnega trga ter predel
Gosposke in Prešernove ulice. Ostanki srednjeveške parcelacije in stavbne substance so
danes najbolj vidni na vzhodni strani Glavnega trga. V tem času je bilo v mestu okoli 130
hiš (povzeto po: Cvirn, J., Piano, B., Skale, V., 1999).

Slika 2: Johannes Hoetzel: Celje z okolico, 1750

Vir: http://www.celje.si/zemljevid/eng/web-content/celjetekst.html (31. 7. 2007)
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2.3. CELJE V NOVI DOBI IN ČASU INDUSTRIALIZACIJE
Po izumrtju celjske rodbine je mesto polagoma gospodarsko stagniralo in se zaprlo vase.
Odmaknjeno od vseh velikih evropskih gospodarskih in kulturnih tokov je živelo kot malo
podeželsko mesto z izrazito agrarnim in drobnoobrtnim značajem vse do prve polovice 19.
stoletja.
Mesto je kljub težavam živelo naprej. Požari, vojne, poplave ter epidemije niso preprečili
razvoja in napredka. Celje se je po vsaki katastrofi dvignilo iz ognja in pepela ter si nadelo
še lepši videz.
Obdobje renesanse in baroka ni načelo srednjeveške zasnove mesta. Novogradnje so se
vršile predvsem znotraj mestnega obzidja. Delno se je spremenila parcelacijska mreža
zaradi združevanja stavb in parcel v večje enote. Stavbe so dobile času in stilnim tokovom
ustrezne arhitekturne sestavine (obokane veže, stopnišča, arkadne hodnike). Stavbna
dejavnost v 16. stoletju je opazno napredovala. Najodličnejša profana stavba iz tega časa je
Stara grofija, ki še danes predstavlja enega najlepših in stilno najbolj ubranih arhitekturnih
spomenikov Celja. V 17. stoletju pa je Celje dobilo dve pomembni sakralni stavbi. Na
desnem bregu Savinje je kapucinski samostan s čudovito cerkvijo sv. Cecilije. Odlika je v
njenem dominantnem položaju na pobočju Miklavževega hriba, s katerega v celoti
obvladuje južno silhueto mesta. Kar zadeva harmonično zlitost z okoljem, bi lahko isto
trdili tudi za drugi objekt, Jožefovo cerkev, ki je dala hribu (na vzhodu), na katerem stoji,
tudi ime. V samem mestnem jedru so v 18. stoletju pozidali enajstosno Prothasijevo palačo
na sedanjem Trgu Celjskih knezov, ki jo poleg lepih arkadnih hodnikov odlikuje tudi
bogato členjen baročni portal.
Leto 1798 je za Celje pomenilo usodno prelomnico v gradbenem razvoju mesta. Mesto je
upepelil katastofalen požar. Celjani so bili primorani svoje mesto zgraditi na novo. Hiše, ki
so bile do tedaj pretežno pritlične in krite s skodlami, so po požaru nadomestili z zidanimi
in za etažo višjimi. Čeprav so v tem času že delno porušili mestno obzidje ter pozidali
komunikacije, se mesto še vso prvo polovico 19. stoletja ni širilo preko meja
srednjeveškega tlorisa. Takšno stanje nazorno izpričuje franciscejski kataster iz leta 1825.
Mesto je sedaj imelo že 185 hiš. Leta 1843 so v Celju našteli 1793 prebivalcev.
V 19. stoletju se je prvotno strogi in sklenjeni gradbeni režim pričel rahljati. Ob podrtem
obzidju in zasutih jarkih se je mestu odprla prosta pot. Širilo se je lahko zlasti proti severu
in zahodu. Tako so se predeli, kjer so bili še nedolgo tega pašniki in njive, pričenjali
postajati del mesta.
Celje je doživelo v drugi polovici 19. stoletja veliko preobrazbo. Organska rast in
kontinuiteta mestnega razvoja sta bili prekinjeni. K temu je ogromno prispevala gradnja
železnice leta 1847 in z njo povezan hitri gospodarski ter kulturni razvoj, ki je imel za
posledico načrtno urbanizacijo mesta. Od leta 1871, ko je občina sprejela prvi mestni
razširitveni in regulacijski načrt, s katerim so določili potek novo načrtovanih in
regulacijsko črto starih in novih ulic, se je začel načrten urbanističen poseg v mestni
prostor. Pričeli so tudi s higienizacijo mesta z ureditvijo kanalizacije.
Mesto se je širilo preko meja srednjeveške zasnove predvsem ob vpadnicah proti severu in
zahodu in jo obdalo s sistemom pravokotno sekajočih širokih ulic. Te so obzidali z
mogočnimi stavbnimi stanovanjskimi bloki, po principu karejske pozidave. Nastali so
ulični bloki. Ob starem jedru je zrastla vrsta novih ulic in uličic, zapolnjene pa so bile tudi
skoraj vse praznine, ki so znotraj jedra še obstajale. Stare stavbe so dobile nove preobleke;
najprej klasicistične, nato v duhu vsesplošnih prizadevanj psevdohistorične. Zelene
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površine v mestu so se vedno bolj krčile, v zameno pa so nastajali zunaj mesta urejeni
nasadi in drevoredi.
Številne na novo zgrajene javne stavbe (Narodni dom, mestna hranilnica, pošta) z
ambiciozno oblikovanimi fasadami, ki so se zgledovale po dunajski in graški arhitekturi, so
dale Celju pečat evropskega mesta. Po načrtu iz leta 1900 je mesto imelo že 294 hiš. V
naslednjih desetletjih se je mestna podoba izpopolnjevala. Nasproti železniške postaje so
celjski nemški meščani postavili monumentalno Nemško hišo (danes se imenuje Celjski
dom), ki naj bi s svojim altdeutsch slogom gradnje opozarjala, da je Celje prastaro nemško
mesto. Izgradnja mesta do prve polovice 20. stoletja je sledila urbanistični zasnovi 19.
stoletja s konceptom karejske pozidave.
Mesto se je gospodarsko vedno bolj krepilo. Pospešena industrializacija je sprožila hitro
rast predmestij in primestnih naselij v ožjem obmestnem pasu. Ob koncu 19. stoletja se je
Celje razvilo tudi v znano letoviško mestece, ki je slovelo po čudoviti okolici in predvsem
po srebrnočisti Savinji. Uredili so kopališča, ki so v poletnih mesecih privabljala mnoge
turiste. Sanje o Celju kot o »kopalnem biseru« pa so se kmalu razblinile. K temu so
pripomogli prihajajoči politični dogodki, krepitev obrti, industrije in nenazadnje tudi v
vedno bolj onesnaženi Savinji. Razvoj obrti, ki je bila v Celju že pred prvo svetovno vojno
izredno močna, je bil po prvih začetnih težavah impozanten. Med vojno ni propadla nobena
izmed tradicionalnih celjskih obrti, tehnični napredek je celo pospešil razvoj novih obrtnih
panog. Organizirati so pričeli razne obrtniške shode in razstave, ki so dale celjskim
obrtnikom vzpobudo, da so se pričeli načrtneje ukvarjati s sejemsko dejavnostjo. Ta je še
danes ena ključnih pri razpoznavnosti mesta.
Intenzivni razvoj, ki ga je Celje doživelo po drugi svetovni vojni, se je kazal v razvoju
industrije (Cinkarna, Tovarna emajlirane posode (današnji EMO), Zlatarna, tekstilni obrat
Metka, Aero) in stanovanjskih sosesk. Za povojni razvoj mesta je bil značilen izreden priliv
prebivalstva, z njim povezana intenzivna izgradnja tako znotraj starega mestnega jedra kot
v njegovem neposrednem zaledju. V nekaterih primerih so gradbeni posegi žal močno
načeli historično mestno zasnovo. To se je zgodilo kljub temu, da so si prizadevali za
olepšavo mesta in za ohranitev bogate kulturne dediščine. V mestnem jedru so namenili
prostore za Zavod za spomeniško varstvo (1963), Muzeju revolucije (današnji Muzej
novejše zgodovine) ter Likovnemu salonu (1962). Leta 1963 se je pričela, poleg Stare
grofije, gradnja nove stavbe Študijske knjižnice na Muzejskem trgu, kjer je še danes njen
glavni sedež.
Čeprav se je mesto nekajkratno povečalo po površini in po številu prebivalstva (leta 1935
je bilo v razširjenem mestu Celje že blizu 20.000 prebivalcev) je staro mestno jedro do
danes ohranilo vse mestne funkcije, zlasti upravno administrativne, trgovske, kulturne in
vzgojno izobraževalne.
V jedru samem pa je bilo, in je še danes, značilno tudi upadanje števila prebivalstva zaradi
zmanjševanja stanovanjskih površin na račun drugih dejavnosti ter negativna socialna
selekcija (povzeto po: Cvirn, J., Piano, B., Skale, V., 1999).
V osemdesetih letih je sledila gospodarska kriza, ki je povzročila polom stare, na industriji
temelječe gospodarske strukture Celja. Devetdeseta leta so prinesla temeljito
prestrukturiranje mestnega gospodarstva, ki danes že kaže prve rezultate.

10
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2.4. CELJE DANES
Celje danes ni več industrijsko mesto, ampak mesto z razvitim sekundarnim in terciarnim
sektorjem. Je mesto kulture in prijaznih ljudi. Mesto zgodovine in prihodnosti.
Celju pripada status mestne občine in ima po podatkih Statističnega urada Republike
Slovenije 48.840 prebivalcev in 39 naselij, ki skupaj obsegajo 94,9 km2. Od leta 1998 je
občina razdeljena na mestne četrti in krajevne skupnosti (Letopis, 2006).
Prepoznavnost Mestne občine Celje v javnosti zagotavljajo celostna grafična podoba in
zaščitna simbola, kot sta zastava in grb.
Slika 3: Grb Mestne občine Celje
Grb Mestne občine Celje ima obliko ščita poznogotske, spodaj zaokrožene
oblike. Na modrem polju so tri koničaste šesterokrake zlate zvezde,
razporejene v obliki navzdol obrnjenega trikotnika.

Vir: http://www.celje.si (1. 8. 2007)

Slika 4: Zastava Mestne občine Celje
Zastava Mestne občine Celje je rumene in
modre barve z občinskim grbom v sredini.
Razmerje med širino in dolžino je 1:2. Barvi
zastave sta vodoravni. Vsaka zavzema po
širini polovico zastave. Rumena barva je
zgoraj, oziroma na levi strani, če zastava visi.
Vir: http://www.celje.si (1. 8. 2007)
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Slika 5: Meja proučevanega območja

Vir: http://zemljevid.najdi.si/search.jsp?q=celje&tab=maps (3. 9. 2007)
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3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.1. LEGA IN POLOŽAJ
Mesto Celje leži na najnižjem (241 m nm v) jugovzhodnem delu Celjske kotline ob reki
Savinji, ki tu dobi pritok Voglajno, na križišču cest proti Ljubljani, Mariboru, Koroški,
Zasavju in Posavju ter na križišču železniških prog. Predstavlja regijsko središče
(gospodarsko, trgovsko, prometno, izobraževalno, kulturno in zdravstveno) v srednji
Sloveniji. Po velikosti in pomembnosti je tretje slovensko mesto, za prestolnico Ljubljano
in Mariborom.
Mesto obdaja na jugu Anski vrh (461 m), Miklavški hrib (404 m), Grajski hrib (407 m) in
Osenica (453 m), v severnem delu se med stanovanjskimi predeli dviga gorica Golovec
(274 m), na vzhodu pa Aljažev (300 m) in Zavodenski hrib (294 m) (Encikolpedija
Slovenije, 1988, str. 3).
Slika 6: Pogled na mestno jedro s Celjskega gradu

Vir: http://www.celje.si/zemljevid/eng/web-content/gumb-an.html (1. 8. 2007)

Lega starega mestnega jedra se podreja zakonitostim, ki so pogojevale namestitev večine
naših mest. Gre za skorajda klasičen primer, ko se je mesto razvilo na sotočju dveh rek, ob
vhodu v sotesko.
Kot smo lahko videli v zgodovinskem pregledu so se meje našega proučevanega območja,
historičnega mestnega jedra, spreminjale. Meje strogega mestnega osrčja pa so ostajale tudi
zaradi svoje strateške lege skoraj nedotaknjene.

3.2. RELIEF IN GEOLOŠKA PODOBA CELJA IN OKOLICE
Na vzhodnem robu slovenskega alpskega sveta leži obsežna tektonska udorina, imenovana
Celjska kotlina po glavnem in največjem mestnem naselju Celju. Celje je nastalo na
skrajnem vzhodnem obrobju ravnine. Površje Savinjske ravni je rahlo razgibano in
razčlenjeno, sestavlja jo obsežen vršaj, ki ga je nasula in oblikovala Savinja s pritoki. Reka
je izdelala terase v petih ravneh, ki so pomembne za gospodarsko rabo in drugo
namembnost ozemlja. Najmlajša, aluvialna ravnica ob Savinji in njenih pritokih je še vedno
13
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občasno poplavljena. Kar štiri petine ozemlja se nahaja v višinskem pasu med 200 in 300
m, petina v pasu med 300 in 400 in samo slab odstotek površja je v višjih legah
(Slovenija..., 2001, str. 166 - 167).
Večina osrednjega dela površja na obeh straneh Savinje je prekrita s sipkim kvartarnim
gradivom. Sestavljata ga pretežno karbonatni prod in pesek. Njegovo obrobje prekrivajo
peščeno-glinene rečne odkladnine, ki obsegajo dobro tretjino ravnice. Ob Hudinji in
Ložnici so debelejši glineno-peščeni aluvialni nanosi. Obrobne dele ravnine, ki prehajajo v
pobočja gričevnatega sveta, sestavljajo pliocenski in pleistocenski nanosi. Med njimi
prevladujejo silikatni prod in ilovice (Slovenija..., 2001, str. 166).

3.3. KLIMATSKE ZNAČILNOSTI
Celje ima podnebje, ki je značilno za vzhodni del Spodnje Savinjske doline. V njegovih
podnebnih značilnostih se kaže izrazit prehod med alpskimi, celinskimi in sredozemskimi
vremenskimi vplivi. Govorimo o prehodnem podnebju. Močan je celinski vpliv s prevlado
jugozahodnih vetrov. Povprečna letna temperatura je okoli 9°C. Januarja in decembra se
povprečna mesečna temperatura spusti pod ledišče, julija pa znaša okoli 20°C. Prva slana
se lahko pojavi v začetku oktobra, zadnja pa v drugi polovici maja (Slovenija..., 2001, str.
168 - 169).
Tabela 1: Povprečne temperature zraka v Celju
o

Meteorološka
postaja
m
Celje
244

Obdobje,
leto
Ø 19811990
Ø 19912000
2005

C

Povprečne mesečne

Tpovp
9,4

I
-1,6

II
-0,2

III
4,6

IV
9,7

V
14,6

VI
17,5

VII
19,9

VIII
18,7

IX
15,2

X
10,3

XI
3,5

XII
0,8

10,2

0,3

1,3

5,8

10,1

15,2

18,8

20,2

20,0

15,2

10,2

4,9

0,3

9,6

-0,7

-2,2

3,9

10,4

15,6

19,0

20,3

17,9

15,6

10,9

4,6

-0,2

Vir: Statistični urad RS, http://www.stat.si/letopis/2006/01_06/01-09-06.htm?jezik=si (5. 5. 2007)

V povprečju je največ padavin v poletnih mesecih, v juniju, najbolj sušna meseca pa sta
februar in januar. Povprečna letna količina je okoli 1100 mm. Število padavinskih dni je v
povprečju 140 letno, od teh je 20 dni s sneženjem. Prvi sneg pade običajno sredi novembra,
zadnji pa v februarju. Kljub temu, da se daljša sušna obdobja najpogosteje pojavljajo v
zimskih mesecih, povzročijo poleti oziroma v vegetacijski dobi največ škode.
Pozimi pogosto prodrejo v osrčje Celjske kotline hladne zračne gmote iz KamniškoSavinjskih Alp ter s predalpskih kraških planot. Tako je v povprečju 124 dni v letu v Celju
megla. Zlasti pozimi, ko je polovica dni brez vetra in zaradi lege v kotlini, prihaja do
toplotnega obrata oziroma pojava toplotnega otoka (Slovenija..., 2001, str. 169).
Tabela 2: Padavine v Celju
mm
Meteorološka
postaja

m
Celje
245

Obdobje,

Skup
ne

Leto

letne

Ø 19811990
Ø 19912000

1133

I
52

II
60

III
82

IV
69

V
99

VI
156

VII
124

VIII
130

IX
99

X
108

XI
84

XII
70

1119

37

41

52

65

87

118

134

117

117

144

117

90

Po mesecih

Vir: Statistični urad RS, http://www.stat.si/letopis/2006/01_06/01-10-06.htm?jezik=si (5. 5. 2007)
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3.4. HIDROGRAFSKE RAZMERE
Mesto Celje se je razvilo tik ob sotočju Savinje in Voglajne. Savinja je osrednja reka, po
kateri je dobila ime ravan med Letušem in Celjem. Savinja je najdajša državna reka, ki reče
izključno po slovenskem ozemlju (od izvira do izliva). Savinja ima dežno-rečni režim.
Najvišje vode ima novembra in maja, najnižji vodostaj pa poleti in pozimi (Slovenija...,
2001, str. 168).
Sotočje Savinje je široko, izrazito in poplavno, kakršnega drugod v Sloveniji sploh ne
srečamo, zato toliko bolj preseneča dejstvo, da je v njem nastalo tretje največje mesto v
državi. Celjsko sotočje med Savinjo in Voglajno s Hudinjo zgoščajo še potok Ložnica s
Sušnico in Koprivnico, ki so ju v preteklosti speljali tako, da ne tečeta več skozi mesto,
temveč ga obideta na severozahodni strani ter se izlivata v Ložnico, s tem pa
razbremenjujeta mestni del sotočja. Ob izlivu Ložnice v Savinjo, zahodno od mestnega
jedra, se je razvilo priljubljeno zahajališče Celjanov in kajakaški klub. Neugodna
hidrografska lega, krčenje gozda in širjenje kulturne pokrajine so dejavniki, ki so v
preteklosti povečevali Savinjine hudourniške lastnosti, s tem pa tudi veliko poplavnost
mesta samega. Savinja s svojimi hudourniškimi pritoki skupaj pogosto prizadane Celje s
poplavami (na primer v letih 1954, 1980, 1990, 1995) (Krajevni leksikon Slovenije, 1995,
str. 98).
Slika 7: Narasla Savinja pri mestnem
parku
Zadnja povodenj je divjala 18. 9. 2007. Le nekaj
centimetrov je ločilo celjsko staro mestno jedro
pred katastrofalnim razlitjem iz podivjane struge
reke Savinje. Le ta je malo višje, pri sotočju
Ložnice, prestopila breg in poplavila kajakaški klub
ter bližnje hiše. Prizanesla ni tudi desnemu bregu.
Celjski mestni park s športnimi površinami (teniška
igrišča) je bil prekrit z deročo vodo, ki je nanesla
ogromno dračja in mulja.
Vir: http://www.radiocelje.com (20. 9. 2007)

3.5. PEDOGEOGRAFSKE IN FITOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
Ob Savinji, kjer je ravnica z najmlajšim prodnim nanosom, je mlada, nerazvita naplavljena
aluvialna prst. Zanjo je značilno, da je prepustna na vodo in zrak in je siromašna z
organskimi sestavinami. Pojavlja se v dveh različicah. Ozek pas ob reki sestavljajo
nerazvite naplavljenje prsti, ki so slabo rodovitne in večinoma porasle z grmičevjem. Tu so
številne gramoznice. Drugo različico nerazvitih naplavljenih prsti pa sestavljajo plitva
skeletna tla, kjer so občutne posledice suše v poletnih dneh. Na njih so v preteklosti
prevladovali pašniki, danes pa travniki in redke njive.
Najbolj je razširjena rjava aluvialna prst. Na njene lastnosti vpliva raven podtalnice, ki je v
globini od 1,5 do 5 m. Kjer so tla zelo plitva ali srednje globoka, se v poletnih mesecih
pogosto pojavlja suša. Na glinasti in ilovnati podlagi je slabše propustna in slabo zračna
prst. Voda tukaj pogosto zastaja in povzroča oglejene in psevdooglejene prsti.
Savinjska ravan s Celjsko kotlino spada v predalpsko rastlinsko območje. Pred kolonizacijo
je bila poraščena predvsem s svetlimi listnatimi gozdovi in grmičevjem. Na aluvialnih
ravnicah, kjer so reke in potoki pogosto prestavljali svoje struge, se je razraščalo grmičevje,
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vrbje, jelševje in jagned. Značilni so nižinski tipi gozdov. Danes sestavljajo gozdove sestoji
rdečega bora, bukve, domačega kostanja in hrasta (Slovenija..., 2001, str. 170).

3.6. EKOLOŠKE ZNAČILNOSTI
Zaradi kotlinske lege in številnih industrijskih podjetij je Celje med najbolj onesnaženimi
slovenskimi mesti.
Celje je še vedno v četrtem območju kritične onesnaženosti zraka, čeprav so se emisije v
zadnjih 15 letih zmanjšale na polovico. Na kakovost zraka vplivajo tehnološki izpusti,
izpusti iz vseh vrst kurišč in promet. Razen izpustov žveplovega dioksida se kažejo še
negativni učinki fluoridov, ki pa so za zdravje dosti bolj škodljivi kot žveplov dioksid
(Slovenija..., 2001, str. 169).
Podatki kažejo, da se je znižala onesnaženost zraka z žveplovim dioksidom in dimom.
Celje že nekaj let ne presega mejnih vrednosti za dušikove okside in ogljikov monoksid. Te
izboljšave so posledica sanacijskih ukrepov, ki so jih izvedli v preteklosti.
Najpomembnejša je bila plinifikacija individualnih kurišč in energetskih objektov. K
izboljšanju kakovosti zraka prispeva tudi industrija, ki opušča zastarele tehnološke
postopke, namešča čistilne naprave in uporablja plin v tehnoloških procesih. Žal pa se je
povečalo onesnaževanje iz prometa. To se kaže v povišanih vrednostih ozona v zraku v
poletnem obdobju (Sodelavci..., 2003, str. 5).
Ekološko obremenjeni so tudi vodotoki. Savinja se je v letu 1999 v zgornejšem toku pri
Lučah uvrščala v 2. kakovostni razred, v Celju, pri iztoku Voglajne pa že v 3. – 4. razred.
Nekateri odseki njenih pritokov so celo v 4. kakovostnem razredu (Vzhodna Ločica,
Voglajna, Hudinja).
Glavni viri onesnaževanja površinskih voda so neprečiščene komunalne in tehnološke
odpadne vode. V Mestni občini Celje so s projektom izgradnje Centralne čistilne naprave
in povezavo rajonskih zbiralnikov v glavni kolektor že znižali obremenjenost nekaterih
vodotokov. K zmanjšanju obremenjenosti vzhodne Ložnice je pripomogla sanacija
obstoječe komunalne deponije v Bukovžlaku, ker se sedaj izcedne vode vodijo v
kanalizacijsko omrežje.
Preko zraka ali direktno z vnosom škodljivih snovi so onesnažena tudi tla. V Celju so leta
1989 z raziskavo ugotovili, da so tla predvsem v urbaniziranem delu občine prekomerno
onesnažena s kadmijem, svincem in cinkom. Z raziskavo o vsebnostih živil rastlinskega
izvora, pridelanih na onesnaženem območju leta 2003, so ugotovili, da so bile
koncentracije kadmija v teh živilih pogosto nad dovoljeno vrednostjo. Raziskava je še
pokazala, da živila niso bila prekomerno obremenjena s svincem, čeprav so bile v tleh
prekomerne vrednosti.
Mestna občina je z odlokom tudi zavarovala primestne gozdove, saj imajo ekološko in
socialno funkcijo. Zavarovali so 20 mestnih dreves, ki zaradi svoje starosti in velikosti
predstavljajo naravno vrednoto (Sodelavci..., 2003, str. 6).
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4. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
4.1. DEMOGRAFSKE LASTNOSTI
V smislu razvojnih potencialov je prebivalstvo zelo pomemben dejavnik, saj vpliva na
obseg in kakovost razvoja starega mestnega jedra Celja. Ocena dosedanjih demografskih
trendov in strukturnih demografskih sprememb ter ocena bodočega demografskega razvoja
so pomemben parameter oblikovanja starega mestnega jedra.
4.1.1. RAZVOJ PREBIVALSTVA
Gibanje števila prebivalstva skozi zgodovino je zajeto in prikazano že v kronološkem orisu
in razvoju mestnega jedra Celja, kjer smo bili priča nenehni rasti mestnega prebivalstva.
Na območju sedanje mestne občine Celje je število prebivalcev leta 1991 znašalo 50648.
Po tem letu se je pričelo število zmanjševati. Število prebivalcev je med letoma 1991 in
2002 nazadovalo za 5,1%. Tako je leta 2002 ob popisu občina beležila 48081 prebivalcev.
V dobrih desetih letih je bilo 2567 prebivalcev manj. Leta 2005 je opazen porast. Na dan
30. 6. 2005 je bilo v mestni občini 48731 prebivalcev (Polutnik..., 2006, str. 11). Po
podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, ki so navedeni v Letopisu za leto 2006 je
bilo prebivalcev že 48840 (Letopis občin..., 2006, str. 223).
Prebivalstvo na širšem območju starega mestnega jedra
Obravnavano območje obsega območje mestne četrti Center (historično mestno jedro) ter
del naselja Breg. Po podatkih popisov prebivalstva je bilo tukaj 1991. leta 4012
prebivalcev, leta 2002 pa se je število zmanjšalo na 3285 prebivalcev (Polutnik..., 2006, str.
11).
Tabela 3: Število prebivalcev na območju starega mestnega jedra Celja
Območje
Mestna četrt Center Celje
Območje naselja Breg
Staro mestno jedro skupaj
Vir: Polutnik..., 2006, str. 11.

Število
prebivalcev
leta 1991
3709
303
4012

Število
prebivalcev
leta 2002
2900
382
3282

Gibanje št. preb. v
obdobju 1991 – 2002
- 21,9%
+ 20,9%
- 18,2%

Podatki v tabeli kažejo, da se je število prebivalcev na območju starega mestnega jedra
zmanjšalo za 18,2%, kar znaša 730 prebivalcev manj. V mestni četrti Center je odšlo kar
809 ljudi oziroma prebivalstvo se je zmanjšalo za 21,9%. Na območju naselja Breg pa se je
število povečalo za 79 prebivalcev oziroma za 20,9%.
V skupnem številu prebivalcev obravnavanega območja živi na območju mestne četrti
Center 88,4% prebivalcev območja.
Leta 1991 je na obravnavanem območju živelo 7,9% občinskega prebivalstva, ob popisu
leta 2002 pa le še 6,6% prebivalstva mestne občine Celje.
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4.1.2. STAROSTNA STRUKTURA PREBIVALSTVA
Podatki o starostni strukturi prebivalcev v mestni četrti Center Celje kažejo na splošni upad
števila prebivalcev, kakor tudi posameznih starostnih skupin prebivalstva.
Leta 1991 je bilo v mestni čerti Center 755 otrok do 14. leta starosti. Do leta 2002 se je to
število skoraj prepolovilo, zmanjšalo se je za 47,7% (znašalo je 395 otrok ali 13,6% delež).
V strostni skupini od 15 do 65 let se je število ljudi zmanjšalo za 14,4% (iz 2416 na 2063
oseb). Najmanj se je zmanjšalo število najstarejših prebivalcev, nad 65 let starosti, in sicer
za 13,8% (iz 538 na 442 oseb; 15,3%).
Pomemben podatek je tudi indeks staranja, ki nam kaže razmerje med starostno skupino 0 –
14 let in skupino prebivalcev nad 65 let starosti.
Tabela 4: Indeks staranja
Območje

Mestna četrt Center
Mestna občina
Celje
Republika
Slovenija

Indeks staranja
Leto 1991
71
56

Indeks staranja
Leto 2002
112
111

36,6%
49,5%

53

96

44,8%

Vir: Polutnik..., 2006, str. 12.

Ugodni indeksi staranja so pod številom 40. Indeksi staranja nad 70 pa kažejo na
alarmantno poslabšanje starostne strukture prebivalstva.
V obdobju 1991 – 2002 se je indeks staranja poslabšal na vseh nivojih. V primerjavi z
indeksom staranja za občino Celje (56) in podatkom za Slovenijo (53) je bil indeks staranja
leta 1991 v mestni četrti Center (71) bistveno slabši. Do leta 2002 se je indeks staranja v
mestni četrti Center poslabšal za 36,6% in je znašal 112. Prebivalstvo se stara. Še bolj pa se
je indeks staranja poslabšal v občini Celje in Sloveniji. V občini Celje je leta 2002 znašal
111, kar je slabše kot na ravni države (96).
Pri starostni strukturi naselja Breg je razmerje nekoliko drugačno. Od vseh 382 prebivalcev
je bilo 2002. leta 64 prebivalcev v strostni skupini od 0 do 14 let. To je 16,8%, kar je
bistveno ugodnejše kot na območju četrti Center (13,6%). Tudi delež starejših od 65 let je
bil z 5,5% bistveno nižji kot v ožjem mestnem jedru (15,3%). Indeks staranja pa je bil v
naselju Breg zelo ugoden in je znašal 32,8% (Polutnik..., 2006, str. 12).
4.1.3. AKTIVNOST PREBIVALSTVA
V mestni četrti Center je bilo 1991. leta 1360 zaposlenih prebivalcev, kar je 36,7% vsega
prebivalstva tega območja. Do leta 2002 se je število zaposlenih zmanjšalo za 20% in je
znašalo 1088. Leta 1991 je od vseh evidentiranih aktivnih ljudi opravljalo zaposlitev v
samem mestu Celje kar 84,8% prebivalcev. Leta 2002 pa le še 73,3%. V obravnavanem
obdobju se je povečalo število tistih prebivalcev Centra, ki dnevno potujejo na delo izven
Celja (24,7%).
Na območju Breg je bilo leta 2002 kar 51% delovno aktivnih prebivalcev, to je 195 oseb.
Od tega jih je bilo 50 oziroma 25,4% dnevnih vozačev na delo (Polutnik..., 2006, str. 12).
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4.1.4. ŠTEVILO IN VELIKOST GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ
Leta 1991 je mestna četrt Celje beležila skupaj 1523 gospodinjstev, 2002. leta pa je bilo le
teh 1180. Vidimo, da se je v tem obdobju v mestnem jedru zmanjšalo število gospodinjstev
za 22,5%, kar je nekoliko več, kot se je zmanjšalo število prebivalstva (-21,9%).
V tem obdobju se je nekoliko spremenila tudi struktura gospodinjstev. Povečal se je delež
enočlanskih in število štiričlanskih gospodinjstev. Zmanjšalo se je število gospodinjstev z
dvema ali tremi člani. Primerjava z občinskimi podatki pokaže, da je v starem mestnem
jedru ves čas bistveno večji delež enočlanskih gospodinjstev. Leta 1991 jih je bilo za 10%
več kot v mestni občini, leta 2002 je bila ena tretjina enočlanskih gospodinjstev (33,9%),
kar je 8% več kot na občinskem nivoju. Povprečna velikost gospodinjstva je bila 2,45
članov na gospodinjstvo.
V naselju Breg pa je bilo 2002. leta 124 gospodinjstev s povprečno velikostjo 3,1 članov na
gospodinjstvo.
V mestni četrti Center je bilo leta 1991 zabeleženih 1505 stanovanj, leta 2002 je bilo teh
1348. Število se je v tem obdobju zmanjšalo za 10,5%. Spremenila pa se je tudi struktura in
velikost stanovanj. Zelo se je zmanjšalo število majhnih stanovanj. Število garsonjer in
enosobnih stanovanj za 28,9% in število dvosobnih za 16,2%. Na drugi strani pa se je
bistveno povečalo število petsobnih in večsobnih stanovanj, kar kaže na prestrukturiranje
stanovanjskega fonda v mestnem jedru.
Tudi na območju Brega je bilo več stanovanj kot gospodinjstev. V letu 2002 je bilo 130
stanovanj. Od tega je kar 40% stanovanj večjih od 100 m2 (Polutnik..., 2006, str. 12 - 13).
Opazimo, da se območje Brega demografsko razlikuje od območja mestne četrti Center, saj
naselje Breg izkazuje povečanje števila prebivalcev, ima ugodno starostno strukturo
prebivalstva, večjo povprečno velikost gospodinjstva (večje število otrok) ter v povprečju
večja stanovanja.
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4.2. GOSPODARSKE RAZMERE
4.2.1. ANALIZA DEJAVNOSTI V STAREM MESTNEM JEDRU
V starem mestnem jedru Celja imajo sedež centralne dejavnosti mestnega, regijskega in
državnega značaja.
4.2.1.1. CENTRALNE DEJAVNOSTI,
ki so lokacijsko razporejene na območju starega mestnega jedra in v njegovem
neposrednem obrobju:
◊ javna uprava:
• četrtna samouprava
• lokalna uprava s sedežem Mestne občine Celje s strokovnimi službami na
Trgu celjskih knezov
• državna javna uprava na medobčinski ravni (sedež upravne enote Celje)
• državna javna uprava na regijskem nivoju (izpostave ministrstev, uradi,
agencije, zavodi)
• sodstvo (Višje sodišče, Okrožno sodišče, Okrajno sodišče, ...)
◊ dejavnosti s področja kulture imajo značaj mestotvornih centralnih dejavnosti:
• Slovensko ljudsko gledališče Celje
• Pokrajinski muzej Celje (razstavni prostori v poslopju grofije na Muzejskem
trgu; Lapidarij na prostem)
• Muzej novejše zgodovine (vključuje tudi poseben oddelek Otroški muzej Hermanov brlog ter Fotografski atelje Josipa Pelikana v Razlagovi ulici)
• Zgodovinski arhiv Celje (v preteklem letu so se selili v neposredno bližino
mestnega jedra)
• Osrednja knjižnica Celje (poleg sedeža na Muzejskem trgu z izposojnim
oddelkom za študij in domoznanstvo ima še dva dislocirana oddelka za
otroke ter odrasle in mladino; v letu 2006 so se začela gradbena dela za
prizidek knjižnici na Muzejskem trgu, kjer se bodo predvidoma že v
prihodnjem letu nahajali vsi oddelki skupaj)
• Mestni kino Metropol (art kino)
• V okviru Zavoda za kulturne prireditve Celje programsko delujejo: Galerija
sodobnih umetnosti, Likovni salon, Mednarodni mladinski pevski festival
ter koncertna dejavnost
◊ dejavnosti na področju vzgoje in izobraževanja ter športa:
• Varstvo predšolskih otrok (na območju mestnega jedra sta dva vrtca)
• Osnovno šolstvo (ena OŠ – III. Osnovna šola v Celju)
• Srednje šolstvo (ena SŠ – Srednja Ekonomska šola Celje); ostale srednje
šole pa se nahajajo v neposredni bližini starega mestnega jedra
• Glasbena šola Celje (osnovna stopnja ter oddelki srednje stopnje tudi po
koncesiji in v okviru glasbene gimnazije od leta 1999/2000 dalje
• Visoko šolstvo – univerzitetni študij (v poslovni zgradbi Maksimiljan je
sedež Fakultete za management Univerze Koper)
• Izobraževanje mladostnikov in odraslih (vrsto programov izvaja Ljudska
univerza Celje)
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•
•

Izobraževanje za starejše (v okviru Osrednje knjižnice Celje deluje Univerza
za III. življenjsko obdobje, ki izvaja neformalno izobraževanje za starejšo
generacijo)
Športni objekti in površine: v okviru OŠ in SŠ ter športno rekreacijski
objekti v mestnem parku (drsališče in tenis igrišča) (Polutnik..., 2006, str. 39
- 40).

Problemi in pomanjkljivosti centralnih dejavnosti:
Centralne dejavnosti skupaj povzročajo veliko dnevno migracijo v mesto in obremenitev
mesta z vozili, ki ga povzročajo zaposleni in uporabniki storitev oziroma dejavnosti, ki jih
izvajajo centralne dejavnosti. V mestnem jedru se tako vsakodnevno odvija velik pretok
ljudi, ki prihajajo v Celje z javnim prevozom (avtobusi in vlaki) in z osebnimi prevozi. Za
slednje pa ni ustrezno poskrbljeno, saj je v mestu velik problem pomanjkanja parkirnih
mest na urejenih parkiriščih (parkirnih hišah).
Kulturne dejavnosti premalo približujejo bogato kulturno dediščino. Ta ni ustrezno
predstavljena. Zavarovani objekti so brez prezentacijskih napisnih tabel. Kulturna ponudba
je preveč razdrobljena in ni povezana s turistično ponudbo. Škoda je, da ambienti mestnega
jedra, kot so atriji, trgi in ulice, niso vpeti v celovito turistično ponudbo (Polutnik..., 2006,
str. 40).
V mestnem jedru so pomembne tudi dejavnosti, ki sooblikujejo osnovno oskrbo za lokalno
prebivalstvo. To so: enota vrtca, osnovna šola, trgovina z osnovno preskrbo, enota pošte,
enote bank ter obrtno storitvene dejavnosti.
4.2.1.2. STORITVENE DEJAVNOSTI, TRGOVINA, GOSTINSTVO IN TURIZEM
V starem mestnem jedru število trgovin z živili ter število specializiranih trgovin s ponudbo
mesa, mesnih izdelkov, delikates in rib upada. Pohvalno je, da se nahajata vsaj dve večji
trgovini (nova delikatesa Tuš v prostorih bivše veleblagovnice Vele, Merkator Rio), kjer
lahko potrošnik najde pestro izbiro živil.
Med trgovinami z neživili prevladujejo trgovine s ponudbo tekstilnih izdelkov in obutvijo.
Med obrtno-storitvenimi dejavnostmi prevladujejo urarji, zlatarji, frizerji in čevljarji, ki
imajo v Celju dolgoletno tradicijo.
Posebno mestotvorno vlogo ima tržnica, ki v mesto privablja številne obiskovalce in daje
mestu, še posebno ob sobotah, poseben utrip. Zaradi zastarelosti pa je v pripravi načrt njene
posodobitve. Veliko je gostinske ponudbe, vendar žal prevladujejo bifeji s ponudbo pijač.
Ponudba hrane je skromna. Skromne izjeme so Pizzerija Puccini na Glavnem trgu, Gostilna
Matjaž v Gosposki ulici ter Cantante cafe s ponudbo kubanske hrane in pijače ter Gostilna
Jež s slovensko kuhinjo ob mestni tržnici.
Prenočišča v starem mestnem jedru nudita dva hotela, Hotel Turška Mačka in Hotel
Evropa, ki pa so daleč od zadovoljivega nivoja za »knežje mesto«. Hotel Evropa so že
pričeli obnavljati, tako da si lahko tukaj v prihodnje obetamo kakovostnejša in udobnejša
prenočišča z izbrano ponudbo hrane in dnevno kavarno. Na samem obrobju mestnega jedra
pa se nahaja Hotel Štorman s štiridesetimi ležišči z zadovoljivo gostinsko ponudbo.
S turizmom se ukvarjajo TIC - Turistično informacijski center in turistično društvo. V
mestnem jedru so tudi številne turistične agencije.
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Problemi in pomanjkljivosti storitvenih dejavnosti, trgovine, gostinstva in turizma:
V središču je premalo obrtno-storitvenih dejavnosti. Njihovo število se nenehno zmanjšuje,
saj se pojavlja selitev storitvenih dejavnosti iz mestnega središča na obrobje mesta v
nakupovalna središča. Priča smo procesu praznjenja starega jedra. Praznjenje lokalov je
posledica denacionalizacije in previsokih najemnin za najemnike lokalov.
Med gostinsko ponudbo primanjkuje dobrih gostiln s ponudbo izbrane hrane.
Številne turistične agencije, ki imajo sedež v mestnem središču pa se ne ukvarjajo s
ponudbo lokalnih turističnih zanimivosti in s promocijo ter trženjem mestnega jedra Celja
kot turističnega produkta.
Z zmanjševanjem števila prebivalcev se krepi funkcija mestnega jedra kot upravnega,
finančnega in kulturnega središča občine.
V mestnem jedru se:
• ohranja vloga mestnega jedra kot upravnega, kulturnega, z dejavnostmi
razmeščenimi na obrobju jedra pa tudi izobraževalnega in zdravstvenega središča in
s to vlogo povezanimi poslovnimi dejavnostmi
• ohranja obseg osnovnih oskrbnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo
• krepijo dejavnosti, katerih izvajanje sloni na izrabi možnosti, ki jih daje dnevna
migracija v mestno jedro (gostinski lokali, trgovine prestižnih blagovnih znamk,
turistične agencije, obrtno-storitvene dejavnosti)
• krepijo dejavnosti, katerih izvajanje sloni na izrabi bližine upravnih služb, zavodov
in inštitucij (banke, zavarovalnice) (Polutnik..., 2006, str. 41).
Funkcija mestnega jedra vpliva na veliko obremenitev mesta v času uradnih ur upravnih
služb oziroma delovnega časa centralnih dejavnosti ter pred začetkom in po zaključku dela.
V preostalem času pa se mesto postopno prazni.
4.2.2. STRUKTURA STAVB PO NAMENU V MESTNEM JEDRU
V mestnem jedru prevladujejo večetažne in večnamenske stavbe. Okvirna struktura stavb v
starem mestnem jedru, h kateremu je zajeto še območje Brega je naslednja:
Tabela 5: Struktura objektov po namenu
Opis
Poslovni objekti
Drugi nestanovanjski objekti
Poslovno stanovanjski objekti
Stanovanjski objekti
Skupaj
Vir: Polutnik..., 2006, str. 44.

Podatek
119
22
137
56
334

Delež
35,6%
6,6%
41,0%
16,8%
100,0%

Razvidno je, da v mestnem središču prevladujejo stavbe namenjene izvajanju poslovnih
dejavnosti in večnamenskih stavb (41%). V pretežni meri so za poslovne dejavnosti
namenjena pritličja, kjer so razni lokali; kjer pa tudi v višjih nadstopjih ni stanovanj so
izkoriščeni prostori za poslovne namene (sedeži samostojnih podjetnikov, manjših družb,
odvetniške pisarne). Stavb, ki so izključno namenjene prebivanju, je le 16,8%!
Vseh stanovanj v mestnem jedru v letu 2002 je bilo 1348 ali 7% vseh stanovanj v občini. V
mestnem jedru je za 6,6% vseh površin, namenjenih za poslovne dejavnosti v občini. 61%
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vseh površin starega mestnega jedra pa je namenjeno stanovanjem (Polutnik..., 2006, str.
44).
4.2.3. PROMET
Prometne razmere predstavljajo enega od razlogov za razvoj, stagnacijo ali nazadovanje
urbanih območij.
V preteklosti so se v starem mestnem jedru za večjo varnost kupcev in prijaznejše okolje
ulice zapirale za promet in namenjale pešcem. Gradile so se obvozne ceste. Z motorizacijo
prebivalstva so postale prometnice in parkirišča v mestnem središču ozko grlo, tako za
množične kupce kot za prodajalce (dostava), kar pomeni večji strošek na enoto proizvoda.
Žal se zaradi nižjih stroškov obratovanja trgovina tako seli iz mestnih središč, tam pa je
tudi prometno dostopnejša dobaviteljem, zaposlenim in uporabnikom.
Za prometne razmere v starem mestnem jedru so v zadnjem času značilne zgostitve in
zastoji, posledično pa prekomerno onesnaževanje zraka in prekomerne obremenitve okolja
s hrupom. Pretočnost prometa je zadovoljiva. Ključni problemi so na tranzitnih ulicah na
robu mestnega jedra, na ulicah, ki se končajo slepo in nimajo urejenih ustreznih obračališč
ter na ulicah, iz katerih se vrši dostava ali odvoz z večjimi vozili.
Podatki o obremenjenosti cestnega omrežja v centru mesta kažejo na veliko obremenitev
cest na njegovem robu. Zaradi počasne dinamike izgradnje mestnega cestnega omrežja, ki
bi tranzitni promet speljal mimo mestnega središča, prihaja do zastojev predvsem na
odsekih cest v smeri sever - jug (Aškerčeva ulica, Ulica XIV. divizije) in vzhod - zahod
(Ljubljanska, Levstikova in Gregorčičeva ulica) (Polutnik..., 2006, str. 32).
Pozitivne rezultate prometne politike v Celju bi bilo možno doseči z omejevanjem uporabe
osebnih avtomobilov v mestu (predvsem po Gosposki ulici), z uvedbo učinkovitega (okolju
in uporabniku prijaznega) sistema javnega prevoza, z dograditvijo sistema varnih in
ambientalno atraktivnih pešpoti oziroma peš dostopov s parkirišč in garažnih hiš na
obrobju zgodovinskega mestnega jedra ter s preselitvijo nekaterih dejavnosti, ki generirajo
promet na prometno obremenjenih delih.
Za razmere parkiranja veljajo v Celju podobne razmere kot v primerljivih mestih. Žal se
soočamo s kroničnim pomanjkanjem parkirnih mest ali pa se parkiranje izvaja na
neprimernih mestih (zelenicah, površinah za pešce). Značilno je tudi pomanjkanje mest na
brezplačnih parkiriščih ter ob javnih in večstanovanjskih objektih.
V zadnjem obdobju sta bili sicer zgrajeni dve garažni hiši na robu mestnega jedra, nekaj
parkirišč ob novih trgovskih in poslovnih stavbah ter posebna parkirna mesta za turistična
vozila oziroma avtodome, vendar to še zdaleč ne zadostuje dnevnim potrebam uporabnikov
mestnega središča.
V starem mestnem jedru in na njegovem obrobju je bila uvedena t.i. modra cona, ki
omogoča plačljivo kratkotrajno parkiranje v centru in celodnevno parkiranje na robu mesta.
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4.2.4. KULTURNA INFRASTRUKTURA V STAREM MESTNEM JEDRU
Kultura je v sodobnih razmišljanjih teoretikov in praktikov razvoja mest v samem središču,
saj je protagonist kreativnosti in pomemben sooblikovalec kakovosti bivanja. Kultura
predstavlja vitalen del identitete mesta. Staro mestno jedro Celja je kot kulturna zibelka in
protagonist kulturnega življenja, je eden osrednjih generatorjev in evolucionistov identitete
mesta in njegovih prebivalcev.
V procesu revitalizacije in reurbanizacije starega mestnega jedra mora kultura v večji meri
prevzeti vlogo socialnega integratorja življenja in dogajanja v mestnem središču, v
sodelovanju s turizmom pa lahko okrepi njegov ekonomsko – potrošniški utrip (Polutnik...,
2006, str. 50).
Zaradi zgoščenosti starega mestnega jedra so objekti, namenjeni oziroma primerni za
kulturne vsebine, prostorsko relativno zelo blizu, kar je velika prednost pri povezovanju
kulturnih vsebin.
4.2.4.1. STAVBE, KI SO PRIMERNE ZA KULTURNE VSEBINE
V starem mestnem jedru je več objektov in dvoran, ki so primerni za kulturne vsebine.
Osrednji objekti namenjeni prezentacijam kulturnih vsebin so Osrednja knjižnjica Celje,
Slovensko ljudsko gledališče, Muzej novejše zgodovine in Pokrajinski muzej Celje.
Osrednja galerija je Galerija sodobne umetnosti ter Likovni salon.
V starem mestnem jedru žal ni velikih dvoran. Daleč največ obiskovalcev sprejme Ledena
dvorana v mestnem parku, ki pa je infrastrukturno opremljena predvsem za športne
dejavnosti in se v njej ne organizirajo kulturne prireditve (v preteklosti so se, vendar le
izjemoma). Največja dvorana v mestnem središču je v preteklem letu prenovljena dvorana
Union v Celjskem domu s 500 sedeži, sledita ji dvorana kina Metropol (288 sedežev) in
velika dvorana Narodnega doma (260 sedežev). V kategorijo srednje velikih dvoran sodijo
še dvorana Celjskega doma (150 sedežev), dvorana glasbene šole (150 sedežev), dvorana
Plesnega foruma (za 200 obiskovalcev) ter restavracija Hotela Evropa (za 120 gostov) in
Hotela Štorman (za 170 gostov). Številne so tudi manjše dvorane.
Seštevek kapacitet večjih dvoran hitro preseže število 1500 sedežev, kar je številka, ki je
primerna za večje dogodke. Stavbe oziroma dvorane so z vidika urejenosti prostora
kakovostna kulturna prizorošča, ki so primerno vzdrževana (niso pa sodobno
multimedijsko opremljene). Nujna je le interakcija teh ločenih enot, ki so žal ločene tudi
upravljalsko.
Staro mestno jedro ima skladno s svojo velikostjo zadovoljiv kulturni fizični infrastrukturni
potencial za ustvarjanje in prezentiranje kulturnih vsebin. Za večje in vsebinsko bolj
odmevne dogodke je potrebno lokacije povezovati. Vidimo, da konkurenčna prednost
zaprtih prostorov v celjskem mestnem jedru ni v velikosti, pač pa v specifični identiteti in
možnosti integracije.
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4.2.4.2. OSTALA PRIMERNA KULTURNA PRIZORIŠČA
Staro mestno jedro nudi številna odprta manjša prizorišča. To atraktivni intimnejši prostori:
atriji, trgi, vrtovi in parki. Ta prizorišča so slikovita in zaradi svoje majhnosti in svojstvene
identitete omogočajo prijetno vzdušje za najrazličnejše kulturne žanre. Nekateri prostori se
že uporabljajo kot občasna družabna prizorišča.
Prvovrstno kulturno prizorišče je Stari grad (zaživi ob poletnih večerih, Veronikinih
večerih in srednjeveškem dnevu), ki sicer ne sodi v samo mestno jedro, a je z njim
vsebinsko povezan. V okviru celjskih poletnih prireditev oživi tudi Vodni stolp, ki sprejme
100 obiskovalcev. Za priložnostne prireditve so tradicionalna prizorišča Trg celjskih
knezov, Prešernova ulica pred Muzejem novejše zgodovine (razni sejmi, pustovanje...),
Slomškov trg, Glavni trg (sobotni bolšji sejmi, decemberska Pravljična dežela), atrij
Mohorjeve družbe, Stanetova ulica pri zvezdi (občasni dopoldanski sobotni mini koncerti)
ter pred kinom Metropol (zimsko otroško drsališče).
Žal pa nobeno prizorišče ni namenjeno oziroma urejeno v prizorišče za daljše časovno
obdobje in ni primerno ob vseh letnih časih.
Z vidika revitalizacije so odprti prostori izrednega pomena, saj kulturno dogajanje na
prostem pomembno oživlja mestni utrip.
Pomembni so tudi tisti odprti prostori, ki niso prvenstveno namenjeni kulturnim vsebinam.
To so prostori socialne interakcije oziroma druženja. V prvi vrsti je takšen prostor tržnica
in gostinski lokali s svojimi vrtovi in atriji. Omeniti velja: vrt Pivnice Koper, vrt Hotela
Evropa, vrt slaščičarne Zvezda, atrij Majolke, dvorišče bara Tamkoučiri...
V mestnem jedru pa je še ogromno lokacij, ki v zadnjem obdobju niso živela s kulturnimi
vsebinami, imajo pa velik tovrstni potencial: nabrežje Savinje, lapidarij Pokrajinskega
muzeja, atrij Knežjega dvorca, Mestni park, Herkulovo svetišče...
Izredno pozitivno je, da v samem srcu mestnega jedra Celja, okoli Friderikovega atrija,
Okopov in Gosposke ulice postopoma nastaja prepoznavna umetniška četrt. Le ta je
zasnovo dobila v letu 2006, ko je Mestna občina Celje prek svojega podjetja za upravljanje
z zgradbami in prostori uredila in oddala mladim celjskim umetnikom prostore za ateljeje.
Uredili so tudi prvi bivalni umetniški atelje za tuje umetnike. S tem se je Celje vključilo v
program »umetnikov na delovnem obisku« in odprlo vrata mnogim ljubiteljem sodobne
umetnosti. Zanimivo umetniško vsebino pa so znotraj umetniške četrti namenili tudi
bivšemu nočnemu baru Račka, saj so v njegovih prostorih odprli galerijo erotičnih
umetnosti.
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5. MOŽNOSTI REVITALIZACIJE MESTNEGA JEDRA CELJA
5.1. POJEM REVITALIZACIJA
Beseda revitalizacija izhaja iz latinščine. Izraz je tujka, sestavljena in izpeljana iz latinske
predpone re- v pomenu »ponovno, spet« in besede vitalis v pomenu »življenjski«. Njen
glagolnik je revitalizirati, ki pomeni narediti, da nekaj ponovno zaživi, se obnovi.
Slovenski sopomenki sta oživitev in obnovitev (Leksikon gografije podeželja, 1999, str.
203).
Revitalizacija nekega območja je načrtno, vseobsežno prizadevanje po ponovnem
oživljanju in razvijanju nosilnih funkcij območja. Ključna je funkcionalna prenova stavb,
dela naselja, zlasti njegovega starega jedra, z oživitvijo, vzpostavitvijo raznovrstnih
funkcij, ki vanj vračajo živahnejši utrip. Vzgibi so lahko demografski, gospodarski ali
strateški. Ukrepi so lahko namenjeni tudi prilagajanju številnim raznolikim procesom ter
dejavnostim, ki so odraz novejšega časa (Leksikon gografije podeželja, 1999, str. 203;
Geografski terminološki slovar, 2005, str. 341).
Revitalizacija starih mestnih jeder oziroma reurbanizacija, oživljanje so pojmi, s katerimi
danes označujemo reševanje problema zamiranja starih mestnih jeder. Njegove razsežnosti
so vidne povsod po svetu. Žal je zamiranje mestnih središč in selitev mestnih funkcij in
aktivnosti na mestno obrobje že nekaj časa globalni problem. Ker je tema aktualna in
široko razširjena, obstajajo različne definicije revitalizacije. Pri mednarodnem projektu Re
Urban Mobil so podali naslednjo:
»Reurbanizacija je proces optimizacije gospodarskih, pravnih, socialnih, gradbenih in
okoljskih pogojev za zagotovitev dimaničnega življenjskega prostora znotraj mestnega
jedra, kjer so se posamezniki in gospodinjstva odločili živeti in investirati.« (Jerše, 2006,
str. 6 – 7).
Pojem »prenova« strega mestnega jedra je bil v preteklosti uporabljan kot razširitev ciljev
revitalizacije in varstva tistih delov mest ali drugih naselij, ki so v svojih jedrih ohranila
pomembno kulturno in identitetno stavbno dediščino. V zadnjih letih pa se je zaradi
izjemno hitrih socialnih, demografskih in tudi političnih sprememb začel uveljavljati nov
pojem »reurbanizacija«. Ta naj bi prejšnjim ciljem dodal še težnjo po izrazito razvojno
razumljeni načrtni prenovi in hkratnem ohranjanju pomenske, kulturne ter simbolne
vrednosti naselbinskih jeder, ki naj bi svojo vrednost izražala tudi z ekonomsko
upravičenostjo tako načrtovane aktivne celostne prenove.
Temeljni cilji reurbanizacije so splošni in posebni. Splošni pomenijo izhodišča za krovno
strategijo urejanja in razvoja prostora, posebni pa so kot del pozitivnega gospodarjenja z
razpoložljivim prostorom in obstoječo naselbinsko in stavbno dediščino ne glede na
njihovo pozitivno ali negativno vrednost usmerjeni v reševanje specifičnih problemov.
Reurbanizacija mestnih jeder naj bi dosedanje predvsem varstveno razumljene cilje
prenove zaokrožila v naslednje nove in povezane cilje:
- Reurbanizacija jedra postane strateški del prostorskega načrtovanja, urejanja, varovanja in
razvoja celotnega mesta (nujna je njena vključitev v dolgoročne razvojne plane).
- Strategija prenove oziroma reurbanizacije vključuje temeljno obliko varstva celovite
kulturne dediščine mesta.
- Dosedanje cilje prenove kot temeljne oblike revitalizacije in bodoče kvalitetne
reurbanizacije je potrebno razširiti na degradirane dele mesta.
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- Reurbanizacija ni le prenova varovane kulturne dediščine temveč tudi usposobitev za
novo rabo obstoječih kvalitetno zgrajenih in oblikovanih struktur ter skrbno nadzorovan
marketing ugotovljenih naselbinskih in arhitekturnih vrednot.
- Metodologija obvezno izhaja iz uvedbe dvostopenjskega načrtovanja, ki mora zaradi
posebnih pogojev obsegati tako dolgoročni plan, strategijo, celovite mestne prenove kot
prvo stopnjo, ki zahteva splošni konsenz kot tudi fazne, podrobne, načrte izvedbe celovite
prenove zaključenih območij (ti upoštevajo tako splošno strategijo in nujnost posegov kot
tudi realne zahteve in možnosti uporabnikov) (povzeto po: Fister, 2003.
http://predmet.arh.uni_lj.si/ar/2003-1-02.pdf ).

27

Diplomsko delo

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

5.2. PROJEKTI MESTNE OBČINE CELJE
5.2.1. REURBANIZACIJA MESTNEGA JEDRA
Predmet in namen projekta reurbanizacije je oživitev mestnega jedra in posledično vloge
mesta širše v prostoru ter ustvarjanje pogojev za umestitev ustreznih dejavnosti ter za to
potrebne infrastrukture. Z izborom posameznih izbranih objektov in z opredelitvijo
ustreznih vsebin je postavljen eden izmed ciljev strategije procesa reurbanizacije in sicer
prenova teh objektov kot generatorjev razvoja in oživljanja mestnega jedra (razvoj novih
dejavnosti, ugodna demografska gibanja, dnevni obisk, kulturni turizem).
Projekt je zelo obširen in celovit. Vključuje štiri podprojekte: Staro mestno jedro, Knežji
dvorec, Celjski grad ter Celjski dom.
5.2.1.1. STARO MESTNO JEDRO
Poleg prenove posameznih objektov, določenih s to nalogo, bodo na osnovi podrobnejših
analiz vsebinsko natančneje določili novo rabo posameznih območij in objektov ter izbrali
ustrezno vsebino. V projektni nalogi za staro mestno jedro je opredeljena možnost prenove
posameznih karejev, skladno s predvideno strategijo procesa reurbanizacije.
Območje lokacijskega načrta je razširjeno na naselje Breg in Mestni park. Takšna odločitev
pa je rezultat predhodno izvedenih strokovnih podlag za urbanistično zasnovo,
urbanističnega natečaja za Savinjo, kulturno varstvene valorizacije ter želenih novih
posegov.
5.2.1.2. KNEŽJI DVOREC
Namen prenove objekta je, da se zagotovijo manjkajoče površine za posamezne institucije
regionalnega in državnega pomena ter da se omogoči širitev le-teh, da se zagotovijo nova
delovna mesta ter samovzdrževanje objekta. Dvorcu je potrebno zagotoviti učinkovit vpliv
na oživljanje dejavnosti mestnega jedra ter z njim poudariti vlogo Celja v širšem
(evropskem) prostoru.
Predvidena vsebina objekta: arheološki muzej / muzej celjskih knezov, galerija - skupni
večji galerijski prostor, sedež možnih dislociranih kulturnih institucij univerze, države,
ostala spremljajoča dejavnost.
Zaradi izrednega pomena objekta so Knežjemu dvorcu namenili obsežnejšo obravnavo in
ga umestili med samostojne projekte Mestne občine Celje ter zanj v povezavi s Celjskim
gradom razpisali tudi poseben arhitekturni natečaj v sklopu natečaja Celje včeraj in jutri
(glej v nadaljevanju naloge).
5.2.1.3. CELJSKI GRAD
Predvideva se prenova v obsegu, ki omogoča ohranitev spomenika, ki določa mesto ter
delovanje gradu kot pomembne turistične točke ter preko kulturnega in turističnega
managementa spodbuja samovzdrževanje objekta.
Predvidena vsebina: ureditev informativne manjše razstave o Celjskih knezih, o gradu
samem - maketa; manjši muzej, gostinski lokal, poročna dvorana z galerijo ter zunanji
prireditveni prostor.
5.2.1.4. CELJSKI DOM
V letu 2007 potekajo prireditve ob 100 letnici Celjskega doma. Prenovljena velika dvorana
imenovana dvorana Union (500 sedežev) in dvorana Celjski dom (150 sedežev) z
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neizkoriščenim prostorom za kavarno in priložnostno galerijo ima izreden kulturni
potencial.
Slika 8: Pogled na Celjski dom
Cilj projekta je, da Celjski dom postane
prostor za kulturne, izobraževalne in druge
prireditve, za družabne dogodke in srečanja.
Predvidena vsebina: kongresni center, center
ljubiteljskih dejavnosti, mladinski hotel...
(www.celje.si/uprava/).

Vir: www.celje.si (22. 5. 2007)

5.2.2. OBNOVA KNEŽJEGA DVORA
Knežji dvorec je spomenik državnega pomena na območju Mestne občine Celje. Razglašen
je bil z Odlokom o razglasitvi Knežjega dvorca v Celju za kulturni spomenik državnega
pomena (Ur.l. RS, št. 81/1999). Mestna občina Celje je Knežji dvorec uvrstila v Sklep o
določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavljajo javno infrastrukturo na področju kulture v
Mestni občini Celje (Ur.l. RS, št 32/98).
Knežji dvorec je z izselitvijo vojaščine v začetku osemdesetih let pričela obnavljati Občina
Celje. Prvotni cilj prenove je bil vključitev v mestno življenje, ker je bila stavba več kot
stoletje izvzeta iz tega konteksta, ker je bila v njej vseljena vojašnica. Raziskave so
pokazale, da gre v delu stavbe za spomenik profane arhitekture 15. stoletja, izrednih
kvalitet, prav tako pa so z arheološkimi raziskavami na dvorišču gradu odkrite izjemne
ostaline rimske civilizacije (obzidje in arx). Rezultat vseh teh raziskav je bila korektura
prvotnega cilja prenove, izpostavljena je bila pojavnost stavbe kot take, njen historični in
kulturni pomen in iskanje bodoče funkcije stavbe, ki bi bila v sozvočju z njeno kulturno
zgodovinsko "težo".
Odločitev spomeniško varstvene stroke, da se rekonstruira celotna stavba v slogu 15.
stoletja, ki je prevladovala v začetku devetdesetih let neposredno po odkritjih, je bila po
detaljnih študijah in več poskusih umestitve izbranih funkcij v rekonstruirano stavbo,
redefinirana - zahodni trakt bo rekonstruiran v slogu južnega (izveden v osemdesetih),
vendar z izpostavljenimi odkritimi detajli dvorca iz 14. stoletja, medtem ko bo severni del
stavbe rekonstruiran v podobi iz 15. stoletja.
K prenovi dvorca so pristopili v več fazah. V prvi fazi, ki je bila končana leta 2000, se je
prenovil južni trakt ter klet pod dvoriščno ploščo, ki varuje arheološko dragocen tlak.
Druga faza rekonstrukcije se je že začela, in sicer obsega rekonstrukcijo južnega dela
zahodnega trakta, vključno s komunikacijskim stolpom in stopniščem - v kontekstu
podobe, ki jo je redefinirala stroka. Nadaljevanje druge faze bo obsegalo dokončno statično
sanacijo objekta in vsa gradbena, obrtna in instalacijska dela.
Arheološko najbolj pomemben del predstavlja severni stolp, ki se bo rekonstruiral v tretji
fazi obnove.
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Problematika Knežjega dvorca je v javnosti več ali manj prisotna v vseh dvajsetih letih
odkar poteka prenova. Če je bila v začetku devetdesetih let izpostavljena predvsem vloga
dvorca kot domicila celjskih knezov, ki so obvladovali ozemlje, ki v veliki meri sovpada z
ozemljem naše države in s tem v zvezi tudi vse pozitivne konotacije in evforija državljanov
nove slovenske države, pa so danes predvsem v ospredju kvalitete arhitekture kot take, ki ji
ni para v našem prostoru in tudi širše (www.celje.si/uprava/).
V pravljičnem decembru 2006 je Mestna občina Celje nadaljevala z obnovo in oživljanjem
edine tovrstne reprezentančne srednjeveške palače na slovenskih tleh. Slavnostno so
prekrili dvoriščno pročelje Knežjega dvorca s tako imenovano fasadno sliko. Fasadno sliko,
veliko kar 520 kvadratnih metrov, je zasnoval umetnik Miha Vipotnik. Trenutno je ta
fasadna zavesa tudi eno od največjih na prostem razstavljenih umetniških del v Evropi.
Fasadna slika bo spremljala postopno obnovo, saj bo služila tudi kot ogromna estetska
kulisa pred gradbenimi deli. Poslikana iluzionistična podoba namiguje na novi dvorec, ki
naj bi v prihodnjih letih zamenjal dolgočasno arhitekturo nekdanje kasarne.
Slika 9: Današnji pogled na Knežji dvorec

Vir: http://www.slovenia.info/si/arhitekturne_znamenitosti/Celje (31. 7. 2007)

Podrobnejši pregled revitalizacije Knežjega dvorca je predstavljen pri projektu »Celjski
včeraj in jutri«.
5.2.3. OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE
Mestna občina Celje je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije
(ZAPS) razpisala javni, državni, anonimni, enostopenjski, projektni natečaj za idejno
zasnovo arhitekture razširitve Osrednje knjižnice Celje.
Žirija natečaja je 1. nagrado podelila avtorjem elaborata "00002". Izbrani natečajni elaborat
pod šifro 00002 predvideva, da se širitev Osrednje knjižnice Celje izvede kot nov objekt, ki
je z obstoječo stavbo knjižnice povezan s transparentnim dvoetažnim hodnikom.
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Slika 10: Projekcija Osrednje knjižnice Celje, objekt s Savinjskega nabrežja

Vir: www.celje.si/uprava/cgi/ (9. 5. 2007)

Slika 11: Projekcija Osrednje knjižnice Celje, dvoetažni hodnik

Vir: www.celje.si/uprava/cgi/ (9. 5. 2007)

Slika 12: Projekcija Osrednje knjižnice Celje, vključenost med obstoječe stavbe

Vir: www.celje.si/uprava/cgi/ (9. 5. 2007)

Natečajna komisija je menila, da je bistvena prednost elaborata v premišljeni in občutljivi
navezavi novega objekta na obstoječ mestni prostor. Predlagana rešitev skuša, kljub veliki
želeni neto kvadraturi, novo stavbo knjižnice umestiti v prostor tako, da ohranja večino
obstoječih gradbenih linij.
Nova in stara stavba sta povezani s kletno etažo v enotno nadstropje, nad katerim je
ozelenjena terasa z vrtom kavarne v pritličju nove stavbe. V pritličju obstoječega objekta je
iz smeri Muzejskega trga organiziran glavni vhod z evidenčnim pultom. Obstoječi vhod in
vhod v nov prizidek sta v podrejeni funkciji in služita kot sekundarna vhoda. Ločen vhod v
kavarno in oddelek periodike z dvorano omogoča delovanje tega dela tudi v času, ko
knjižnica ne obratuje. Predlog natečajne žirije je, da se lahko glavni vhod prestavi v smeri
proti novemu objektu, kar bi programsko obogatilo prehod med obema stavbama.
Predlagana rešitev ohranja lokacijo vrzeli med obstoječo stavbo knjižnice in sosednjim
stanovanjskim objektom, s čemer poudari os obstoječega Splavarskega mostu, ki povezuje
mestno središče s parkom. Prostor ob prehodu je programsko poudarjen s kavarno in
kavarniško teraso, ki je nameščena pod konzolo prve in druge etaže knjižnice. Elaborat
prav tako ohranja lokacijo lapidarija, na katerega se s stekleno steno odpira celotna kletna
etaža. V kletni etaži so ohranjeni in prezentirani ostanki nekdanjega mestnega obzidja
(www.celje.si/uprava/).
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5.2.4. PRIZIDEK NARODNEMU DOMU
Prizidek k Narodnemu domu, ki je bil uradno odprt 4. septembra 2006, je sad dolgoletnih
prizadevanj za ureditev zahodnega dela Narodnega doma in za rešitev prostorske stiske
Upravne enote Celje ter Mestne občine Celje.
Okenca, pri katerih občani lahko urejajo upravne zadeve, so odslej nameščena na dvorišču
Narodnega doma, v prijetnem, sodobnem atriju, pokritem s stekleno streho. Prizidek ima
tudi dve dvigali, ki občanom, še posebej invalidom, olajšajo dostop do upravnih prostorov
in do dvoran Narodnega doma.
Upravna enota Celje se je tako preselila iz občinske stavbe in sprostila prostore za potrebe
služb Mestne občine Celje. Mestno občino sedaj čaka celovita prenova dotrajanih prostorov
v pisarne, ki bodo ustrezale zahtevam upravnih postopkov.
Za dokončno podobo Narodnega doma, pa je potrebno urediti še njegovo okolico. Območje
proti Knežjemu dvorcu se bo uredilo v okviru nagrajenih rešitev natečaja Celjski včeraj in
jutri. Hkrati se bo obnovila tudi južna fasada Narodnega doma, kar bo pomenilo dokončno
ureditev Narodnega doma (www.celje.si/uprava/).
Sliki 13 in 14: Projekcija prizidka Narodnega doma

Vir: www.celje.si/uprava/cgi/ (9. 5. 2007)
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5.3. RAZPISNI NATEČAJ CELJSKI VČERAJ IN JUTRI
Mestna občina Celje, oddelek za okolje in prostor ter komunalo, sektor za prostorsko
načrtovanje in evropske zadeve je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor
razpisala v letu 2006 javni anketni in projektni odprti enostopenjski natečaj. To je bil
obsežen natečaj za pridobitev idejne programsko vsebinske in arhitekturne zasnove
Celjskega gradu z okolico z medsebojnimi navezavami vključujoč tematski park, nabrežje
Savinje in povezavo s starim mestnim jedrom in Knežjim dvorcem ter za pridobitev idejne
arhitekturno urbanistične rešitve prenove Knežjega dvorca.
V sklopu natečaja je prispelo 16 različnih projektov oziroma elaboratov. Vse so podrobno
preučili
in
podali
razpisane
nagrade
in
priznanja
(http://www.arhiforum.si/natecaji/celje/CE_vceraj_jutri_zp.doc, povzeto 16. 5. 2007).
Na podlagi razpisnega natečaja so na Oddelku za okolje in prostor ter komunalo pripravili
Projekt Celjski včeraj in jutri, ki so ga 19. septembra 2006 na seji mestnega sveta
predstavili, mestni svetniki pa potrdili in s tem v prihodnosti omogočili njegovo realizacijo
(www.celje.si/uprava/documents/gradiva/34seja/celjski_vceraj_in_jutri.htm, povzeto 16.
5. 2007).
Celosten projekt zajema sledeče podprojekte:
• priprava in uveljavitev blagovne znamke "Grofje Celjski, Celjski knezi"
• ustanovitev turistične destinacije "Dežela Celjskih"
• ureditev Celjskega gradu
• ureditev Knežjega dvorca
• ureditev sotočja Voglajne in Savinje v tematski park
• ureditev medsebojne navezave Celjskega gradu in Knežjega dvorca
5.3.1. BLAGOVNA ZNAMKA »GROFJE CELJSKI« IN »CELJSKI KNEZI«
Blagovna znamka naj bi zagotavljala večjo prepoznavnost turističnega produkta širšega
območja mesta Celja in Savinjske regije, kakor bi tudi pripomogla k večji prepoznavnosti
Slovenije v Evropi, ker sloni na zgodovini, ki jo Evropa pozna bolj kot pa mlado državo
Slovenijo.
5.3.2. TURISTIČNA DESTINACIJA »DEŽELA CELJSKIH«
Vizija turistične destinacije "Dežela Celjskih" je usklajen skupen nastop subregije Celja z
okolico kot turistične destinacije na ciljnih trgih z namenom povečanja števila gostov
celotnega območja v naslednjih letih. Namen je doseči prepoznavnost območja kot
turistične destinacije, zagotoviti povezovanje turističnih subjektov na osnovi podjetniškega
in interesnega pristopa, ustvarjanje pogojev za usklajevanje in dopolnjevanje turističnih
programov ter podpore lokalnih skupnosti za njihovo uresničitev. Vključitev občin
subregije v usklajeno in usmerjeno podporo turističnim projektom z investicijami v
infrastrukturo. Nujna je usposobitev za razvoj in izvedbo novih prepoznavnih turističnih
proizvodov ter zagotavljanje pogojev za rast turizma na širšem območju Celja, za uspeh
podjetij in projektov partnerjev. Potrebna je vključitev turizma v strategijo trajnostnega
razvoja subregije in zmanjšati strukturne anomalije njenega turističnega gospodarstva.
Doseči je potrebno repozicioniranje subregije na turističnem trgu z izrabo njenih priložnosti
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in prednosti. Povečati konkurenčno prednost turizma tega območja. Pomembno povečati
delež turizma v gospodarstvu tako po doseženem prihodku kakor številu zaposlenih.
Doseči pogoje za rast, s katero bi dosegli primerljivo raven razvitosti turizma v sosednjih
turistično razvitih državah. Zagotavljati odprtost za vljučevanje drugih mejnih območij
destinacije v njeno strategijo ter zagotavljati vključevanje v regijske in medregijske
projekte razvoja turizma.
Predvideno je čim boljše in uspešnejše trženje turističnih proizvodov subregije,
zadovoljstvo gostov, zaposlenih, lastnikov in prebivalcev subregije.
Oblikovanje turistične destinacije "Dežela Celjskih" kot destinacije v centru Slovenije
temelji na ključnih akterjih turistične ponudbe in na občinah, ki jih podpirajo in na
prepoznavnosti območja. Območje je prepoznavno tako krajevno - Celje, Laško - kakor po
programih (kulturno zgodovinska dejavnost, pivovarstvo, šport in športne prireditve;
rokomet, košarka, nogomet ter zdravilišča) in po razvojnih prizadevanjih za večjo
gospodarsko rast (eno od najhitrejše razvijajočih se območij).
»Dežela Celjskih« predvideva z izgradnjo novih hotelskih kapacitet v naslednjih dveh ali
treh letih (Terme Laško, MRC - Rimske Toplice in Mestni hotel Celje, Hotel in bungalovi
na Šmartinskem jezeru) preseči kapaciteto 1000 postelj.
Ključni akterji oziroma dejavniki v okolju (Občine in turistična zasebna podjetja) se
morajo odločiti, da razvoj usklajujejo in razvijajo v skupnem destinacijskem menedžmentu.
Menedžment »Dežele Celjskih« je odprta struktura (za nove partnerje) temelječa na
interesu posameznih udeležencev za sodelovanje z ambicijo postati centralno – slovenska
turistična destinacija.
Z organiziranjem destinacijskega menedžmenta za vodenje in upravljanje destinacije bodo
partnerji zagotavljali podporo na tistih poslovnih funkcijah in opravilih, ki jih lahko
interesno združujejo.
5.3.3. UREDITEV CELJSKEGA GRADU
5.3.3.1. OPIS URBANISTIČNO ARHITEKTURNE ZASNOVE
*Priloga: Celjski grad
Slika 15: Današnji pogled na Celjski grad

Vir: http://www.burger.si/Celje/CeljskiGrad.htm (3. 6. 2007)
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Celjski grad, ki so ga sredi 13. stoletja pozidali koroški grofje v obliki obodnega gradu na
strmi pečini nad Savinjo, dojamemo v njegovi današnji podobi šele s postopnim
razbiranjem vseh njegovih zgodovinskih plasti, ki so stkala zanimiv kolaž različnih
stavbnih volumnov, ki s svojo umeščenostjo v prostor in stilno opredelitvijo tvorijo
današnjo podobo. Skozi stoletja so grad dograjevali, utrjevali, rušili,... Danes je grad
relativno dobro raziskan, v dobršni meri se je ohranil kot razvalina s saniranim zunanjim
obodom in kompaktno srednjeveško substanco, ki je danes že delno prenovljena, del gradu
se postopno obnavlja, del pa je ostal še nedotaknjen.
Ponovno branje prostorske situacije ponudi zanimive nastavke za revitalizacijo in prenovo
grajskega kompleksa. Prepoznamo uporaben, skoraj nekoliko kontemplativen prostor v
obeh medzidjih, ki bi ga "zalili" z novim stavbnim volumnom in predvideli primeren
program. Prostore bi delno naravno osvetlili z nadsvetlobo pohodne strehe in občasnimi
odmiki od zidu, svetlobnimi atriji ter s tem ustvarili določene zanimive prostorske napetosti
in ambiente. Streha novih vstavljenih stavbnih volumnov bi bila pohodna in dostopna z
različnih zunanjih nivojev kakor tudi iz notranjosti. Hoja po pohodni strehi bi tako ponujala
razglede skozi line grajskega obzidja in prostor druženja.
Naravna vzpetina ob vznožju Friderikovega stolpa se ponuja kot idealen nastavek za
naraven, delno zatravljen amfiteater, s - v pobočje položenimi - sedalnimi zidci, ki s
prepletom različnih stikov tvorijo stopnišče v osi vrat Friderikovega stolpa in že
obstoječega mostovža čez Brezno. Na mestu današnjih improviziranih tribun so v projektu
predvidili premičen prostostoječi večnamenski oder. Pogled iz na novo predvidenih tribun
tako odpira pogled - naravno scenografijo - na stavbne mase že prenovljenega stolpa nad
Pelikanovo potjo, Gotskim palacijem in delom zunanjega obzidja, uokvirjene z okoliškimi
hribi.
Obstoječi objekti se bodo rekonstruirali v skladu s smernicami zavoda za spomeniško
varstvo oz. se prezentirajo kot ruševina.
Na zahodnem delu Romanskega palacija v projektu predlagajo organizacijo odprtega
dvorišča oz. razgledišča, saniranje in ustrezno funkcionaliziranje obstoječe historične
substance Andrejevega stolpa, neustrezno dodani stavbni volumen pa bi bilo potrebno
odstraniti. Preostali zidovi se bi prezentirali kot ruševina. Na južni strani razgledišča so
predvidili dostop v Andrejev stolp, na vzhodni strani razgledišča pa bi ohranili nekdanji
dostop v Gotski palacij.
Predlog prenove Gotskega palacija zavzame jasen, distanciran časovni odnos do obstoječe
stavbne substance na mestu samem in predvideva zgolj statično sanacijo in zaščito zunanjih
obodnih zidov, kamor se vstavi nov volumen jeklene konstrukcije z ustreznim programom
in na vrhu z organizirano pohodno razgledno ploščadjo. Nova nosilna konstrukcija bi bila
jeklena, polnila pa AB plošče, vsi ostali materiali bi bili naravni les in liti beton. Notranji
obstoječi zidovi bi bili vidni, vsi ostali elementi interiera pa so predvideni montažni in bi se
od teh zidov distancirali s cezuro.
Na določenih mestih grajskega kompleksa bi po projektu namestili informacijske table iz
korodiranega jekla, ki bi sprehajalca spremljale že iz mesta, prenovljenega spodnjega
Knežjega dvorca in tematskega parka. Tako bi na mentalni ravni na diskreten način Celjski
grad povezali in navezali na samo mesto.
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5.3.3.2. PROGRAMSKO VSEBINSKA ZASNOVA PO POSAMEZNIH OBMOČJIH
V vzhodnem delu medzidja predlagajo umestitev manjše restavracije z barom, sanitarijami
in servisnimi prostori. V tem delu se nahaja tudi zgodovinska vinska trta, darilo mesta
Maribor, ki bi jo prestavili ob zid Grajskega parka, vzhodno od Friderikovega stolpa.
V osrednjem delu medzidja predlagjo enoten fluiden prostor za prodajo spominkov,
sladoleda, manjšo knjigarno, prostore grajskega zeliščarja ter prostor občasnih prodajnih
razstav ročnih del celjskih mojstrov.
Zahodnemu delu medzidja pa namenjajo večnamenski prostor za gostujoče razstave,
priložnostno plesno dvorano, garderobe za igralce, priročni depo, manjši predavalnici s
sejno sobo in sanitarije.
Omenjeni prostori medzidja bi bili pokriti s pohodno lahko streho, ki kot razgledna ploščad
nudi romantične poglede na okoliške hribe in mesto.
Friderikov stolp je v celoti zamišljen kot razstavno galerijsko stopnišče, ki se na vrhu
zaključi s prosojno pohodno razgledno ploščadjo. Obiskovalec bi se na primerno širokem,
na novo vstavljenem jeklenem stopnišču počasi krožno (spiralno) vzpenjal na vrh, ob tem
pa si na zidovih lahko ogledal aktualno razstavo. Podobno programsko shemo predlagajo
tudi za Stolp nad Pelikanovo potjo.
V kletnih prostorih Romanskega palacija bi umestili potreben servisni program; skladišča,
garderobe in sanitarije za osebje. V pritličju bi bilo razgledno dvorišče, s pogledom na
Celje, uokvirjenim z ostanki zidov nekdanjega Romanskega palacija, saniranih in
prezentiranih kot ruševina.
V pritličju prenovljenega Gotskega palacija bi organizirali banketno dvorano ter sanitarije
za obiskovalce. V nadstropju bi sledila večnamenska dvorana z možnostjo poročne
dvorane. V drugi etaži pa bi bili prostori za občasne razstave, bankete, seminarje in plesna
dvorana. V tretji etaži predvidijo prostore srednjeveške krčme, ki uporablja del zgornje
pohodne razgledne ploščadi in jo uporablja za poletni razgledni "vrt".
Prostori historično prenovljenega Andrejevega stolpa so v celoti namenjeni servisom v kleti
in upravi grajskega kompleksa v nadstropjih.
5.3.3.3. DOSTOPI IN UREDITEV PROMETA
Glavni dostop do grajskega kompleksa je organiziran po obstoječi, po potrebi dodatno
urejeni cesti, primerni tudi za pešce in kolesarje. Pred obstoječim glavnim vhodom so
prarkirišča na desni strani s smeri vhoda razširjena na 13+2 parkirni mesti in 15 na levi
strani pod grajskim hribom. Tako ponujajo skupaj 30 parkirnih mest za osebne avtomobile,
1-2 intervencijski vozili, 4 motorje in kolesa. Ob večjih prireditvah, organiziranih obiskih
skupin turistov bi bil dostop organiziran z avtobusom iz mesta.
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5.3.4. UREDITEV KNEŽJEGA DVORCA
5.3.4.1. OPIS URBANISTIČNO ARHITEKTURNE ZASNOVE
*Priloga: Knežji dvorec
Obstoječi zid, ki ločuje prostor Trga celjskih knezov in prostor pred Knežjim dvorcem,
odvzema prostoru potencial, da bi dobil mestni karakter, kjer bi lahko bile umetniške
postavitve, odprti gledališki dogodki, koncerti, letni kino, itd. Predlaga se odstranitev
transformatorske postaje in prestavitev na drugo lokacijo. Prostor pred Knežjim dvorcem
obravnava projekt kot enoten, nad nivo Trga celjskih knezov dvignjen, tlakovan prostor,
zaključen z zidcem, ki predstavlja del nekdanjega memorialnega zidu in deluje kot
zadržana ločnica med dvema prostoroma, hkrati pa prostora odpira in povezuje. Enoten
tlakovan prostor se na SZ strani preko nivojske klančine stika s Trubarjevo ulico in jo tako
povezuje s Trgom celjski knezov.
Slika 16: Rekonstrukcija Knežjega dvorca v Celju

Vir: www.celje.si/uprava/cgi/ (9. 5. 2007)

Del zidu tik ob stavbi mestne občine Celje bi označili z vodoravno položeno jekleno
spominsko ploščo iz korodiranega jekla. Slednja bi se v nadaljevanju spremenila v tanko
vertikalno jekleno steno, ki v enotno površino prostora pred dvorcem zareže poševno
ploskev klančine; v skladu z izbranim materialom, jeklom, ki reže in seka. Jeklo bi obenem
oba prostora ustrezno povezal, hkrati pa omogočil dostop invalidom in dostavo za
avtomobile. Preostanek zidca bi se kot klop nadaljeval do JV dela dvorca oz. kulturnega
stolpa.
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Prostor pred Knežjim dvorcem zahteva tudi prostorski poudarek, ki naj bi ga na novo
določili in naredili prepoznavnega tako za domačine kakor za turiste. V gotskem stilu
rekonstruirana pročelja dvorca ne dopuščajo pretirane konkurence. Z zadržanim
nadaljevanjem tanke vertikalne jeklene stene, ki bi definirala klančino iz smeri Trga
celjskih knezov, v spiralno zavite jeklene stopnice in naprej v ograjo ob nekdanjem obzidju
obrambnega jarka v smeri prehoda na Trubarjevo ulico, bi trg obrobili ter na novo definirali
spuščen prostor nekdanjega obrambnega jarka. S to zadržano stilistično gesto bi dosegli
zahtevano intimnost, pod nivo prostora za pešce spuščenega javnega prostora, obrobljenega
z nebom. Obiskovalec bi tako vstopal na trg pred Knežjim dvorcem z dveh strani - iz smeri
Trga Celjski knezov preko široke klančine ter iz severozahodne smeri Trubarjeve ulice.
Sestop na novo, nižjo raven prostora nekdanjega obrambnega jarka, bi predstavljala hkrati
vhodni predprostor za ogled rimskih izkopanin, ki bi tako dobile javen, mestni značaj in
novi zunanji mestni prostor, ki bi se nadaljeval skozi ponovno odprt nekdanji gotski obok v
notranjost kletne kavarne rekonstruiranega SV stolpa. Na razširjenem mestu nekdanjega
zunanjega zidu obrambnega jarka, v gabaritih vhoda, je predvideno dvigalo, ki bi
omogočalo invalidom dostop na nižji del trga in dostavo za kavarno.
Spoj stene, ograje iz korodiranega jekla s srednjeveškim in antičnim zidom bo po projektu
izveden z odmikom, ki poudarja, da ne gre za rekonstrukcijo, marveč za osvobajanje
prostora, ki ga izpolnjuje.
Eno od ploskev, ki določajo novi prostor dvorišča predstavlja tudi fasada Narodnega doma,
ki bi morala čim manj konkurirati ostalim fasadam dvorca in hkrati smiselno zaključevati
ter definirati prostor dvorišča. V projektu predlagajo prekritje celotne površine z jekleno
tkanino ustrezne gostote, bele barve, na ustrezni podkonstrukciji, ki hkrati zakriva, poenoti,
prepušča svetlobo ter predstavlja neke vrste projekcijski zaslon za občasne zunanje video
projekcije.
5.3.4.2. PROGRAMSKO
SKLOPIH

VSEBINSKA

ZASNOVA

PO

POSAMEZNIH

STAVBNIH

V kleti osrednjega dvorišča predvidevajo sekundarni javni vhod v del Pokrajinskega
muzeja skozi obstoječa vrata v delu nekdanjega srednjeveškega obzidja. Obiskovalca bi
vodili po jeklenem razglednem mostovžu preko in ob rimskih izkopaninah do kletnega dela
Komunikacijskega stolpa in po razgledni klančini ob zahodnem traktu mimo predvidenega
lapidarija do kavarne, ki bi bila organizirana v kleti v gotskem stilu rekonstruiranega SV
stolpa. Kavarna bi se v nadaljevanju preko ponovno odprtega šilastega gotskega oboka
odpirala navzven v zunanji prostor nekdanjega obrambnega jarka. V vogalnem delu
zahodnega trakta predvidijo energetske prostore. V raziskanem začetnem delu južnega
trakta, tik ob Komunikacijskem stolpu, zasnujejo možno lokacijo prezentacije rimske
freske in mini razstavni prostor. Ostali del kleti južnega trakta glede na dane podloge
ocenjujejo kot delno neraziskano in ga puščajo programsko odprtega.
V pritličju prenovljenega južnega trakta, dokončane prve faze, bi se organiziral del pisarn
za potrebe Galerije sodobne umetnosti (Kulturni stolp), skupni službeni vhod in večino
razstavnih prostorov za stalne razstave Galerije. Alternativni razstavni prostor za občasne
razstave se predlaga tudi v delu veznega hodnika.
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V nadaljevanju bi se odstranil del vhodnega prizidka h komunikacijskemu stolpu, ohranil in
očistil obzidani vhodni portal in se z vstavljenim steklenim kubusom na novo definiral
glavni vhod za Galerijo sodobne umetnosti in Pokrajinski muzej z vhodno avlo in prodajo
kart, ki bi tako lucidno povezoval notranjost dvorca in zunanji trg.
Komunikacijski stolp bi z na novo vstavljenim kovinskim stopniščem in dvigalom tako
obiskovalce vodil v višja nadstropja in služil kot glavna vertikalna komunikacija.
V nadaljevanju pritličja predvidijo sklop glavnih sanitarij, ki so javnega značaja in
dostopne tudi s trga, priročne depoje za potrebe Galerije in Pokrajinskega muzeja, ter
priročno trgovino s prodajo spominkov ali podobno. Dostop do teh prostorov je tako
organiziran preko zunanjega arkadnega hodnika. V osrednjem in delu historično
prenovljenega zahodnega trakta predvidijo reprezentančni program, ki se lahko odpira tudi
na zunanji prostor trga in lahko služi večnamenski dvorani, predavalnici in drugim
potrebam občine.
Prva etaža južnega trakta bi bila v delu kulturnega stolpa namenjena potrebam uprave
Galerije in bi bila preko servisnega stopnišča ločena od upravnih prostorov Pokrajinskega
muzeja. Zahodni trakt predvidene 2. faze je v projektu v prvi etaži v celoti namenjen
občasnim razstavam Pokrajinskega muzeja. Historično prenovljeni zahodni trakt s SZ
stolpom, predvidene 3. faze prenove, pa je namenjen potrebam občine, ki lahko služi kot
večnamenska dvorana in poročna dvorana. Dostop do dvoran je omogočen preko stopnišča
iz odprtega arkadnega hodnika v pritličju. SV stolp je v prvi etaži namenjen razstavnim
prostorom Pokrajinskega muzeja za razstavo Grofje Celjski. Dostop do teh razstavnih
prostorov je preko krožnega stopnišča iz pritličja.
Celotni Južni trakt s Kulturnim stolpom v drugi etaži se po projektu namenja potrebam
Pokrajinskega muzeja, prostorom za kustose, delavnice, dokumentacijo, vodiče, čuvaje,
priročno čajno kuhinjo in sanitarije. Zahodni trakt pa je namenjen razstavnim prostorom
Pokrajinskega muzeja. Historično prenovljen SZ in SV stolp sta v drugi etaži namenjena
potrebam razstave Grofje Celjski.
V mansardi (ostrešje) celotnega južnega in zahodnega trakta se predvidijo večnamenske
dvorane (poročna, seje mestnega sveta, seminarji, plesne prireditve, kulturni dogodki…).
Komunikacijski stolp se v prvi mansardi preko internega jeklenega stopnišča dvigne še v
drugo mansardo, kjer je predviden tudi manjši razgledni bar, ki bi služil dogajanju v
mansardnih dvoranah.
5.3.4.3. OPIS POSAMEZNIH DETAJLOV IN IZBOR MATERIALOV
Obstoječi objekti Knežjega dvorca bi se rekonstruirali v skladu s smernicami Zavoda za
spomeniško varstvo, v predvidenih treh fazah. V projektu predlagajo poudarke raziskanih
stavbnih členov 15. stoletja. Osrednja povezovalna plošča in tlak v poglobljenem delu
nekdanjega obrambnega jarka bi bila izvedena iz plošč litega betona, ki bodo položene na
utrjeno podlago in različno barvno pigmentirane ter površinsko obdelane.
Novi poseg bi se v smislu materiala namerno ločil od historičnega stavbnega tkiva. Novi
elementi stene, ograje, stopnic, spominske plošče so predvidene iz korodiranega jekla, ki je
odporno proti atmosferskim vplivom in bi se od historičnega stavbnega tkiva zidov
distancirali s cezuro. Notranji in zunanji obstoječi zidovi bi bili opleskani belo.
Slepa fasada Narodnega doma se bi prekrila z jekleno tkanino ustrezne gostote, ki bi hkrati
zakrivala, poenotila, prepuščala svetlobo, bele barve, na ustrezni podkonstrukciji.
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5.3.5. UREDITEV SOTOČJA VOGLAJNE IN SAVINJE – TEMATSKI PARK
oziroma UREDITEV MEDSEBOJNE NAVEZAVE CELJSKEGA GRADU IN
KNEŽJEGA DVORCA
*Priloga: Sotočje Voglajne in Savinje
5.3.5.1. OPIS POVEZAVE IN VPLIVOV CELJSKI GRAD/TEMATSKI PARK/MESTNO
JEDRO/KNEŽJI DVOREC
V predstavljanju prostorskih nastavkov med Knežjim dvorcem in Celjski gradom v
projektu ugotavljajo določene urbanistično arhitekturne potenciale, ki bi ob smiselni
uporabi lahko stkali novo mrežo poti, nove urbane momente in imeli povezovalno vlogo.
Predlagajo ureditev zelenega sistema na mestu današnjega parkirišča v zaledju Knežjega
dvorca, ki bi se uredilo nad podzemno garažo in bi se kot ameba razlezlo ob obeh nabrežjih
Savinje, preko mestnega parka na desnem bregu in preko predlagane ureditve ob levem
bregu Savinje, do tematskega parka, kjer predvidijo nov večnamenski zeleni urbani prostor
z rekreacijskim, kulturnim in zabavnim programom (npr. jahalni center s hlevi, koncerti,
viteške igre) ter vstopno točko gondolske žičnice, ki bi obiskovalca popeljala na Celjski
grad. Tematski park bi moral delovati kot protiutež velikim nakupovalnim centrom. Od tu
se začne tudi Pelikanova pot. Na ta način bi bil tako smiselno povezan obstoječi mestni
park, ki v današnjem stanju deluje nekoliko odmaknjen, odrezan od mestnega središča in ne
generira željenih mestotvornih učinkov. Predlagani zeleni sistem bi ob nabrežjih Savinje
prehajal iz ene strani na drugo ter hkrati smiselno povezoval že dane zelene nastavke s
Knežjiim dvorcem, tematskim parkom in Celjskim gradom.
Predlagani sistem poti (rekreacijska pot, sprehajalna pot, turistična pot) bi povezali z
informacijskimi tablami iz korodiranega jekla, ki bi sprehajalca vodile v smislu
usmerjevalne grafike, smerokaza, hkrati bi pa izobraževale s kratkimi zgodbami, vsebinami
iz zgodovine in razvoja Celja. Te jeklene usmerjevalne table bi delovale - z materialom, iz
katerega so narejene (korodirano jeklo) in vsebino - kot rdeča nit, ki se pojavlja v
predlaganih intervencijah na Knežjem dvorcu in Celjskem gradu. Tako bi dobili neke vrste
mentalni sistem, ki na zadržan in inventiven način povezuje omenjene prostorske entitete;
Knežji dvorec, zeleni sistem s tematskim parkom in mestnim jedrom ter Celjski grad. S tem
bi ustvarili novo mestno zgodbo, ki bi nagovarjala s svojo materialnostjo in sporočilnostjo
ter povezovala Celje včeraj z danes, za jutri.
Po Pelikanovi poti pa ostaja dostop s smeri mesta za pešce. Obiskovalci imajo možnost, da
pot začnejo že v starem mestnem jedru v smeri proti Savinji. Pri parku ob Savinji se
obrnejo v smeri toka proti jugu in nadaljujemo preko podhoda pod cesto in železnico do
tematskega parka. Lahko pa avto parkirajo na varovanem parkirišču ob tematskem parku.
Sledijo označeni poti preko parka na zahodno stran, preko brvi prečkajo cesto in označeni
gozdni stezi sledijo do vrha. Ob poti, na razširjenih vmesnih razglednih platojih v projektu
predlagajo možnost kratkega postanka in nakupa pijače in program povezan z gozdno floro,
npr. prezentacija zbirke gozdnih rastlin.
Gondola predvidi končno postajo gondolske žičnice na razširjenem platoju na severni strani
grajskega obzidja, od koder bi nas pešpot ob obzidju pripeljala do vhoda s smeri
Pelikanove poti. To bi bila najkrajša, najhitrejša in najbolj udobna razgledna pot na Celjski
grad. Avto lahko obiskovalec pusti na parkirišču ob tematskem parku ali se kar peš
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sprehodi preko starega mestnega jedra in tematskega parka do vstopne postaje gondolske
žičnice na tematskem parku.
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5.4. ODNOS LJUDI DO MESTNEGA JEDRA
V terenskem, empiričnem delu diplomske naloge sem opravila sto zadovoljivo popolnih
anket naključnih obiskovalcev mestnega jedra. Vprašalnik je bil anonimen in je zajemal
dvajset vprašanj, ki sem jih razporedila v tri tematske sklope.
V prvem me je zanimalo, ali so obiskovalci zadovoljni s ponudbo, ki jo ponuja staro
mestno jedro, katere dogodke obiskujejo, kaj pogrešajo ter kateri dejavniki so po njihovem
mnenju najpomembnejši pri odmiranju utripa mestnega jedra. V drugem sklopu sem jim na
kratko predstavila nekatere projekte oziroma možnosti, ki naj bi pripomogle k revitalizaciji
tega predela Celja in jih povprašala o posameznih rešitvah. Pri zadnjem sklopu sem želela
izvedeti kakšne nakupovalne navade imajo obiskovalci, kakšne lastnosti pripisujejo
mestnemu jedru v primerjavi z nakupovalnimi središči ter jih vprašala o možnostih, da
mestno jedro postane privlačna destinacija tudi za obiskovalce obrobnih nakupovanih
središč, sejmov in športnih dogodkov. Čisto na koncu sem postavila odprto vprašanje, kjer
je imel vsak posameznik možnost, da je podal svoje mnenje oziroma predloge za oživitev
mestnega jedra.
Polovica vprašanj je bila zaprtega tipa (odgovori da, ne, ne vem). Vmes sta bili tudi dve
razpredelnici v katerih so anketiranci označevali ustrezne lastnosti oziroma dejavnike,
ostala pa so dopuščala tudi izbiro večih predlogov, odgovorov.
5.4.1. REZULTATI RAZISKAVE IN NJIHOVA INTERPRETACIJA
5.4.1.1. PREDSTAVITEV VZORCA
Graf št. 1: Spol
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V vzorcu je 59% anketirancev ženskega, 41% pa moškega spola.
Določenih je bilo pet starostnih razredov. Iz analize podatkov je razvidno, da je 31%
anketirancev starih od 20 do 29 let, malo nižja deleža predstavljajo anketiranci v razredu od
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40 do 59 let (30%) in od 30 do 39 let (23%). Manjši je delež najmlajših in najstarejših
predstavnikov - 9% je starih do 19 let, 7% pa nad 60 let.
52% vprašanih jih živi v samem mestu Celje, 21% v Mestni občini Celje, mesto Celje nudi
34% vprašanim zaposlitev, 6% jih tukaj študira, 5% vprašanih pa v mestu obiskuje šolo.
Razvidna je reprezentativnost vzorca. Na podlagi pridobljenih podatkov je moč sklepati, da
je vzorec dovolj raznolik oziroma pester in da primerno odraža realno stanje, mišljenje
širše okolice.
Graf št. 2: Starost
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5.4.1.2. SKLOP I.: Stališče obiskovalcev do ponudbe starega mestnega jedra
•

Ste zadovoljni s ponudbo v starem mestnem jedru? Vam nudi dovolj
interesnih dejavnosti?

Na to direktno vprašanje so anketiranci po mojih pričakovanjih v veliki večini, s kar 60%,
odgovorili negativno. 33% vprašanih je s ponudbo zadovoljnih, 7% je neopredeljenih.
Graf št. 3: Zadovoljstvo s ponudbo v starem mestnem jedru
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Vir: anketa, N=100

Graf št. 4: Zadovoljstvo s ponudbo mestnega jedra po starostnih skupinah
57,1%
60%
50%

43,3%

40%
30%

30,4%
22,2%

22,6%

20%
10%
0%
do 19 let

od 20 do 29 let od 30 do 39 let od 40 do 59 let

nad 60 let

Vir: anketa, N=100

Pri pregledu danih odgovorov glede na starostne skupine lahko razberemo, da se
zadovoljstvo uporabnikov z leti stopnjuje oziroma procentualno narašča.
Pri mladih do 19 let je zadovoljnih zgolj 22,2% anketiranih, med vprašanimi od 22 do 29
let je ta delež še podobno nizek (22,5%), nato pa se povzpne na tretjino (30,4%)
zadovoljnih pri starostni skupini od 30 do 39 let. 43,3% zadovoljnih anketirancev je starih
od 40 do 59 let. Največji delež zadovoljnih (57,1%) je med najstrejšimi, razred nad 60 let.

44

Diplomsko delo

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

Kljub temu, da je vzorec števila oseb v najstarejšem razredu majhen menim, da je dovolj
reprezentativen in realno odraža stanje.
•

Katere obstoječe dogodke, ki se odvijajo na ulicah starega mestnega jedra,
obiskujete?

Graf št. 5: Obisk dogodkov, ki se odvijajo na ulicah starega mestnega jedra
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Največ, kar 67% anketirancev se udeležuje prireditev v okviru Poletja v Celju.
V poletnem, počitniškem oziroma času dopustov Mestna občina Celje že enajst let
pripravlja prireditve pod skupnim naslovom Poletje v Celju – knežjem mestu. Prireditve
nagovarjajo široko publiko in se dogajajo na različnih prizoriščih v starem delu mesta. Po
vsebini ponujajo pestrost od klasično zasnovanih do popularnih izvedb domačih in tujih
izvajalcev, prednost pri izboru pa imajo predvsem avtorski projekti.
56% vprašanih obiskuje praznične stojnice, ki zapoljnjujejo ulice mestnega jedra vsako leto
v mesecu decembru. Stojnice ponujajo izdelke domače obrti, pestro izbiro suhega sadja,
raznorazne okraske za božična drevesca in stanovanja. Obiskovalci lahko izberejo tudi
kakšna darila (šali, rokavice, kape, copati…). V zadnjih letih vzdušje popestrijo stojnice,
kjer se lahko ljudje ob glasbi (žal ne živi, ampak je le ta iz radia) okrepčajo s toplimi
napitki. Praznični utrip za najmlajše spremlja decembrska pravljična dežela za otroke.
Obiskuje jo kar 35% anketiranih. Le ta je med ljudmi dobro poznana in med otroci izredno
lepo sprejeta. Svoja vrata odpira že sedem let zapored in vsak konec leta animatorji otroke
popeljejo v svet pravljic in pravljičnih bitij.
48% aketirancev obiskuje organizirane prireditve na trgih, kot sta silvestrovanje in
pustovanje. Ponavadi potekajo na Trgu Celjskih knezov in tako vse zabave željne ljudi
razveseljujejo v živo raznorazne glasbene skupine.
Manj številno pa so obiskani sobotni bolšji sejmi (20%) na Glavnem trgu ter zimsko
drsališče (7%). Pod ostale dogodke so anketiranci v 7% navedli modne revije, razne
dobrodelne akcije oz prireditve (Lion kluba) ter prireditev Podeželje v mestu.

45

Diplomsko delo

•

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

Kaj v mestu redno obiščete?

Graf št. 6: Obisk izbrane mestne infrastrukture
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Analiza podatkov kaže, da največ, kar 55% vseh anketiranev redno obiskuje Osrednjo
knjižnico Celje, ki ima na območju starega mestnega jedra tri oddelke oziroma enote.
Zajemajo vse populacije, tako najmlajšo, dijake in študente, zaposlene, kot tudi najstarejše
občane.
Vsem ostalim podanim možnostim v anketi so namenili podobne deleže. 46% anketiranih
redno obišče mestni park s Savinjo. 45% hodi v mestnem jedru v trgovine, 44% ljudi
nakupuje na tržnici, 43% pa zahaja v gostilne in lokale.
Prireditve, razstave in delavnice v sklopu kulturnih ustanov, kot so Gledališče, Pokrajinski
muzej, Muzej novejše zgodovine, Galerija sodobnih umetnosti ter Likovni salon,
privabljajo 36% anketirancev.
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Ali bi pogosteje zahajali v mestno jedro, če bi bilo v njem več dogajanja?

Od vseh anketirancev, jih 77% navaja, da bi jih mestno jedro privabilo pogosteje, če bi
ponujalo več raznovrstnih dogodkov.
Čeprav bi bilo pestrejše dogajanje pa 16% vprašanih ne bi večkrat prišlo v središče Celja.
Neopredeljenih je bilo 7% ljudi.
Graf št. 7: Potencial oživitve dogajanja v starem mestnem jedru
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•

Kaj v mestnem jedru pogrešate?

62% anketirancev si želi v starem mestnem jedru več restavracij oziroma lokalov z dobro
gostinsko ponudbo.
Malo manjši delež (59%) pogreša ulično dogajanje ter večerne kulturne dogodke. Kar ena
tretjina (30%) pa si želi več prireditev za otroke in mladino ter izbranih butičnih trgovin.
Med nenaštetimi pogrešanimi možnostmi so anketiranci dodali še koncerte na prostem, več
prostorov, kjer bi lahko obiskovalci zgolj posedeli in se sprostili, mestni utrip ob sobotah in
nedeljah v popoldanskem in večernem času ter že obstoječe trgovine z osnovnim tehničnim
blagom (železninar).
Pri pregledu danih odgovorov po starostnih razredih je lepo razvidno, kakšne razlike se
pojavijo pri navajanju pogrešanih stvari med najstniki, mladimi, aktivnim prebivalstvom in
starejšo populacijo.
Največ ljudi v starem mestnem jedru pogreša dobro gostinsko ponudbo. Kar 74% starih
med 20 in 29 let, 61 % starih med 30 in 39 let, 60% starih med 40 in 59 let ter manj pri
mladih do 19 let (44%) in starejših nad 60 let (43%). Pokaže se, da je potreba najvišja pri
aktivnem delu prebivalstva, ki ima željo bodisi po večernemu zahajanju v restavracije ali
zgolj dnevnemu toplemu obroku.
Mladi do 19 let kar v 78% pogrešajo ulično dogajanje v mestnem jedru. Ta delež je tudi
najvišji med vsemi možnimi odgovori med vsemi starostnimi skupinami. Sledijo jim
starostni razred med 30 in 39 let s 74%, stari od 20 do 29 let s 58% ter nekoliko manjši
delež pri starih med 40 in 59 let (50%). Ulično dogajanje najmanj pogrešajo starejši nad 60
let (29%).
Deleži pri navajanju podatkov za večerne kulturne dogodke so med starostnimi skupinami
zelo podobni. Izjema so le vprašani nad 60 let; med njimi ni niti eden navedel, da pogreša
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večerne kulturne dogodke. Vsi ostali pa jih zelo pogrešajo. Najbolj v starosti med 30 in 39
let (70%) in mladi do 19 let (67%), med 20 in 29 letom v 61% ter od 40 do 59 let v 60%.
Graf št. 8: Potencial različne ponudbe mestnega jedra po starostnih skupinah
80%

70%

60%

50%
78%

40%

74%
74%

67%

61%58%

30%

60%60%
50%

61%
48%

44%44%
20%

70%

35%

32%

43%
37%

10%

29%

29%

23%

20%

11%

0%

0%

0%
do 19 let

od 20 do 29 let

IZBRANE BUTIČNE TRGOVINE
VEČERNE KULTURNE PRIREDITVE

0d 30 do 39 let

od 40 do 59 let

PRIREDITVE ZA OTROKE IN MLADINO
ULIČNO DOGAJANJE

nad 60 let

DOBRO GOSTINSKO PONUDBO

Vir: anketa, N=100

Manjši deleži se pojavljajo pri pogrešanju prireditev za otroke in mladino. Izstopata
starostni skupini od 30 do 39 let z 48% in mladi do 19 let z 44%. Slednji si verjetno želijo
več prireditev zase, prvi pa za svoje majhne otroke. Sledijo jim vprašani nad 60 let z 29%,
ki predvidoma prireditve pogrešajo za svoje potomce, vnuke. Najmanjša sta deleža v
skupinah od 20 do 29 let (23%) in od 40 do 59 let (20%).
Analiza podatkov je pokazala, da se pri izbranih butičnih trgovinah pojavljajo približno isti
deleži v razponu starosti med 20 do 59 let. Kar v 37% jih pogrešajo stari od 40 do 59 let,
35% od 30 do 39 let ter 32% od 20 do 29 let. Precej nižji je delež anketirancev starih do 19
let, ki bi pogrešali butične trgovine (11%). Med starimi nad 60 let pa ni niti eden navedel
tega problema.
•

Kateri dejavniki vplivajo na odmiranje celjskega mestnega jedra?

Največ anketirancev, kar 53%, je določilo, da je zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na
odmiranje mestnega jedra ravno premalo dogajanja v samem mestu. 35% pa je ta dejavnik
označilo kot pomemben. Po mnenju vprašanih je ta kazalec skupno, kar z 88%, največji
»krivec« za samevanje jedra. Zgolj 7% anketirancev predstavlja premalo dogajanja
popolnoma nepomemben in nepomemben dejavnik.
K izumiranju mestnega utripa so prisodili s 84% pomemben (57%) in zelo pomemben
(27%) dejavnik premalo pestro izbiro storitev.
Takoj za njima so uvrstili še pomembnost neizdelane turistične ponudbe (skupno 81%;
38% jih meni, da je dejavnik zelo pomemben in 43% je mnenja, da je pomemben), slabo
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obveščanje o kulturnih dogodkih (29% je ovrednotilo kazalec za zelo pomemben, kar 50%
pa za pomemben; skupno 79%) ter pomembnost predragih in nezadostnih parkirišč (skupno
77% anketirancev; 29% jim je namenilo oceno zelo pomembno, 48% pomembno).
Sledi jim s pripisanimi skupnimi 72% pomembnosti dejavnik neurejen izgled objektov
(25% jim dodeljuje zelo pomemben vpliv, 47% pa pomemben).
Graf št. 9: Dejavniki, ki vplivajo na odmiranje mestnega jedra
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Analiza podatkov je pokazala, da so se pri ostalih navedenih dejavnikih pričele pojavljati
vedno večje razlike. Anketiranci so postajali manj enotni oziroma so se bolj začeli razhajati
o ocenah, svojih mnenjih.
Največja nihanja so se pokazala pri kazalcu pomanjkanje igralnih kotičkov v trgovinah in
gostilnah (45% je pripisalo v skupino nepomembnosti, 44% vprašanih pa v skupino
pomembnosti) ter dajavniku previsokih cen izdelkov in storitev (46% mu prisodi
nepomembnost, 43% pomembnost pri praznenju mesta). Uravnoteženost odgovorov pri teh
dveh dejavnikih kaže na to, da verjetno ne prinašata mnogo k odmiranju mestnega jedra.
Dejavnik premalo lokalov z znanimi blagovnimi znamkami pa so s precejšno večino (10%
jih ni odgovorilo), s 55%, ovrednotili kot skupno nepomemben pri vplivu na odmiranje
celjskega mestnega jedra (15% je dodelilo oceno popolnoma nepomembno, 40%
nepomembno).
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5.4.1.3. SKLOP II.: Stališča prebivalstva do načrtov oživljanja
•

Pod okriljem Mestne občine Celje se izvajajo projekti, ki naj bi pripomogli k
oživljanju mestnega jedra. Eden izmed njih je projekt »Celjski včeraj in jutri«, ki
vključuje obnovo Knežjega dvorca, Starega gradu ter izgradnjo tematskega parka
ob sotočju Voglajne in Savinje z gondolo, ki bo vozila na grad.
Ali podpirate takšen načrt?
Graf št. 10: Podpora projektu »Celjski včeraj in jutri«
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V pogovoru z anketiranci sem zasledila, da izredno slabo poznajo predvidene projekte MO
Celje. Lahko rečem, da so bili tisti, ki so projekt poznali, redke svetle izjeme.
Kljub temu pa v 91% podpirajo takšen načrt in se veselijo napredka in zavzemanja za
revitalizacijo mestnega jedra. 4% so nasprotovali takšnemu podvigu (2% menita, da je
gondola popolni nesmisel, ki bi preveč obremenil finančni proračun mesta in da gre za
neizvirno posnemanje Ljubljane in Zagreba). 5% pa se ni opredelilo.
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Bo po vašem mnenju takšna revitalizacija prispevala k večjemu zahajanju
ljudi v staro mestno jedro?

Pokazalo se je, da so vprašani glede učinkovitosti takšnega privabljanja bolj previdni. 17%
je izbralo odgovor ne vem in 8% negativno možnost. Še vedno pa tri četrtine ljudi (75%)
verjame, da bodo projekti privabili množičnejše obiskovalce in pripomogli pri oživljanju in
večji dinamiki mesta Celje.
S tem so tudi izkazali svoje strinjanje in podali »zeleno luč« za pričetek izvajanja del.
Graf št. 11: Potencial načrtovane revitalizacije starega mestnega jedra
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Zanimalo me je, kako Celjani gledajo na izkoriščenost mestnega parka.
Ste zadovoljni s ponudbo mestnega parka?
Graf št. 12: Zadovoljstvo s ponudbo mestnega parka
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Iz analize podatkov je razvidno, da je velik delež anketirancev, 69%, nezadovoljnih s
ponudbo celjskega mestnega parka. Deleža zadovoljnih (16%) in neopredeljenih (15%) pa
sta približno enaka.
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Zanimiv je pogled na podatke, ki pokažejo zadovoljstvo glede na starostne razrede.
Vidimo, da je največje zadovoljstvo (71%) med najstarejšo starostno skupino. Le ti se v
»zeleni del mesta« odpravljajo predvsem v lepem vremenu na sprehode, da se umaknejo
mestnemu vrvežu. 33,3% zadovoljnih pa je starih do 19 let. Pri ostalih starostih je
zadovoljstvo zanemarljivo. Anketiranci med 20 in 29 letom predstavljajo 12,9%
zadovoljnih, 8,7% delež je starih med 30 in 39 let ter zgolj 6,7% je zadovoljnih med 40 in
59 letom.
Graf št. 13: Zadovoljstvo s ponudbo mestnega parka po starostnih skupinah
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Iz tega sklepam, da park s sprehajalnimi potkami zadovoljuje potrebe starejšim
obiskovalcem in tretjini najstnikom, ki se po šoli odpravijo z družbo na klepet ob nabrežje
Savinje in se ob petkih s kakšno kitaro in pijačo udobno namestijo na zelenicah preden se
razkropijo vsak proti svojem domu.
Izrazito nezadovoljstvo je pri veliki večini aktivnega prebivalstva, saj park poleg
sprehajalnih poti in dotrajanega športnega objekta s tenis igrišči ne ponuja nobenih
zanimivih možnosti za preživljanje prostega časa.
Poleg starejših občanov in mladih zaljubljencev še najbolj izkoriščajo park mestne mamice,
ki z vozički in malimi otroki zavzamejo promenadno sprehajališče ob Savinji.
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Zaradi pričakovanih zgornjih rezultatov sem vprašanim ponudila eno izmed
možnosti oživitve tega predela. Poleg navedenih občinskih predlogov se mi zdi
zanimiva in relativno nezahtevno izvedljiva, vendar nujna, popestritev mestnega
parka.
Bi redno obiskovali koncerte oziroma prireditve v letnem paviljonu sredi
parka?

64% anketirancev je bilo navdušenih in bi letni paviljon z velikim veseljem obiskovali.
29% pa se ni moglo takoj odločiti. K vprašanju so velikokrat dopisali: »odvisno kaj bo
pavilijon ponujal«. Samo 7% delež vprašanih je podano rešitev zavrnilo, saj jim ni bila
interesantna.
Graf št. 14: Potencialni obisk prireditev v letnem paviljonu sredi parka
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Kakšno vsebino bi namenili paviljonu?
Graf št. 15: Željena vsebina prireditev v paviljonu
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Vsi podani predlogi so dobili »glasove«. Po pričakovanjih jih je bilo najmanj navdušenja za
narodnozabavne večerne urice (11%). 49% je paviljonu namenilo vsebino tudi za najmlajše
z raznoraznimi dnevnimi predstavami za otroke. 52% anketirancev bi ob popoldnevih
razveseljevali ansambli, ki bi izvajali lahkotno glasbo v živo. Največji delež, 81%, si želi
dnevne ali večerne koncerte za glasbene sladokusce (jazz urice, večeri klasične glasbe).
Poleg naštetih možnosi so vprašani navedli še plesne, lutkovne in gledališke predstave.
•

V preteklosti je obstajal Kapucinski most čez Savinjo.
Njegova ponovna izgradnja pa je bila načrtovana tudi v okviru kandidature Celja za
evropsko prestolnico kulture 2012.
Ali bi po vašem mnenju dodaten Kapucinski most, ki bi omogočal krožno
sprehajalno pot (čez Splavarjev most, do paviljona in igral za otroke, športnega
objekta s tenis igrišči z ledeno dvorano, do Heraklejevega svetišča na Miklavškem
hribu ter nazaj čez Kapucinski most do levega brega Savinje), povečal obisk tega
predela mestnega parka?
Graf št. 16: Podpora ponovni izgradnji Kapucinskega mostu čez Savinjo
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70% vprašanih je optimistično pritrdilo nameram in pozdravilo izgradnjo Kapucinskega
mostu. 21% se ni želelo opredeliti. Najmanjši del anketirancev, 9%, meni, da ta most ne bi
pripomogel k atraktivnosti oziroma k povečanju obiskovalcev tega predela mestnega parka.
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Projekt izgradnje prizidka k Osrednji knjižnici Celje na Muzejskem trgu bo
omogočil združitev vseh oddelkov knjižnice pod eno streho in s tem se bodo
pridobili tudi večnamenski prostori za druženje (kavarna, dvorane namenjene
dejavnostim za otroke, starejše...). Kakšen bo, po vašem mnenju, obisk?

Svetlo prihodnost Osrednji knjižnici, ki se nahaja v samem srcu historičnega jedra,
pripisuje kar 77% vseh vprašanih. Po njihovem mnenju se bo obisk po prenovi in združitvi
objekta povečal. 22% predvideva, da se število obiskovalcev ne bo spremenilo, Zgolj 1%
anketirancev pa napoveduje zmanjšanje obiskovalcev.
Graf št. 17: Obisk Osrednje knjižnice po združitvi vseh enot na Muzejskem trgu
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5.4.1.4. SKLOP III.: Odnos do mestnega jedra v primerjavi z nakupovalnimi središči
•

Kje največkrat nakupujete in se zabavate?

Graf št. 18: Razmerje zadrževanja v mestnem jedru in v nakupovalnih centrih
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Že pri sami izvedbi ankete sem naletela na opozorila vprašanih, da v večini ločujejo mesta
za nakupovanje in za zabavo. 13% je zato izbralo oba možna odgovora, v starem mestnem
jedru in v nakupovalnih centrih. Zanimivo je opazovati, kje se ljudje zadržujejo.
Analiza podatkov je razkrila, da skupno 73% ljudi največkrat nakupuje in se zabava v
nakupovalnih centrih. Staro mestno jedro pa največkrat privabi po nakupe in zabavo 39%
anketirancev. 3% poiščejo zabavo in opravijo nakupe drugje, v domačem kraju.
•

Kakšne lastnosti pripisujete nakupovalnim središčem in kakšne mestnemu
jedru Celja?
Graf št. 19: Pripisane lastnosti mestnemu jedru in nakupovalnim središčem
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Največja razlika med tema dvema predeloma se je pojavila pri gibanju na zraku.
Anketiranci so to lastnost skupno z 92% pripisali mestnemu jedru. S 87% so mu potrdili
primernost za sprehode z otroki in s 83% primernost za prijetno druženje. Vprašanim
predstavljata lastnosti zanimivo okolje (84%) in prijetno okolje (83%) značilnosti, ki jim
jih lahko ponudi ozitoma jih najdejo v historičnem delu mesta, ki vključuje tudi mestni
park. Po mnenju 82% vprašanih je mestno jedro zaznamovano tudi z manj nestrpnosti in
živčnosti, ki je v sedanjem času, kjer nas vsepovsod obkroža stres, vedno bolj cenjeno in
iskano.
V prid nakupovalnih središč sta izbrani lastnosti specializirane trgovine (skupno 80%) ter s
78% bližina lokalov oziroma vse na enem mestu. Za 69% ljudi pa predstavljajo
nakupovalna središča tudi manjšo porabo časa.
Presenetljiv podatek se pokaže pri opredeljevanju značilnosi zanimivih prireditev. Čeprav
so mestnemu jedru z 60% dodelili večinsko podporo, je presenetljivo kar 33% pripisalo to
lastnost nakupovalnim središčem. Predvidevam, da je temu tako, ker trgovska središča
poleg pestre ponudbe v trgovinah privabljajo potrošnike z raznoraznimi animacijskimi
programi. Te animacije vklučujejo tako otroke (glasbeni gostje, ustvarjalne delavnice,
lutkovne predstave...) kot starejše (koncerti, modne revije...) in tako se lahko ljudje po
opravljenih nujnih nakupih sprostijo ob zanimivih dogodkih.
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Bo v prihodnosti načrtovana ponudba starega mestnega jedra, zajeta v sklopu
II., z obrežjem Savinje in Celjskim gradom, privabila tudi obiskovalce iz
obrobnih nakupovalnih centrov in športnih dogodkov (dvorana Zlatorog,
stadion Arena Petrol) ter sejemov?

Polovica anketirancev, 50%, verjame in zaupa predvidenim načrtom Mestne občine Celje.
Menijo, da bo z revitalizacijo staro mestno jedro privabljalo v svoje ulice tudi ostale
obiskovalce iz bližnjih sejemskih, športnih, nakupovalnih središč.
Opredelilo se ni 40%, ti nad zastavljenimi cilji izražajo skepticizem. 10% pa jim ne
pripisuje učinkovitosti.
Graf št. 20: Potencial obiskovalcev nakupovalnih centrov, športnih dogodkov in
sejmov
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Vaši predlogi za oživitev mestnega jedra!

S tem vprašanjem sem skušala spudbuditi naključne izbrance k razmišljanju, saj so imeli
tekom ankete podanih dovolj izhodišč. Nekaj vprašanih si je vzelo par trenutkov in so
navedli tudi svoje predloge.
Predvsem so navajali rešitve, ki so že bile zajete v ankentnem vprašalniku. Najpogosteje so
se pojavljali predlogi po pestrejšem dogajanju v mestnem jedru, po večjem uličnem
življenju, ponudbi gostinskih storitev, po oživitvi Savinjskega nabrežja...
Predvsem pa so opozarjali, da morajo navedeni predlogi čimprej preiti tako imenovano
fazo papirja in kmalu postati realnost. Ni dovolj, da rešitve ostajajo v glavah in so zgolj
zapisane. Dejanja sama pa bodo slej ko prej obrodila sadove oziroma bodo pokazala
rezultate. Brez sajenja ni žetve!
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5.4.1.5. NEKATERI PREDLOGI ZA REVITALIZACIJO
Ulice v večernih urah in med vikendi samevajo. Mnogo zanimanja med ljudmi je za ulično
dogajanje. Ni dovolj, da so le nekateri dogodki redke svetle izjeme stalnice, ki zapolnjujejo
stare ulice. Sobotni dopoldnevi na Glavnem trgu so namenjeni bolšjemu sejmu. V
decemberskem času na ulico pred kino Metropol postavijo zimsko drsališče, praznične
stojnice pa zavzamejo del Prešernove in Stanetove ulice. Vse ostale dni v letu pa je zatišje.
Eden izmed predlogov je se nanaša na oživljanje s sodelovanjem Glasbene šole, I.
Gimnazije v Celju z umetniškim gimnazijskim oddelkom in plesnih šol. Dijaki bi lahko ob
določenih popolndevih svoje znanje predstavljali na mestnih ulicah in tako popestrili
mestni utrip.
V poletnih mesecih bi lahko organizirali predstavitve raznoraznih uličnih gledališč ali
kakšnih drugih skupin.
Izpostavljen je bil predlog, da bi boljša in lažja dostopnost v mestno jedro pripomogla k
večjemu obisku. Potrebno bi bilo rešiti problem prometa, ki teče po mestu (problematična
je predvsem Gosposka ulica, ki je v samem srcu jedra) ter ga obremenjuje.
Verjetno bi bilo potrebno v tem delu jedra razmisliti o možnosti cone brez prometa (razen
seveda potrebne dostave in intervencije). Pomembno bi bilo zagotoviti ustrezna parkirišča
v neposredni bližini jedra. Prepovedati jeklenim konjičkom parkiranje na trgih in na
pločnikih ulic. Seveda pa mora biti ustrezno poskrbljeno za prebivalce mestnega jedra, ki bi
jim lahko ponudili parkirne prostore po nizki ceni v bližnjih garažnih hišah.
Ob zaprtju Gosposke ulice se je pojavil predlog oživitve oziroma ustanovitve nekakšne
umetniške četrti, vse tja do Savinje in Knežjega dvorca bi se lahko prepletale galerije,
kavarnice, ateljeji...
Obiskovalce in prebivalce mesta motijo tudi prazne in zapuščene izložbe, ki predstavljajo
sramoto mestnega jedra.
Mestna občine Celje si prizadeva, da so lokali, ki so v njeni lasti polni in ne predstavljajo
»mestnih črnih lukenj«. Problem se pojavlja pri objektih, ki so v postopku
denacionalizacije. Predlog je čimprejšen zaključek teh dolgotrajnih postopkov. V jedro bi
bilo tako potrebno pripeljati obrtnike, ki so tu včasih že imeli delavnice, zlasti iz
deficitarnih dejavnosti (čevljarstvo, krojaštvo, krznarstvo, urarji, zlatarji...). Pridobili pa bi
jih z nizkimi in subvencioniranimi najemninami poslovnih prostorov oziroma jim ponudili
možnost ugodnega odkupa. K boljšemu izgledu lokalov bi lahko pripomogle raznorazne
subvencije za oživitev. Mogoče bi te spodbudile lastnike lokalov k večji skrbi za skupno
podobo Celja.
Pojavilo se je kar nekaj želj in predlogov za revitalizacijo Savinjskega nabrežja. Prebivalci
so za zgleden primer navajali oživitev z Lentom ob Dravi (Maribor).
Prostor ob sami reki je predvsem prostor za šport in rekreacijo, za kulturne namene je
povsem neizkoriščen, pa čeprav nudi izjemne možnosti. Z različnimi artisti, glasbeniki in
drugimi atrakcijami bi ta lokacija zaživela tudi ob večerih. Primerna je tudi za letni kino,
gledališče na prostem ali raznorazne ustvarjalne delavnice (npr. likovne kolonije). Nabrežje
bi lahko v toplejših mesecih popestrili z montažnimi hišicami na kolesih in obkrožajočimi
letnimi vrtovi, kjer bi se lahko obiskovalci zadrževali ob primerni ponudbi (slaščičarna,
kavarna...) pozno v noč.
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Celje je kljub izredno bogati kulturno-zgodovinski dediščini tega območja na žalost še
vedno skoraj brez turistov. Tu in tam jih je seveda mogoče srečati, vendar pa so večinoma
prepuščeni lastni iznajdljivosti. Na tem področju bi bilo potrebno zgodovinska dejstva,
objekte in zgodbe, ki so se spletle v preteklih stoletjih sestaviti v turistično zanimivo celoto,
ki bi turista vodila tako skozi mesto, kot skozi stoletja njegove bogate zgodovine. S tem bi
bolj zaživeli tako sicer zgledno urejeni in aktualni muzeji, kot ulični utrip, ki bi mestu nadel
tudi svetovljanski pridih zgodovinsko pomembnih mest.
Kot enega ključnih dejavnikov revitalizacije, pa so izpostavili načrtno priseljevanje mladih
družin v stanovanja starega mestnega jedra. S tem bi mesto dobilo mladostno identiteto,
živahnost, energijo, ki je še kako pomembna komponenta vsake uspešne revitalizacije.
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5.5. SWOT ANALIZA TRENUTNEGA STANJA REVITALIZACIJE
PREDNOSTI:
• ugoden geografski položaj (lahka dostopnost, lega v cestnem in železniškem
vozlišču, v smeri vzhod – zahod (osrednja razvojna pot) in v smeri sever – jug –
jugozahod (iz Koroške, proti Kozjanskemu ali Posavju proti Hrvaški)
• bogata kulturno-zgodovinska dediščina
• koncentracija kulturnih ustanov in društev na območju starega mestnega jedra
• sodobno mesto z aktivnim poslovnim, kulturnim in športnim življenjem
• mestno jedro je upravno, finančno in izobraževalno središče občine
• proces revitalizacije mestnega jedra je že vključen v aktualno politiko Mestne
občine Celje
SLABOSTI:
• slab marketing kulturnega življenja mesta
• slaba ureditev prometne infrastrukture (parkirne površine)
• neizkoriščena in neizdelana identiteta mesta
• ni učinkovite organiziranosti turizma
• nevključenost nabrežja Savinje in Mestnega parka v trenutno kulturno dogajanje
• premajhna prepoznavnost načrtovanih projektov zaradi nezadostnega obveščanja
prebivalstva
• slaba vključenost zainteresirane javnosti pri trenutnih projektih
• zgolj občasna izkoriščenost ulic za poživitev dogajanja v mestnem jedru
PRILOŽNOSTI:
• strateško načrtovana izraba bogate kulturno-zgodovinske dediščine tega območja za
razvoj turizma in njegova nadgradnja v kulturno središče s festivali ter bogatim
uličnim dogajanjem
• možnost večje povezanosti med prebivanjem in zaposlitvijo v mestu
• povezovanje interesov prebivalcev starega mestnega jedra ter nosilcev poslovnih
dejavnosti na tem območju ter oblikovanje ekonomskih in drugih vzvodov za
stimuliranje naložb v mestnem jedru (povezovanje zasebnega in javnega sektorja)
• pridobivanje sredstev iz evropskih razvojnih skladov
NEVARNOSTI:
• neupoštevanje dokumentov varovanja kulturne in naravne dediščine
• strateško nedefinirana vloga turizma v mestu (lahko deluje zaviralno)
• nevključitev trenutne revitalizacijske politike v dolgoročne razvojne plane
celotnega mesta, občine
• neupoštevanje in nevključevanje konstruktivnih predlogov zainteresirane javnosti
pri procesih oživljanja
• neupoštevanje tehnoloških in socio-demografskih pogojev pri podajanju
reurbanizacijskih predlogov
• neustrezna povezanost med mestnimi službami, političnimi strategi, investitorji
(lastniki) na eni strani ter raziskovalci, načrtovalci in strokovnimi svetovalci na
drugi strani

60

Diplomsko delo

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

6. ZAKLJUČEK
Razvoj starega mestnega jedra je odraz posledic preoblikovanja tradicionalnih oblik
urbanega družbenega in socialnega življenja z usmeritvijo izboljševanja bivanjskega
standarda.
Proces suburbanizacije, razseljevanja prebivalstva iz mesta oziroma pojav strnjeno
pozidanega urbanega območja na mestno obrobje, pa je prisoten tudi na območju občine
Celje. Predvsem se ta odraža na utripu starega mestnega jedra. V samem mestnem jedru
živi vse manj prebivalcev občine in tako je izgubilo tudi svojo vodilno vlogo kot
nakupovalno in razvedrilno središče občine. Ohranja se njegova vloga upravnega,
izobraževalnega, finančnega in zdravstvenega centra občine in tudi širšega območja.
Dejavnosti, ki se odvijajo v mestnem jedru, vplivajo na relativno veliko število
uporabnikov, ki v jedro oziroma na obrobje mesta prihajajo zaradi zaposlitve,
izobraževanja, ogledov in drugih storitev. Struktura uporabnikov mestnega jedra vpliva na
njegovo veliko obremenitev predvsem v dopoldanskem času. V popoldanskem času se
življenje umirja, v večernih urah in ob koncu delovnega tedna oziroma ob vikendih pa
zamre.
Izboljšanje sedanjega stanja je možno predvsem z načrtnim in politično podprtim procesom
redifiniranja vloge mestnega jedra, rabe prostora ter pogojev bivanja in izvajanja dejavnosti
v jedru. V ta proces morajo biti nujno vključene vse strukture uporabnikov.
Kulturni produkti lahko predstavljajo pomemben vzvod revitalizacije historičnega
mestnega jedra, saj že sedaj v jedro privabljajo nekaj tisoč ljudi letno (Polutnik ..., 2006,
str. 55). Potencial pa je veliko večji. Nujen je kulturni preskok, ki bi omogočil prebujenje
mestnega utripa. Ta kulturni preskok bo veliko lažji po dokončanju investicij v knjižnico,
Spodnji grad in Stari grad. Pomembno bo pripomogla tudi programska politika in
formiranje integralnih kulturno turističnih produktov. Cilj mora biti oblikovanje
identitetnega unikuma starega mestnega jedra. Eden izmed takih produktov je načrtovan
tematski park ob sotočju Savinje in Voglajne, ki bi lahko Celje povezal z večino glavnih
evropskih kulturnih mest. Staro mestno jedro mora personificirati Celje kot evropsko
kulturno mesto, v tem kontekstu pa mora razviti in promovirati atraktiven kulturnoturistični produkt.
Če želi mesto ostati kulturno prepoznavno mora razvijati dejavnosti z lokalno identiteto.
Poleg komercialnih dejavnosti srednjega in višjega cenovnega razreda so zato še posebej
pomembne dejavnosti s področja kreativne industrije, kulture, gostinstva in turizma.
Uresničitev načrtov za takšno poživitev naj bi dosegli s skupnim sodelovanjem javnega in
gospodarskega sektorja. Za to je odgovorna predvsem mestna uprava, ki mora skrbeti za
razvoj "kompaktnega osrčja" mesta. Kot vemo, so v središču Celja prazni tudi številni
lokali, ki so v mestni lasti in morda prav ti predstavljajo tisti kapital v mestnih rokah, s
katerim bi lahko obrnili tok selitev dejavnosti zadnjih desetih let iz predmestij nazaj v
središče. Spoznanje, da parkirna mesta niso edino orožje za spopad s predmestnimi
nakupovalnimi dvoranami, temveč se je treba opreti na kulturne in identitetne prednosti
mestnega jedra, je bistvenega pomena. Kapital pa je še vedno prišel tja, kjer je našel dovolj
velike ciljne skupine ljudi.
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Menim, da je potrebno pričeti spreminjati potrošniško naravnano zavest ljudi in jim
ponuditi kvalitetno nestresno preživljanje prostih uric, ki ga v sebi skriva staro mestno
jedro. Malo energije in iznajdljivosti je potrebno vložiti, da se prebudi dremajoče mesto
treh zlatih zvezd, mesto z dušo.
Kot veliko mestnih jeder v Sloveniji ima tudi to v Celju poseben šarm, ki ga nakupovalna
mravljišča (nakupovališča) na obrobjih nikoli ne bodo poznala.
Začutiti staro mestno jedro je privilegij, razvada in pomeni ustaviti korak, pomisliti,
napolniti svoj čas z lepim.
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7. SUMMARY
The old city centre's development reflects the consequences of the fact that traditional
forms of urban social life were transformed by focusing on enabling a better residential
standard.
The process of sub urbanism – gradual depopulation of the city centre and the serried
building of the urban area on the city's periphery – is present in the Celje Municipality as
well, being reflected in the (lack of) liveliness of the city's centre. The population has
decreased in the city centre. Therefore the latter has lost its leading role as a shopping and
amusement centre of the Celje Municipality. It remains however an administrative,
educational, finance and health centre of the region.
The activities taking place in the city centre influence a relatively large group of people
who come to the city's centre and periphery on account of employment, education, siteseeing and other services. The structure of the city centre users influences its encumbrance
foremost in the morning hours. In the afternoon hours things are slowing down, whereas in
the evenings and at the weekends there almost isn't a sign of life in the city centre.
We could improve the current condition by engaging in a systematic and politically
supported process of redefining the role of the city centre, the usage of the (living) space,
and the conditions of residing in the city centre and executing activities there. Every
structure of users has to be involved in this process.
Cultural products represent an important lever in revitalizing the historic city centre. They
are already bringing in a few thousand people a year to the city centre (Polutnik ..., 2006,
page 55). But the potential is much greater. It is essential to make a visible change in
cultural activities that would enable the revival of the city's pulse. The changes will be
easier to make once the investments into the library, the Spodnji grad Castle and the Stari
Grad Castle are complete. The programme policy and the formation of integral cultural and
tourist products will contribute greatly to the changes as well. We must aim to form a
uniqueness of the old city centre's identity. One of such products is a theme park planned to
erect at the confluence of the Savinja and Voglajna rivers. The park could connect Celje
with the majority of the major European cultural cities. The old city centre must personify
Celje as a European cultural city. It must also develop and promote an appealing cultural
and tourist product.
If Celje wishes to stay recognizable as a cultural city it must see to activities that promote
local identity. In addition to commercial activities of the middle and upper price class,
activities in the field of creative industry, culture, catering industry and tourism are
therefore especially important. Such plans are to be achieved by cooperation of the public
and economic sectors which falls within the competence of the city administration. The
latter is to take care of the development of the city's close centre. Many bars in the city
centre which are the property of the city are empty. It could be that these bars represent the
capital needed to bring back to the city centre the activities that have been moving to the
suburbs in the last decade. The realisation that parking spaces are not the only weapon to
fight against suburban shopping malls is vital. The city should instead strive to promote the
cultural and identity benefits of its centre. Capital has always been where large enough
target groups were to be found.
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I believe it is necessary to divert the perceptions of capitalistic consumers by offering them
quality spent leisure hours in the old city centre. Not much energy and inventiveness is
needed to awake the sleeping city of three stars, a city with a soul.
Just like many other city centres in Slovenia this one also has a charm to it. The shopping
centres in the suburbs will never have that.
It is a privilege and a delight to feel the old city centre. It gives you time to stop and think.
It gives you a chance to fill your mind with beauty.

64

Diplomsko delo

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

8. LITERATURA IN VIRI
1. Celje – mesto, v katerem želim živeti. 2003. Celje, Mestna občina Celje, 18. str
2. Cvirn, J., Piano, B., Skale, V., 1999. Celje. Celje, Epsi, 167 str.
3. Enciklopedija Slovenije. Knj. 2. 1988. Ljubljana, Mladinska knjiga, 416 str.
4. Enciklopedija Slovenije. Knj. 7. 1993. Ljubljana, Mladinska knjiga, 416 str.
5. Fister, P., 2003. Prenova ali reurbanizacija mestnih jeder. Arhitekturno-planerski
vidiki. AR, 2003/1, str. 12 – 17. URL: http://predmet.arh.uni_lj.si/ar/2003-1-02.pdf
(citirano 25. 9. 2007).
6. Geografija. 1985. 3. izd. Ljubljana, Cankarjeva založba, 272 str. (Leksikoni
Cankarjeve založbe)
7. Geografija. 2001. Tržič, Učila, 682 str. (Duden leksikon)
8. Geografski terminološki slovar. 2005. Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 451 str.
9. Internet:
• Današnji pogled na Celjski grad.
URL: http://www.burger.si/Celje/CeljskiGrad.htm (3. 6. 2007)
• Današnji pogled na Knežji dvorec.
URL: http://www.slovenia.info/si/arhitekturne_znamenitosti/Celje (31. 7. 2007)
• Maketa mestnega jedra. URL: http://www.prestolnica-kulture.si/ (3. 6. 2007)
• Meja proučevanega območja.
URL.: http://zemljevid.najdi.si/search.jsp?q=celje&tab=maps (3. 9. 2007)
• Mestna občina Celje.
Grb in zastava Mestne občine. URL: http://www.celje.si (citirano 9. 5. 2007),
Johannes Hoetzel: Celje z okolico, 1750. URL:
http://www.celje.si/zemljevid/eng/web-content/celjetekst.html (31. 7. 2007),
Pogled na mestno jedro s Celjskega gradu. URL:
http://www.celje.si/zemljevid/eng/web-content/gumb-an.html (1. 8. 2007),
Projekt »Celjski včeraj in jutri«. URL:
www.celje.si/uprava/documents/gradiva/34seja/celjski_vceraj_in_jutri.htm
(citirano, 16. 5. 2007),
Projekcija Osrednje knižnice Celje. Projekcija prizidka Narodnega doma.
URL: www.celje.si/uprava/cgi/ (9. 5. 2007)
• Narasla Savinja pri mestnem parku.
URL: http://www.radiocelje.com (20. 9. 2007)
• Statistični urad RS. Letopis 2006. URL:
http://www.stat.si/letopis/2006/01_06/01-09-06.htm?jezik=si (5. 5. 2007),
http://www.stat.si/letopis/2006/01_06/01-10-06.htm?jezik=si (5. 5. 2007)
• Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. URL: http://www.arhiforum.si
(citirano 12. 5. 2007)

65

Diplomsko delo

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

10. Jerše, Š., 2006. Management mesta (town management) – revitalizacija starih
mestnih jeder : diplomsko delo. Ljubljana, Ekonomska fakulteta, 43 str.
11. Jurkošek, J., Pungaršek, D., Volfand, H., 2006. Živahno mestno jedro včasih in
nikoli več? : raziskovalna naloga, Celje, Osnovna šola Lava Celje, 35 str.
12. Kladnik, D., 1999. Leksikon gografije podeželja. Ljubljana, Inštitut za geografijo,
318 str.
13. Kocuvan Polutnik, A., 1988. Dvorišča in vrtovi starega mestnega jedra Celje:
dediščina preteklosti in potrebe sedanjosti. Celjski zbornik, 23, (1988), str. 73 – 140
14. Krajevni leksikon Slovenije. 1995. Orožen Adamič, M. (ur.). Ljubljana, Državna
založba Slovenije, 638 str.
15. Letopis 2006 občin Celje, Dobrna, Štore, Vojnik. 2006. Celje, Fitmedia, 443 str.
16. Orešnik, M., Pogelšek, Š., Toman, M., 2005. Zakaj odhajate? Izumiranje starega
celjskega mestnega jedra : raziskovalna naloga. Celje, Poslovno-komercialna šola
Celje, 77 str.
17. Ostanek, B., Sotošek, T., 2005. Storitve v celjskem mestnem jedru : raziskovalna
naloga. Celje, Poslovno-komercialna šola Celje, 78 str.
18. Polutnik, A., Romih, R., 1985. Prenova starega mestnega jedra Celje. Celje, Zveza
društev inženirjev in tehnikov območja Celje, 29 str.
19. Polutnik, A., Domitrovič Uranjek, D., Romih, R., Geršak Podbreznik, A., 2006.
Strokovne podlage za projekt reurbanizacija mestnega jedra Celje. I. faza. Celje,
Razvojni center, Planiranje d.o.o., 64 str.
20. Primc, B., 1986. Zgodovinska analiza odprtih površin (dvorišč in vrtov) v Celju.
Celjski zbornik, 21, (1986), str. 209 – 228
21. Slovenija : pokrajine in ljudje. 1999. Perko, D., Orožen Adamič, M. (ur.).
Ljubljana, Mladinska knjiga, 735 str.
22. Stopar, I., 1981. Geneza celjskega mestnega jedra. Celjski zbornik, 17, (1977 –
1981), str. 293 – 322
23. Stopar, I., 1970. Spomeniškovarstveni red za staro mestno jedro v Celju. Celjski
zbornik, 13, (1969 – 1970), str. 273 - 305

66

Diplomsko delo

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

9. SEZNAMI TABEL, SLIK IN GRAFOV
SEZNAM TABEL
•

Tabela 1: Povprečne temperature zraka v Celju (str. 14)

•

Tabela 2: Padavine v Celju (str. 14)

•

Tabela 3: Število prebivalcev na območju starega mestnega jedra Celja (str. 17)

•

Tabela 4: Indeks staranja (str. 18)

•

Tabela 5: Struktura objektov po namenu (str. 22)

SEZNAM SLIK
•

Slika 1: Maketa mestnega jedra Celja (str. 5)

•

Slika 2: Johannes Hoetzel: Celje z okolico, 1750 (str. 8)

•

Slika 3: Grb Mestne občine Celje (str. 11)

•

Slika 4: Zastava Mestne občine Celje (str. 11)

•

Slika 5: Meja proučevanega območja (str. 12)

•

Slika 6: Pogled na mestno jedro s Celjskega gradu (str. 13)

•

Slika 7: Narasla Savinja pri mestnem parku (str. 15)

•

Slika 8: Pogled na Celjski dom (str. 29)

•

Slika 9: Današnji pogled na Knežji dvorec (str. 30)

•

Slika 10: Projekcija Osrednje knjižnice Celje, objekt s Savinjskega nabrežja
(str. 31)

•

Slika 11: Projekcija Osrednje knjižnice Celje, dvoetažni hodnik (str. 31)

•

Slika 12: Projekcija Osrednje knjižnice Celje, vključenost med obstoječe stavbe
(str. 31)

•

Sliki 13 in 14: Projekcija prizidka Narodnega doma (str. 32)

•

Slika 15: Današnji pogled na Celjski grad (str. 34)

•

Slika 16: Rekonstrukcija Knežjega dvorca v Celju (str. 37)

67

Diplomsko delo

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

SEZNAM GRAFOV
•

Graf št. 1: Spol (str. 42)

•

Graf št. 2: Starost (str. 43)

•

Graf št. 3: Zadovoljstvo s ponudbo v starem mestnem jedru (str. 44)

•

Graf št. 4: Zadovoljstvo s ponudbo mestnega jedra po starostnih skupinah (str. 44)

•

Graf št. 5: Obisk dogodkov, ki se odvijajo na ulicah starega mestnega jedra (str.45)

•

Graf št. 6: Obisk izbrane mestne infrastrukture (str. 46)

•

Graf št. 7: Potencial oživitve dogajanja v starem mestnem jedru (str. 47)

•

Graf št. 8: Potencial različne ponudbe mestnega jedra po starostnih skupinah
(str. 48)

•

Graf št. 9: Dejavniki, ki vplivajo na odmiranje mestnega jedra (str. 49)

•

Graf št. 10: Podpora projektu »Celjski včeraj in jutri« (str. 50)

•

Graf št. 11: Potencial načrtovane revitalizacije starega mestnega jedra (str. 51)

•

Graf št. 12: Zadovoljstvo s ponudbo mestnega parka (str. 51)

•

Graf št. 13: Zadovoljstvo s ponudbo mestnega parka po starostnih skupinah (str. 52)

•

Graf št. 14: Potencialni obisk prireditev v letnem paviljinu sredi parka (str. 53)

•

Graf št. 15: Željena vsebina prireditev v paviljonu (str. 53)

•

Graf št. 16: Podpora ponovni izgradnji Kapucinskega mostu čez Savinjo (str. 54)

•

Graf št. 17: Obisk Osrednje knjižnice po združitvi vseh enot na Muzejskem trgu
(str. 55)

•

Graf št. 18: Razmerje zadrževanja v mestnem jedru in v nakupovalnih centrih
(str. 55)

•

Graf št. 19: Pripisane lastnosti mestnemu jedru in nakupovalnim središčem (str. 56)

•

Graf št. 20: Potencial obiskovalcev nakupovalnih centrov, športnih dogodkov in
sejmov (str. 57)

68

Diplomsko delo

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

10. PRILOGE
SEZNAM PRILOG
•

Ureditev Celjskega gradu

•

Ureditev Knežjega dvorca

•

Ureditev sotočja Voglajne in Savinje

•

Anketni vprašalnik

69

Diplomsko delo

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

70

Diplomsko delo

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

71

Diplomsko delo

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

72

Diplomsko delo

REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE

ANKETNI VPRAŠALNIK
Anketa je anonimna in je izključno v študijske namene!
Za potrebe diplomske naloge, z naslovom REGIONALNA GEOGRAFIJA MESTNEGA JEDRA CELJA IN
MOŽNOSTI NJEGOVE REVITALIZACIJE.
Za izpolnjeno anketo se vam vnaprej lepo zahvaljujem.
Alenka Kirn
Prosim, obkrožite črko pred ustreznim odgovorom. Pri vsakem vprašanju lahko obkrožite tudi več odgovorov
oziroma predlogov.
1.

Spol

2.

Starost
a) do 19 let
b) od 20 do 29 let

3.

a) moški

b) ženski
c) od 30 do 39 let
d) od 40 do 59 let

e) nad 60 let

Kako ste povezani s Celjem?
a) živim v mestu Celje
b) živim v Mestni občini Celje
c) v Celju delam
d) v Celju obiskujem šolo
e) v Celju študiram
f) drugo:____________________________________________________________________

I. SKLOP:
4.

Ste zadovoljni s ponudbo v starem mestnem jedru? Vam nudi dovolj interesnih dejavnosti
(kulturne prireditve, razstave, bolšji sejem, kino predstave, otroške zabave...)?
a) da
b) ne
c) ne vem

5.

Katere obstoječe dogodke obiskujete, ki se odvijajo na ulicah starega mestnega jedra?
a) sobotne bolšje sejme
b) prireditve v okviru »Poletja v Celju«
c) organizirane prireditve na trgih (pustovanje, silvestrovanje...)
d) decembrsko pravljično deželo za otroke
e) zimsko drsališče
f) praznične stojnice
g) drugo:____________________________________________________________________

6.

Ali bi pogosteje zahajali v mestno jedro, če bi bilo v njem več dogajanja?
a) da
b) ne
c) ne vem

7.

Kaj v mestnem jedru pogrešate?
a) dobro gostinsko ponudbo (restavracije)
b) izbrane butične trgovine
c) večerne kulturne prireditve
d) prireditve za otroke in mladino
e) ulično dogajanje
f) drugo:____________________________________________________________________
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8.

V mestu redno obiščem:
a) trgovine
b) tržnico
c) gostilne in lokale
d) mestni park s Savinjo
e) prireditve, razstave in delavnice v sklopu kulturnih ustanov (Gledališče, Pokrajinski muzej, Muzej
novejše zgodovine, Galerija sodobnih umetnosti, Likovni salon)
f) Osrednjo knjižnico Celje
g) drugo:____________________________________________________________________

9.

S križcem ovrednotite pomembnost dejavnikov, ki po vašem vplivajo na odmiranje celjskega
mestnega jedra z ocenami od 1 do 4, pri čemer je 1 popolnoma nepomembno, 4 pa zelo
pomembno.
1
Popolnoma
nepomembno

2
Nepomembno

3
Pomembno

4
Zelo
Pomembno

Premalo dogajanja v mestu
Predraga in nezadostna parkirišča
Premalo pestra izbira storitev
Previsoke cene izdelkov in storitev
Premalo lokalov z znanimi
blagovnimi znamkami
Neurejen izgled objektov
Pomanjkanje igralnih kotičkov v
trgovinah in gostilnah
Neizdelana turistična ponudba
Slabo obveščanje o kulturnih
dogodkih
II. SKLOP:
10. Pod okriljem Mestne občine Celje se izvajajo projekti, ki naj bi pripomogli k oživljanju
mestnega jedra. Eden izmed njih je Projekt Celjski včeraj in jutri, ki vključuje obnovo
Knežjega dvorca, Starega gradu ter izgradnjo tematskega parka ob sotočju Voglajne in
Savinje z gondolo, ki bo vozila na grad.
10.a) Podpirate takšen načrt?
a) da
b) ne
c) ne vem
10.b) Bo po vašem mnenju takšna revitalizacija prispevala k večjemu zahajanju ljudi v staro
mestno jedro?
a) da
b) ne
c) ne vem
11. Ste zadovoljni s ponudbo mestnega parka?
a) da
b) ne
c) ne vem
12. Bi redno obiskovali koncerte/prireditve v letnem paviljonu sredi parka?
a) da
b) ne
c) ne vem
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13. Kakšno vsebino bi namenili paviljonu?
a) dnevne ali večerne koncerte za glasbene sladokusce (jazz večeri, večeri klasične glasbe...)
b) dnevne predstave za otroke
c) lahkotno (popularno) »živo glasbo« ob popoldnevih
d) narodnozabavne večerne urice
e) drugo:____________________________________________________________________
14. V preteklosti je obstajal Kapucinski most čez Savinjo. Njegova ponovna izgradnja pa je bila
načrtovana tudi v okviru kandidature Celja za evropsko prestolnico kulture 2012.
Ali bi po vašem mnenju dodaten Kapucinski most, ki bi omogočal krožno sprehajalno pot (čez
Splavarjev most, do paviljona in igral za otroke, športnega objekta s tenis igrišči z ledeno
dvorano, do Heraklejevega svetišča na Miklavškem hribu ter nazaj čez Kapucinski most do
levega brega Savinje), povečal obisk tega predela mestnega parka?
a) da
b) ne
c) ne vem
15. Z izgradnjo prizidka k Osrednji knjižnici Celje na Muzejskem trgu se bodo vsi oddelki
knjižnice združili pod eno streho in pridobili se bodo večnamenski prostori za druženje
(kavarna, dvorane namenjene dejavnostim za otroke, starejše...).
Kakšen bo, po vašem mnenju, obisk?
a) ostal bo enak
b) povečal se bo
c) zmanjšal se bo
III. SKLOP:
16. Kje največkrat nakupujete in se zabavate?
a) v starem mestnem jedru
b) v nakupovalnih centrih c) drugje: ______________________________________________
17. Razvrstite naštete lastnosti od 1 do 4 (s križcem) glede na to za kateri predel Celja veljajo bolj.
(1 = velja izključno za nakupovalna središča, 4 = velja izključno za mestno jedro)
Nakupovalna
Mestno
središča
jedro
1
2
3
4
Manjša poraba časa
Manjša gneča
Zanimivo okolje
Prijetno okolje
Gibanje na zraku
Specializirane trgovine
Zanimive prireditve
Bližina lokalov oz. vse na enem mestu
Primerno za sprehod z otroki
Primerno za prijetno druženje
Manj nestrpnosti in živčnosti
18. Bo v prihodnosti načrtovana ponudba starega mestnega jedra zajeta v sklopu II., z obrežjem
Savinje in Celjskim gradom privabila tudi obiskovalce iz obrobnih nakupovalnih centrov in
športnih dogodkov (dvorana Zlatorog, stadion Arena Petrol) ter sejemov?
a) da
b) ne
c) ne vem
19. Vaši predlogi za oživitev mestnega jedra Celja:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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