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zadeva:  Izjava za medije o izvajanju in zaključku projekta ''Prispevek k oblikovanju 
urbanističnega razvoja mestne četrti Slavko Šlander'' – aktivno državljanstvo pri 
urejanju prostora  

  

 

Spoštovani,  

 

kot izvajalec projekta ''Prispevek k oblikovanju urbanističnega razvoja mestne četrti Slavko 
Šlander'' – aktivno državljanstvo pri urejanju prostora vas obveščamo, da smo včeraj, 7.10.2013 v 
okviru Svetovnega dneva Habitata, ki je posvečen mestom in naseljem, s sofinanciranjem Mestne občine 

Celje izvedli okroglo mizo z občani mestne četrti Slavko Šlander in vas vabimo k poročanju in promociji, 

saj se nanašajo na pomembne družbene teme. 

 

Projekt je namenjen aktivni participaciji občanov pri urejanju javnih prostorov. S tem dogodkom smo 

želeli spodbuditi aktivnejšo vlogo občanov pri načrtovanju mestnega prostora ter pod strokovnim 

vodstvom nevladne organizacije usmerjati in koordinirati razpravo v iskanju strokovno primernih in 

konstruktivnih rešitev. 

 

Na javni tribuni so sodelovali arhitekti, urbanisti, predstavniki in občani Mestne četrti, predstavnik 

Mestne občine Celje ter ostala zainteresirana javnost. Skupaj se je razprave udeležilo preko dvajset 

udeležencev. Dogodek je bil sestavljen iz treh delov. V uvodu so bila podana izhodišča in namen 

okrogle mize ter pričakovani rezultati. V nadaljevanju je potekala javna debata z vsemi udeleženci, 

kjer smo iskali prednosti in slabosti življenja v tej mestni četrti ter oblikovali priložnosti ter 

morebitne nevarnosti pri nadaljnjem razvoju.  

 

Ob zaključku pa smo izoblikovali skupen memorandum o viziji urbanističnega razvoja mestne četrti 

Slavko Šlander: 

 

Mestna četrt Slavko Šlander je bila izgrajena v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja in predstavlja kvaliteten urbanizem, ki še danes daje soseski svojstven pečat. V 

devetdesetih letih so zaradi privatizacije stanovanjskega fonda ter zaradi vse večje prisotnosti 

mirujočega prometa začeli nastajati konflikti med različnimi rabami. Tako je mirujoči promet zavzel 

dobršen del do tedaj skupnih zelenih površin, ki so bile namenjene celotni soseski za druženje. Ob 

tem se dogaja zelo intenziven proces menjave generacij, kjer se mlade družine težko vključijo med 

starejše občane, še težje pa vzpostavijo odnos do skupne lastnine oziroma do javnega prostora. 

Zato skupaj predlagamo, da se za celotno območje naredi najprej preveritev prometnega režima, še 

posebej mirujočega, ter se podajo rešitve zanj, kar je predpogoj za sprostitev javnih površin ter 
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ponovno ureditev zelenih prostorov med stanovanjskimi objekti. Poseben poudarek je potrebno dati 

pešpotem, ureditvi kolesarskega omrežja ter vzpostavitvi in primernem oblikovanju skupnih površin 

tako za igro otrok, za starejše občane, za vrtičkarje, za zbirna mesta za odpadke. Pri tem ima 

Mestna občina Celje ključni instrument za urejanje prostora v svojih rokah, saj je lastnica večine 

zemljišč okoli stavb. Hkrati predlagamo, da se uredi Ljubljanska cesta v mestno promenadno, z 

možnostjo obojestranskega parkiranja ter ureditvijo varnih kolesarskih poti. Ob tem naj se uredi 

javni potniški promet za celotno mesto, kar bo ključno pripomoglo k prometnim razbremenitvam 

tako soseske kot tudi ostalih delov mesta. 

 

S tem posvetom smo zaključili letošnji niz dogodkov na temo urbanističnega razvoja Mestne četrti 

Slavko Šlander, v okviru katerih smo prvi vikend v maju izvedli urbani sprehod Jane's walk 2013 na 

temo »danes grem v šolo peš« ter v nadaljevanju z učenci II. Osnovne šole v mesecu septembru 

projekt ''(p)oživimo ulico''. 

 

V projektu so občani pokazali, da imajo ogromno idej, da so lahko aktivni državljani in da lahko z 

zanimivimi predlogi prispevajo tudi k izboljšanju javnega prostora našega mesta. S tem Mestna četrt 

Slavko Šlander stopa po poti demokratičnega urbanizma in ji želimo, da postane primer dobre prakse 

urejanja sosek in medsebojnega sodelovanja.  

 

dr. Mojca Furman Oman  

v imenu izvajalca projekta  

zavoda Metro SR, zavoda za prostor Savinjske regije  

in vseh sodelujočih 

Kontakt 

Mojca Furman Oman, Metro SR, Aškerčeva ul. 14, 3000 Celje, T: 03 4900 409, F: 03 4900 439, GSM: 031 

555 201, e: mojca@metro-sr.org, www.metro-sr.org  
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