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VI. ARHITEKTURNI MARATON  

 

RECIKLIRANJE MESTA 
pogledi na prostorski razvoj mesta Celje -  

 

zaključna okrogla miza in prezentacija zaključkov delavnic  

Enajsta šola pod mostom: recikliranje mesta 

ponedeljek 22. oktober 2018 / stolpnica Zlatarna Celje 2. nadstropje  

 

13.30  Uvodni pozdrav /  dr. Mojca Furman Oman, direktorica Zavoda Metro SR 

    Maja Rak, profesorica Gimnazije Celje - Center in dijaki 

      

13.45 Okrogla miza  / moderatorka: Andreja Cepuš 

vabljeni gostje:  

    Tanja Tamše, Aurora coworking Murska Sobota 

    prof. Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Celje - Center  

    Domen Kočevar, vodja Teozofske knjižnice Alme Karlin   

    mag. Gorazd Furman Oman, direktor Urbanisti d.o.o. 

     

15.30 Zaključek 
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1/ UVOD 

 

 Prostorski razvoj mest lahko temelji na različnih paradigmah. Z naraščanjem števila 

prebivalstva so v ospredju predvsem širitve, lahko tudi gradnja povsem novih mest, transformacija 

iz vasi v mesta. V zadnjem času se izredno hitro veča število megamest, katerih število 

prebivalcev presega nekaj deset milijonov. Vse bolj se utrjuje tudi trajnostna paradigma. Tako se 

nekatera, predvsem evropska mesta, ukvarjajo z notranjim razvojem. Se zgoščujejo. Vse bolj 

aktualna pa postaja prenova, reciklaža že obstoječega stavbnega fonda in sprememba njihove 

namembnosti. Tukaj imajo evropska mesta še posebno veliko prednost v primerjavi z ostalimi, njihov 

razvoj temelji na bogati kulturni dediščini. 

 Skupna značilnost za vsa mesta je, da v dobi globalizacije, ki je sicer trenutno v fazi 

transformacije, med seboj tekmujejo. Tekmujejo za prisotnost globalnih podjetij, s tem posledično 

skrbijo za kvalitetne bivalne pogoje za privabljanje najboljših kadrov. Skrbijo za ustrezno 

dostopnost in mobilnost. Dajejo poudarek izobraževanju in kulturi. Tako mesta oziroma javna uprava 

prvenstveno skrbijo za ustrezno javno infrastrukturo, med katere spadajo tudi vrtci, šole, kulturne 

ustanove, parki,….    

 

2/ OKROGLA MIZA 

 

 Tako se je potrebno vprašati, kje se v mreži mest vidi Celje? Kakšna je njegova paradigma 

prostorskega razvoja? Kako se ali če sploh se spopasti s tekmo z ostalimi mesti. Ali je reciklaža 

oziroma notranja prenova pravi odgovor?  

 Govorili bomo tako na nivoju celotnega mesta, kot na primeru kompleksa Zlatarne Celje. Vse 

od devetdesetih let naprej je mesto v fazi transformacije industrijskega mesta. Kakšne so 

prednosti in priložnosti takšne prenove ter kakšne so slabosti oziroma nevarnosti? 

 Prostor, celotna druga etaža stolpnice Zlatarne Celje, v katerem bo potekala okrogla miza, se 

prav tako nahaja v fazi prenove. Transformiran bo v 'coworking space', namenjen ustvarjalcem z 

različnimi znanji in interesi. Delno prenovo bomo izvedli skupaj z dijaki Gimnazije Celje - Center, ki 

bo predstavljena tudi na okrogli mizi. Prava poživitev mesta na tem območju in področju.  

 Okrogla miza bo potekala v štirih modulih, ki jih bo otvoril uvodni razpravljavec, na njih pa 

bomo iskali odgovore na naslednja vprašanja. 

 

Recikliranje  

Kako v vsakodnevnem življenju reciklirate stvari? 

Kaj si predstavljate pod pojmom recikliranje mesta? 

Kje vidite vlogo Celja v mreži globalnih mest?  

Atraktivnost mesta  

Kaj dela mesto atraktivno za bivanje? 

 Kako privabiti mlade, da po zaključku šolanja ostanejo oziroma se vrnejo v Celje? 

Katero družbeno, kulturno in ekonomsko infrastrukturo bi bilo potrebno zato vzpostaviti? 

Območje Zlatarne Celje 

V kakšnem odnosu vidite območje okoli Zlatarne Celje napram celotnemu mestu? 

Kakšen potencial predstavlja ta kare in konkretno stolpnica Zlatarne Celje znotraj mesta? 

 Kateri so koraki, ki bi jih bilo potrebno narediti pri njegovi prenovi? 

Prostorski razvoj Celja  

Katere so prostorske prednosti in priložnosti mesta Celja? 

Kakšen odnos je potrebno vzpostaviti do degradiranih območij znotraj mesta? 

Kakšne so prioritete prostorskega razvoja mesta Celje? 
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zavod za prostor Savinjske regije

Grudnova ulica 6, SI - 3000 Celje

metrosr

3/ IZVEDBA 

 

Zavod Metro SR je organizator in glavni izvajalec celotnega dogodka. V projekt se vključuje več 

partnerjev, ki projekt podpirajo in aktivno sodelujejo pri njegovi izvedbi, partnerji pa so Ministrstvo 

za okolje in prostor, Nepremičnine Celje, d.o.o., Mestna občina Celje, Medicinski center Paracelzus in 

Gimnazija Celje - Center.  

 

Organizator:  METRO SR, zavod za prostor Savinjske regije 

 

Partnerji:   
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Medijski pokrovitelj:  Novi tednik & Radio Celje  

 


