
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prisotni: gl. prilogo lista prisotnosti 

 

 

Zapisnik:  

 

Delavnica za laično javnost je potekala v Likovnem salonu, v četrtek, 1.10.2015 od 16.00 do 

19.00 ure. Na delavnici se je zbralo 20 udeležencev, med njimi predstavniki krajevnih skupnosti in 

mestnih četrti (KS Pod gradom, KS Ostrožno / MČ Gaberje, MČ Center, MČ Kajuh, MČ Dolgo polje, MČ 

Savinja, MČ Šlander), predstavnik civilnih iniciativ (CI Celja), Društva paraplegikov, MOC in ostala 

zainteresirana javnost. 

 

Potek delavnice je bil enak kot 29.9.2015 (delavnica za strokovno javnost). V uvodnem delu je 

Mojca Furman Oman (Metro SR) predstavila namen delavnice in njen pomen v okviru Meseca prostora 

2015. Sledila je podrobnejša predstavitve namena in vsebine TUS (Peter Medved, MOC). Po uvodnem 

delu je potekala delavnica, ki jo je vodil Gorazd Furman Oman (Metro SR) in sicer tripartitno, po 

vnaprej predstavljenem poteku 

 

V prvem delu delavnice je bila izdelana analiza stanja; udeleženci so ugotavljali, katere so 

prednosti in katere so slabosti Celja po tematskih sklopih (lega, promet, zeleni sistem in grajena 

struktura). Sledila je debata med udeleženci, ki so posamično predstavili svoja videnja. Med njimi se je 

pri določeni temi razvila razprava in sicer soočanje različnih pogledov na izpostavljeno priložnost ali 

slabost. Rezultat prvega dela razprave je bila ob soočenju tudi matrika, ki je priloga tega zapisnika. 

 

V drugem delu delavnice je bila izdelana vizija Celja. Udeleženci so v kratkem stavku ali 

besedni zvezi na podlagi rezultatov analize stanja podali vizijo Celja 2020. Vsak od udeležencev je 

predstavil svojo vizijo in jo komentiral. Nabor vizij je prav tako podan v prilogi. 

 

Ob tem so bile nato v tretjem delu delavnice izdelane strategije in projekti, s pomočjo katerih 

bi lahko uresničili začrtano vizijo. Vsak od udeležencev je predstavil, s katerimi strategijami (projekti) 

bi lahko udejanjil svojo izbrano vizijo Celja 2020. Prav tako je nabor strategij (projektov) podan v 

prilogi. 

 

Tekom celotne delavnice je potekala medsebojna debata in izmenjava mnenj med vsemi 

udeleženci delavnice demokratično, vsak udeleženec je dodal svoj konstruktivni prispevek pri vseh treh 

fazah delavnice, prav tako je imel vsak udeleženec možnost podati komentar na predloge drugih 

udeležencev. Tudi ob koncu te delavnice je bil dan poudarek udeležencev delavnice na dejansko 

izvajanje sprejetih dokumentov – torej, da se bo usklajena in verificirana TUS dejansko res izvajala 

skladno s sprejetimi dogovori in ne, da bo TUS ostala zgolj pisni dokument brez dogovorjenih 

rezultatov.  

Zapisal(a):   Mojca Furman Oman, Metro SR, 1.10.2015 

 

Zapisnik sestanka za projekt:  Izvedba delavnic, javnih posvetovanj oziroma drugačnih metod za 

pridobitev mnenja strokovne in zainteresirane javnosti v okviru izdelave Trajnostne urbane strategije 

Mestne občine Celje in sodelovanje pri njeni dokončni izdelavi (TUS MOC)  

Faza projekta:    Urbanistična delavnica za laično javnost (nevladne organizacije, predstavniki 

mestnih četrti in ostala zainteresirana javnost) v okviru priprave trajnostne urbane strategije  

Celja (TUS – laična javnost) 

Kraj in datum: Celje, Likovni salon, 1.10.2015 



 

 

 

Priloge: 

- lista prisotnosti 

- vabilo 

- foto material 

- rezultati delavnice (analiza stanja, vizija, strategije). 



 

 

lista prisotnosti 

(original hranimo v arhivu) 



 

 

vabilo 

(posredovano je bilo na elektronske naslove potencialnih udeležencev, od 18.9.2015 dalje, ter 

obešeno na vratih Likovnega salona Celjena, na dogodek je sicer poleg Metro SR aktivno 

vabila tudi MOC preko svoje spletne strani, rubrike Novice in obvestila na prvi strani)) 

 

- Mestna četrt Center, center@celje.si  

- Mestna četrt Dečkovo naselje, deckovo.naselje@celje.si 

- Mestna četrt Dolgo Polje, dolgo.polje@celje.si 

- Mestna četrt Gaberje, gaberje@celje.si 

- Mestna četrt Hudinja, hudinja@celje.si 

- Mestna četrt Karel Destovnik Kajuh, kajuh@celje.si 

- Mestna četrt Lava, lava@celje.si 

- Mestna četrt Center, center@celje.si 

- Mestna četrt Nova vas, nova.vas@celje.si 

- Mestna četrt Savinja, savinja@celje.si 

- Mestna četrt Slavko Šlander, slavko.slander@celje.si 

- Krajevna skupnost Aljažev hrib, aljazev.hrib@celje.si 

- Krajevna skupnost Ostrožno, ostrozno@celje.si 

- Krajevna skupnost Pod gradom, pod.gradom@celje.si 

- Zbornica za arhitekturo in prostor, regija Celje, robert.bah@s7-i.si  

- Zveza kulturnih društev Celje, zkd.celje@gmail.com  

- Društvo likovnih umetnikov Celje, andreja_dzakusic@hotmail.com 

- Turistično in kulturno društvo Celje, matija.golner@golnerbiro.si 

- Lokalna pobuda za ohranitev drevesnice kot drevesnega parka (Celje), irena.asic@gmail.com  

- Civilne iniciative Celja, boris.sustar@gmail.com 

- Hiša kulture / Društvo ljubiteljev umetnosti Celje, gregor.deleja@gmail.com  

- člani projektne skupine za pripravo TUS: darja.zabukovec@celje.si; miran.gabersek@celje.si; 

 natalija.crepinsek@celje.si; nina.masat@celje.si; janko.trobis@celje.si; tadeja.falnoga@celje.si; 

alja.tihlehren@celje.si; Mojca.Oset@celje.si; Peter.Medved@celje.si  
- preko medijev vsi občani 
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foto material 

 

 



 

 



 

 

rezultati delavnice  

 

1. analiza stanja1 

 

 prednosti 

 

slabosti  

 

lega in socialna struktura - dobra geostrateška lega  

- dobri klimatski pogoji za rast različnih rastlinskih vrst 

- staro (zgodovinsko) središče 

- regijsko središče 

- bližina velikih mest (Zagreb, Maribor, Gradec, Dunaj) 

- dobra družbena infrastruktura (šolstvo, zdravstvo) 

- bližina AC 

- bližina zdravilišč (središče zdraviliške regije) 

- kotlinska lega (slabo prezračevanje) 

- slaba navezava proti jugu 

- tranzit v smeri sever – jug poteka ob robu SMJ in deli mesto 

- ni celovite prometne študije 

- neizkoriščena bogata zgodovina za turizem 

- protihrupne ograje na AC 

- pretiran coning (strogo kot spalna naselja, trgovski centri ipd. – preveč homogena območja 

- ni sodelovanja s civilnimi iniciativami 

- center mesta postaja spalno naselje 

- visoka brezposelnost 

- ni spodbud za vračanje ljudi (mladih) v mesto 

- TUS naj vključuje tudi socialno noto (ljudi) in nudi možnosti za sofinanciranje 

- večina (kulturnih / umetniških) dejavnosti v mestu se dogaja zgolj na podlagi volontiranja 

promet - obvladljivo mesto 

 

- preveč avtomobilov v SMJ 

- ni JPP (potreba po brezplačnem JPP) 

- ni kolesarske infrastrukture (mreže kolesarskih poti)  

- stihijsko parkiranje v SMJ 

- slabo vzdrževanje kolesarskih stez 

- potek kolesarskih stez tik ob voznem pasu (ni ločenih stez za kolesarje) 

- ni zadostnega števila parkirnih mest (parkirna mesta v garažnih hišah) 

- SMJ bi bilo potrebno zapreti za promet in postopoma širiti peš cono 

- umestitev 3. razvojne osi daleč od območja Celja 

- slaba »hodljivost« mesta (zaprti prehodi) 

- prazna parkirna hiša na Aškerčevi (neustrezna politika trženja parkirnih mest za prebivalce SMJ) 

- ni zagotovljene ustrezne dostopnosti za invalide (javne stavbe, tržnica) 

- druge arhitektonske ovire za invalide (npr. tudi Likovni salon) 

- neustrezni vstopi in uporaba javnih stavb in javnih prostorov za gibalno ovirane (ureditve okrog Šmartinskega jezera)  

- ni zagotovljenega vpliva gibalno oviranih na načrtovanje (npr. posvetovalno telo kot na primeru Mestne občine Ljubljana)  

- ni parkirnega mesta za turistične avtobuse 

- glavne tranzitne ceste (tranzit v smeri sever – jug in mestna obvoznica v smeri vzhod – zahod) »sekata« mesto 

                                                           

1 
v matriki so zaradi boljše razumljivosti dodana nekatera naknadna pojasnila k predlogom udeležencev (zapisana po magnetogramu) 



 

 

 

zeleni sistem - Mestni park  

- Šmartinsko jezero 

- Mestna plaža 

- Mestni gozd z novimi ureditvami (gozdna hiška, pešpoti) 

- Savinja 

 

- ob Savinji ni urejenih povezav do Logarske doline  

- ni dovolj dreves v mestu, slabo vzdrževanje/oskrba obstoječih dreves 

- neurejene zelene površine mesta 

- Mestni park je preveč oddaljen od stanovanjskih sosesk (podobne parkovne površine bi bilo potrebno urediti tudi v drugih soseskah) 

- premalo zelenih površin, premalo aktivnih zelenic, premalo športnih površin v soseskah 

- neurejen Petriček 

- v poletnih mesecih ni primernih ureditev na obrežju Savinje 

- konflikt med mirujočim prometom in zelenimi površinami 

- poplavnost, neustrezni (načrtovani) poplavni ukrepi  

- slabo upravljanje Šmartinskega jezera 

- upravljanje zelenih površin v karejih v SMJ ni v rokah prebivalcev 

- onesnaženo okolje, ki ogroža zdravje ljudi 

- problem visoke onesnaženosti stare Cinkarne 

- Mestni park je od »mesta« odrezan, v njem se vrši neustrezen program, ki je prerasel koncept parka (drsališče)  

- ni ustreznega programa v »drevesnem parku« 

- zmanjševanje zelenih površin v mestu (sekanje dreves) 

- preveč stara drevesa v soseskah (odpadanje starih vej), ki niso ustrezno vzdrževana  

- uzurpacija javnih zelenih prostorov 

- funkcionalna zemljišča blokom niso določena 

- korita z zasaditvami se ne vzdržujejo ali pa iz korit kradejo sadike 

- ureditve eko-otokov (problem ograjevanj) 

- ni zelenja v SMJ 

grajena struktura - kulturna dediščina 

- obsežna grajena struktura 

- mesto dveh jeder (SMJ in Mariborska cesta z 

nakupovalnimi središči) 

- gradnja ne upošteva širšega območja (in varstva kulturne dediščine)  

- prazna stanovanja 

- premalo mladih družin v SMJ 

- neustrezna podoba mestnih vpadnic (npr. Mariborska) 

- slabo vzdrževanje objektov 

- uničevanje kvalitetne kulturne dediščine, zgodovinskih objektov 

- ni celovitih in kvalitetnih prenov stanovanjskih sosesk, vršijo se le energetske prenove (problem pisanih fasad) 

- pretoge kulturnovarstvene zahtev v SMJ, ni kompromisov, preveč zaščiteno SMJ (ne omogoča zagotavljanja bivanjskih standardov) 

- ni urbanosti, urbanega življenja 

- ni vsebine in uporabnikov SMJ 

- MOC nima stika z dejanskim stanjem (ne udeležuje se življenja, prireditev v SMJ, ne pozna stanja »na terenu«) 

- ni ustrezne vsebine objektov 

- ni finančnih sredstev za kulturna društva 

- »izživljanje« arhitektov (neustrezno načrtovanje stavb glede na lokacijo) 

- prazni lokalni v SMJ (na drugi strani pa ogromno kioskov) 

- MČ ne sodelujejo pri izvajanju del v soseskah 

- oslabljene mestne funkcije 

- ni ustreznih gospodarskih con 

- SMJ je prebivalcem odtujeno (ograjevanje javnih prostorov, npr. lapidarij) 

- problematika ograjevanja javnih površin/prostorov (šole, igrišča ipd.) 

- »umazano« mesto (umazani podhodi, umazan nov mestni tlak, grafiti, zanemarjena železniška postaja, vandalizem) 

- spremenjen način življenja v mestu, ki poudarja individualnost 

- ni prostorov druženja 

- ni dovolj parkirišč v soseskah 

- poplavljeni podhodi 

- prevelika gostota v soseskah (konflikti zaradi parkiranja) 



 

 

 

2. vizija 

 

Celje 2020 

 

 

 

- mesto za vse strukture prebivalcev 

- okoljsko sanirano mesto 

- mesto kot center turistične regije  

- gospodarsko razvito mesto 

- mesto visečih vrtov 

- prometno urejeno in prometno varno mesto 

- kreativno mesto 

- »očiščeno« mesto 

- mesto, prijazno za funkcionalno ovirane 

- mladim (družinam) prijazno mesto 

 

3. strategije 

 

projekti za uresničitev 

vizije Celja 2020 

 

 

 

 

 

- JPP 

- program podpore za kreativni ustvarjalni kader 

- sanacija Stare cinkarne 

- stanovanja za mlade v SMJ 

- vzgoja / osveščanje na področjih prometa, preprečevanja vandalizma, sodelovanja in sobivanja 

- zagotavljanje pogojev za gospodarski razvoj in nova delovna mesta 

- trženje turističnega potenciala 

- viseči vrtovi 

- doživljajski park v »drevesnem parku« 

- izboljšanje mestnega marketinga 

- redarska služba za zagotavljanje reda na zelenih površinah 

- fitoremediacija (čiščenje degradiranih urbanih območij z rastlinami) 

- posvetovalno telo invalidov v MOC pri projektiranju in izvedbi objektov 

- dejansko delovanje komisij / organov za varnost prometa 

- nadzorno delo MČ pri izvajanju del na območju MČ 

 

predvsem pa: 

- izvajanje sprejetih dokumentov (doslednost), med njimi tudi TUS 

 


