
Kraj: Celje
Čas: od petka, 5.10.2012/10.00 

do sobote, 6.10.2012/12.00 
Lokacija: MCC, Celjski mladinski center

Mariborska cesta 2, 3000 Celje 

Organizator: METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije

Partnerji: MCC, Celjski mladinski center
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
Mestna občina Celje
Društvo arhitektov in urbanistov Celje
Muzej novejše zgodovine Celje 

Pokrovitelji: Alpac
Ravago 
Rockwool

24h Arhitekturni maraton: 
prenova je kul



TAP/ 24h ARHITEKTURNI MARATON: PRENOVA JE KUL                   prenove. V projekt se vključuje več partnerjev, ki tvorno 
sodelujejo pri izvedbi. Tako bo v primeru uspešne izvedbe 

1/ IZHODIŠČA projekt postal tradicionalen in bi se izvajal vsako leto v 
Teden arhitekture in prostora 2012 (v nadaljevanju TAP sklopu TAP in sicer vsebinsko prilagojen izbrani temi.  
2012) poteka po celotni Sloveniji med 1. in 7. oktobrom 
2012 na pobudo Zbornice za arhitekturo in prostor 3/ PROGRAM
Slovenije. METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije V sklopu dogodka  ''24h Arhitekturni maraton: prenova 
se projektu priključuje kot koordinator in izvajalec je kul'' se bodo zvrstila predavanja in razstave 
programa v Celju in sicer s tematiko, ki se navezuje ne arhitektov, regijski zbor članov celjske regije zbornice za 
samo na ožji mestni prostor, pač pa na regionalno in arhitekturo in prostor, videoprojekcija, delavnice Igrive 
državno raven. arhitekture, dogodek Odprte hiše, arhitekturna 

svetovalnica, arhitekturni in urbanistični ogled Celja, 
2/ VSEBINA okrogle mize in predavanja na sorodne tematike in 
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije kot podobno. Dogodek je namenjen najširši laični populaciji, 
pobudnik TAP 2012 določa osrednjo temo, METRO SR pa otrokom, srednješolcem, študentom, odraslim, na 
kot sodelujoča institucija pripravi lokalne in regionalne dogodku pa bodo sodelovali strokovnjaki - arhitekti, 
programe izvajanja in predstavitve teme. urbanisti, prostorski načrtovalci. 

METRO SR tako v okviru TAP 2012 z letošnjim letom 
pričenja s projektom ''24h Arhitekturni maraton: prenova Najava dogodka, informacije, kontakti in podrobnejši 
je kul'', v katerem bomo v strnjeni obliki v času 24 ur program s predstavitvijo: www.metro-sr.org.
izvedli pestro število aktivnosti na temo (urbane) Najava dogodka: www.zaps.si, www.mc-celje.si.
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predstavitev študija arhitekture

arhitekturna razstava / arhitektura in arhitekti v Celju / videoprojekcija arhitekturnih filmov

urbani fenomeni / predstavitev muzejski perspektiv MNZC

predavanje / arhitekt Tomaž Krušec: (do)dano  

voden ogled Celja z arhitektko Majdo Golob Mareš / odhod 10.00

odprte hiše / ogled prenove stavbe MCC z arhitekti skupine Kultivator / pričetek 12.00

arhitekturna zabava / DJ

igriva arhitektura / gradimo mesto / za vabljene šolske skupine  

igriva arhitektura / gradimo mesto / za otroke in starše  

urbana prenova Celja / predstavitev projektov MOC 

regijski zbor članov celjske regije Zbornice za arhitekturo in prostor

inovativni produkti za prenovo / Alpac / Ravago / Rockwool 

predavanje / Tomaž Čeligoj: iz stanovanja v mesto  arhitekt 

predavanje / Ivan Juretič: 3x neverjetne prenove   arhitekt 

brezplačna arhitekturna svetovalnica

petek 5.10.2012 sobota 6.10.2012

24h Arhitekturni maraton: prenova je kul / Celjski mladinski center
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