ACO d.o.o. v praksi
Mestna tržnica Celje

Središče urbanega dogajanja

Lokacija mestne tržnice leži v neposrednem
središču mesta. Od nastanka, v sredini
prejšnjega stoletja, predstavlja tržnica
središče urbanega dogajanja v mestu. Nova
tržnica je, za razliko od stare, zasnovana
kot ekstrovertiran mestni prostor, nekakšen
pokrit mestni trg, ki je neločljivo povezan z
okoliškim urbanim prostorom.
Nov objekt tržnice je zasnovan kot velika
jeklena streha, ki pokriva tako zaprte kot
tudi odprte stojnice, namenjene branjevkam.
Streha je razdeljena na več manjših strešnih
površin, ki so višinsko zamaknjene tako,
da ustavarjajo medprostore, skozi katere
prodira sončna svetloba, ki čez dan osvetljuje
tržnični prostor. Konični medprostori, ki
omogočajo naravno osvetljevanje tržnice,
imajo tudi konstrukcijski namen, saj tvorijo
nosilce, ki omogočajo premoščanje celotne
širine stavbe brez vmesnih podpor. Monokro-

matska barvna zasnova nove tržnice ustvarja
nevtralno prostorsko ozadje, ki poudarja
barvno raznovrstnost sadja, zelenjave in
drugih izdelkov, ki jih na stojnicah ponujajo
prodajalci. Na opisan način končno podobo
arhitekturnega dela ne ustvarja izključno
arhitekt, ampak je izgled tržnice popoln šele,
ko ga naselijo uporabniki.

Zasnova novega objekta je začrtana na osnovi lokacije obstoječe tržnice. Ta je locirana
v samem centru starega mestnega jedra,
kjer je bilo nekdaj severno srednjeveško
obzidje mesta. Gre za območje, kjer so se od
13. stoletja dalje razprostirali samostanski
vrtovi - območje torej, ki v srednjem veku ni
bilo gosto pozidano.

Celotno ureditveno območje (tržnica,
ekološka tržnica, zunanja ureditev) znaša
nekaj manj kot štiri tisoč kvadratnih metrov,
od tega je skoraj polovica površin pokritih z
nadstreškom, pod katerim so tudi tri stavbe.
V stavbah so poleg servisnih prostorov
tržnice tudi zaprte stojnice in lokali.
Celjska tržnica med najboljšimi projekti za
eno najuglednejših nagrad v arhitekturi. Nova
Mestna tržnica Celje se je leta 2011 uvrstila
v izbor 39 najboljših projektov za evropsko
nagrado za sodobno arhitekturo Mies van
der Rohe, ki je ena najpomembnejših in
najuglednejših svetovnih arhitekturnih nagrad.
Nagrada Mies van der Rohe je evropski “oskar” za arhitekturo, ki se podeljuje vsaki dve
leti. Za letošnjo nagrado je bilo nominiranih
343 projektov, ki so bili v Evropi izvedeni v
zadnjih dveh letih. To je drugi največji uspeh
slovenske arhitekture v vsej zgodovini te
nagrade (podeljuje se od leta 1987).

Nova sodobna tržnica je bila odprta decembra 2009. Je središče mestnega dogajanja
in srce mesta ter privlačen in z ostalim
mestnim dogajanjem trdno povezan prostor,
pomembno zbirališče prebivalcev mesta,
okoličanov in turistov.
Objekt je sestavljen iz treh programskih
sklopov: odprtih in pokritih stojnic, zaprtih
stojnic in steklenega paviljona, ki je postavljen v središče tržnice.
Nova Mestna tržnica Celje sodi med klasične
odprte tržnice, čeprav ima streho in 25
pokritih stojnic, preostali so odprti pulti iz
masivnega teraca, v razponu do šest metrov
dolžine, kar predstavlja svojevrsten statični
dosežek.
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Tržnica Celje
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Javno zasebno partnerstvo
Ark Arhitektura Krušec d.o.o.
Lena Krušec, Tomaž Krušec in
Vid Kurinčič
Leto izgradnje: 2009
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Vgrajeni proizvodi:
Pokrovi za revizijske jaške ACO TopTek

Tržnica je zasnovana v belo-sivi barvi,
obstoječa oprema ustvarja nevtralno
prostorsko ozadje, ki še bolj poudari barvno
pestrost sadja, zelenjave in drugih izdelkov, ki
jih na stojnicah ponujajo prodajalci. V celotno
zasnovo se odlično vklapljajo tudi v betonska
tla vgrajeni pokrovi ACO TopTek, zapolnjeni
odvisno od lokacije s teracom ali betonskim
tlakom. ACO TopTek pokrovi za revizijske
jaške so izdelani iz nerjavečega jekla,
kvaliteta materiala AISI 304 in so vijačeni v
okvir. V okvir vgrajena tesnila zagotavljajo
vodo in smradotesnost.
Vri: spletna stran Ark Arhitektura Krušec d.o.o. in
mestna občina Celje, arhiv ACO d.o.o.
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