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»ZLATI GRIČ« VELENJE
Osnutek za idejno zasnovo za naselje trajnostnega prebivanja Zlati grič Velenje
Občini Velenje predlagamo, da sprejme tak OPPN za naselje Zlati grič, da bo mogoče graditi
stanovanjsko naselje z vrtcem in spremljajočimi dejavnostmi, tako da se bo upoštevalo načela
trajnostnega prebivanja. Naselje naj bo energetsko samozadostno z uporabo sončnega sevanja za vse
potrebe zgradb in za oskrbo osebnih električnih vozil. Stanovalci naj se z zelenjavo, sadjem,
jagodičjem, gobami in medom oskrbujejo iz svojih vrtov. Ostalo eko hrano jim bodo dobavljali
predvsem lokalni eko kmetovalci. Zgradbe bodo narejene iz lesa, s pasivnim izolacijskim ovojem iz
celuloze, konoplje in lesenim stavbnim pohištvom, tako da se bo skladiščilo tisoče ton CO2 za stoletja.
Poraba energije za ogrevanje bo pod 15 kWh na m2. Zgradbe bodo zrakotesne. V trisobno hišo iz lesa
se skladišči okoli 21 ton CO2 za stoletja. Če bi enako hišo naredili iz betona in opeke bi v zrak spustili
okoli 41 ton CO2
OPPN naj omogoči zgraditev enovitega stanovanjskega medgeneracijskega in slojevsko pestrega
naselja. Večina hiš in stanovanj bo namenjena delovno aktivnim stanovalcem. Precej najemnih
stanovanj naj se nameni mladim inovatorjem, ki ustvarjajo nova podjetja v okviru razvojnega
inkubatorja. Nekaj stanovanj ali hiš naj bo namenjeno oskrbovanim starejšim prebivalcem. Hiše in
stanovanja bodo nudila visoko kakovost prebivanja. Življenjski stroški se bodo znižali za več kot 20%.
Zeleni inkubator
Naselje bo zanimivo zlasti za domače in tuje strokovne kadre, ki jih velenjska regija za
prestrukturiranje gospodarstva zaradi ukinjanja premogovništva potrebuje. Namenjeno je tistim, ki
bodo veliko delali na domu, zato bo zanimivo tudi za digitalne nomade. Možnost trajnostnega načina
prebivanja bo pritegnila tiste, ki želijo nekaj dobrega storiti zase in za ves svet.
Menim,da bi bilo primerno gradnjo trajnostnih najemnih bivališč za sodelavce podjetij, ki delajo v
podjetniškem razvojnem centru finančno podpreti tako,da taka najemna stanovanja ali hiše zgradi
podjetniški razvojni center iz sredstev. ki so namenjena prestrukturiranju gospodarstva z ciljem, da se
odpre veliko novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.
Velikoserijska robotizirana proizvodnja lesenih trajnostnih bivališč.
Novogradnja bo predstavljala naročilo namenjeno podjetjem, ki se bodo opredelila za razvoj
velikoserijske proizvodnje trajnostnih lesenih pasivnih zgradb in bodo na podlagi domačega lesa
razvila velik izvozno naravnan program s ponudbo delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.
Na podlagi lesa iz bližnje okolice je mogoče z velikoserijsko robotizirano proizvodnjo narediti letno
vsaj 8000 hiš ali stanovanj in odpreti več sto delovnih mest. Del sredstev, ki so namenjena
prestrukturiranju naj se dodeli podjetjem,ki bodo osvojila trajnostni način gradnje.
V Sloveniji je mogoče vsako leto izdelati več kot 30 000 lesenih bivališč.
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Pri načrtovanju vseh hiš in stanovanj se bodo upoštevale določbe pravilnika o oskrbovanih
stanovanjih. Vse hiše in stanovanja bodo primerna tako za uporabo starejše kot mlajše populacije. V
naselju bo 75 hiš (vrstnih in v nizu) in v štirih 3. etažnih zgradbah okoli 32 stanovanj. V naselju Zlati
grič naj bi prebivalo okoli 350 stanovalcev. V naselju bi bilo zaposleno v osem oddelčnem vrtcu okoli
20 in v drugih dejavnosti okoli 20 sodelavcev.
Del stavb in hiš bo zgrajen v standardni, del pa v nadstandardni izvedbi.

POGLED NA »ZLATI GRIČ« ‐ iz smeri Velenjskega gradu proti vzhodu

TLORISNI PRIKAZ »ZLATI GRIČ« – orientacija streh, bivalnih prostorov z ložami in vrtov proti jugu
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TLORISNI PRIKAZ »ZLATI GRIČ« – osni ogledi iz ulic in vrtov proti Velenjskemu gradu in hribu KOŽELJ.

3D PRIKAZ NASELJA »ZLATI GRIČ« ‐ pogled iz ptičje perspektive, iz vzhodne strani
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3D PRIKAZ NASELJA »ZLATI GRIČ« ‐ pogled iz ptičje perspektive iz zahodne smeri

SHEMATSKI PRIKAZ OSI ULIC in VRTOV – pogled na velenjski grad iz vzhodne smeri (pred gozdom)

SHEMATSKI PRIKAZ OSI ULIC in VRTOV – pogled na velenjski grad iz vzhodne smeri (nižje spodaj)
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3D PRIKAZ NASELJA »ZLATI GRIČ« ‐ pogled iz ptičje perspektive iz južne smeri

3D PRIKAZ NASELJA »ZLATI GRIČ« ‐ pogled iz mesta, iz severozahodne strani

3D PRIKAZ NASELJA »ZLATI GRIČ« ‐ pogled iz ptičje perspektive, iz severozahodne strani
SULIGREEN, zadruga za trajnostno prebivanje, z.o.o., Kraška ulica 12, 1000 Ljubljana, matična številka 8244502000, davčna številka 80937608, IBAN
SI56 6100 0002 1078 253, Delavska hranilnica d.d., predsednik zadruge dr. Gojko Stanič, GSM 031 619 487

5

Osnutek za idejno zasnovo oblikovanja naselja ZLATI GRIČ, VELENJE, 15.10.2021

Trajnostno mednarodno naselje
Upoštevamo stališča znanstvenikov (IPCC – Mednarodni panel za podnebne spremembe)1, ki delajo v
okviru OZN in opozarjajo človeštvo, da nam kmalu grozi podnebna ekološka katastrofa in dognanja
znanstvenikov, ki so nas obvestili, da se v razvitem svetu počasi in zanesljivo zastrupljamo z
industrijsko pridelano hrano. Plodnost moških je v zadnjih 40 letih padla za 60%.2
Naselje Zlati grič naj se zgradi tako, da bo uspešno reševalo oba velika problema sodobnega
človeštva: podnebno in prehransko krizo. Ustvarilo se bo pogoje za vremensko neodvisno in
zanesljivo pridelavo zelenjave, sadja, jagodičja, gob, medu ter za zelo nizkoogljično popolno
energetsko samozadostnost naselja.
Prebivalci naselja pa bodo v zadružnih pravilih in s praktičnimi rešitvami z skrbno selekcijo odpadkov
prispevali precej k reciklaži materialov. Z bogastvom rastlinja bodo povečevali biotsko raznovrstnost.
Posebno skrb bodo posvečali čebelarjenju in ustvarili bodo pogoje za življenje koristnih drugih
opraševalcev. Z menjavo oblačil in različnih predmetov bodo zmanjševali potrebo po nesmiselnem
nakupovanju dobrin za katere se v proizvodnem procesu porabi veliko pesticidov, troši veliko vode in
uničuje okolje zlasti z zažiganjem gozdov. Prebivalci bodo uživali manjše količine mesa, veliko več pa
bodo uživali zelenjave, sadja jagodičja medu, gob, oreškov.
Mednarodno naselje Zlati grič bo zanimivo za mednarodno javnost. Govorilo in poslovalo se bo z
uporabo slovenskega in poslovnega angleškega jezika. Komuniciralo se bo tudi v vseh jezikih, ki jih
znajo zaposleni v vrtcu in spremljajočih dejavnostih.

Sončna energetika
Celotno naselje se bo oskrbovalo z energijo sonca za vse potrebe zgradb, za osebna električna vozila
in ogrevane rastlinjake. Na strehah hiš, vrtca in stanovanjskih zgradb bodo toplovodni in fotovoltaični
paneli tolikšne zmogljivosti, da bodo pokrite vse energetske potrebe za ogrevanje, hlajenje,
rekuperacijo povsem čistega zraka v notranjih prostorih, belo tehniko, svetila, računalništvo in drugo
opremo v zgradbah, za ogrevane rastlinjake in za osebna ter dostavna električna vozila. Naselje bo
imelo eno fotovoltaično elektrarno in en hranilnik elektrike ter morda tudi toplovodne panele z enim
samim toplovodnim hranilnikom toplote v zemlji. Povezano bo z javnim elektroenergetskim sistemom
po sistemu net metering tako, da bo to koristilo lokalnemu in občemu elektroenergetskemu sistemu.

Samooskrba z eko hrano

‐

Stanovalci se bodo oskrbovali z zelenjavo in dišavnicami, ki jih bodo pridelali v zaprtih ogrevanih in
osvetljenih ložah, ki bodo locirane pred dnevnimi sobami, obrnjenimi proti jugu. Na skupnem vrtu, ki
bo med zgradbami v naselju se bodo lahko oskrbovali s sadjem in jagodičjem tudi vsi tisti, ki bodo
prebivali v več nadstropnih stanovanjskih zgradbah ali tisti, ki se ne bodo želeli ali zmogli ukvarjati z
vrtnarjenjem.
V mirnem kotičku ob gozdu bo sredi sadovnjaka čebelnjak, ki bo omogočal tudi apiterapijo3.
1

United Nation: IPCC report: »Code Red« for hhuman driven global heating, 9. Avgust 2021
Raziskava, objavljena v reviji »Human Reproduction Update«, 2017
3
Apiterapija; veda o tem, kako si s čebeljimi izdelki krepimo in ohranimo oz. povrnemo zdravje
2
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‐

‐
‐
‐

Vrtovi in sadovnjaki bodo opremljeni z avtomatskim kapljičnim namakalnim sistemom. Zalivali se
bodo iz velikega skupnega zbiralnika deževnice oz. sive vode in iz hišnih rezervoarjev deževnice tako,
da bodo rezerve vode zadoščala za potrebe rastlinja vsaj za dva meseca hude suše. Voda iz zbiralnika
se bo uporabljala tudi za gašenje požarov.
Vrstne hiše in individualne hiše bodo imele vrtove ali na strehi ali pred dnevnim prostorom, tolikšne
velikosti, da bo omogočena celoletna samooskrba družine z zelenjavo, sadjem in jagodičjem.
Lože v večstanovanjskih zgradbah bodo opremljene tako, da si bo lahko družina pridelala vsaj letno
rdečo in zimsko zeleno solato.
Sadna drevesa, jagodičje, zelenjava in medonosno cvetje bo zaščiteno proti zmrzali, toči, ujmam in
drugim vremenskih nevšečnostim s proti točno mrežo, ponjavami in plastičnimi pregrinjali.

Čista voda in zrak
Centralna rekuperacija zraka bo zagotavljala, da bo zrak v zaprtih prostorih povsem čist brez
alergenov in virusov. Voda za pitje in kuhanje bo očiščena vseh nečistoč.

Trajnostna arhitektura
V naselju naj se uveljavljajo arhitekturna in urbanistična načela, ki veljajo za sedanji čas soočenja z
grozečo podnebno krizo in upoštevajo sedanje tehnološke rešitve. Poudarek bo na arhitekturi zelenja
in cvetja. Strehe se bo uporabljalo za sončne elektrarne in bodo zato enokapne z optimalnim nagibom
proti jugu. Panele se bo potrebi montiralo tudi na vzhodne in zahodne vertikalne stene stanovanjskih
zgradb, da bodo zajemali energijo jutranjega in pozno popoldanskega sonce.
Upošteva naj se načelo gostitve prebivalcev in razvoj funkcionalno ločene zaokrožene komunalne
opremljenosti območja naselja. Naselje je namenjeno predvsem gradnji hiš. Če bi se želelo zgraditi
več najemnih stanovanj za zeleni inkubator, pa naj se omogoči tudi graditev večnadstropnih
stanovanjskih zgradb. Menimo, da ima sedanja generacija vso pravico razvijati arhitekturne rešitve,
primerne sedanjemu in prihodnjemu času ter uporabljati vso do zdaj poznano zelo nizko ogljično
energetsko tehnologijo.
Naselje bo odvisno od energije sonca. Zato morajo biti vse zgradbe obrnjene z ložami in dnevnimi ter
drugimi prostori proti jugu.

Velikost gradbenih parcel
Predlagamo zelo racionalno uporabo gradbenih parcel. V Nemčiji se zavzemajo za prepoved gradnje
enodružinskih hiš.4 Upošteva naj se potrebna velikost parcele tako, da bo omogočena samooskrba
družin z sadjem in zelenjavo skozi vse leto. Hiše naj se postavlja v nizu (med dvema hišama je prostor
za parkirna mesta, pokrita z obraslo pergolo) oziroma se jih poveže v vrstne hiše.
Teren, na katerem se bo postavljalo hiše, je nagnjen. Predlagamo, da se teren zravna za vse hiše tako,
da bo gradbena parcela za posamezno hišo vsaj z malo zelenico in okrasnim in zelenjavnim vrtom ter
dovozna pot z parkiriščem vsa v enem nivoju. Sadna drevesa je mogoče saditi tudi na poševen teren
ali pa se za te zasaditve ali za visoke zelenjavne gredice naredi terase.
4

Delo, 1.2.2021, nemški časopis Welt: Das Ende des Einfamilienhauses, 26.1.2021
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Brez kletnih etaž
Hudi nenadni in vse bolj pogosti nalivi ogrožajo zgradbe, ki niso dvignjene nad okoliški teren za vsaj
20 cm. Avtomobili na plin ne smejo v kletne garaže. Zadostno število parkirnih mest lahko zagotovimo
na zunanjih površinah tako, da so vsa parkirišča pokrita s pergolami kivija ali grozdja ali cvetja. Skrajša
se rok gradnje in zelo znižajo stroški.

Stanovanjsko‐potrošniška zadruga Suligreen‐ Zlati grič z.o.o.
Stanovalci bodo ustanovili svojo zadrugo Suligreen‐Zlati grič, zadruga za trajnostno prebivanje, z.o.o.,
s katero bodo organizirali skupne dejavnosti prebivalcev naselja in eko kmetovalcev ter drugih
lokalnih dobaviteljev storitev ali blaga.
Pravila zadruge urejajo moralne norme, pravila obnašanja, ki upoštevajo stanovanjski zakon, področje
vrtnarjenja, skupne uporabe skupnih prostorov in dejavnosti. Urejajo vprašanja, ki jih sedanji zakoni
še ne urejajo, zato so urejena na podlagi civilno pravne ureditve v zadružnih pravilih.
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Vrtec

V naselju bo vrtec z osmimi oddelki. Lokacijo vrtca smo predvideli na severovzhodnem delu območja
v bližini uvoza ob gozdu. Vrtec na tej lokaciji bo imel tako enostaven dostop, lep razgled, hitro
povezavo z gozdom ter povezavo z otroškim igriščem v mestu (urediti je treba le peš pot z vrha
Zlatega griča do igrišča. Ta del območja je tudi mirnejši, najbolj tih, omogoča staršem, da otroke
pripeljejo in začasno parkirajo pred vhodom. Sam vrtec bo imel tudi večnamensko dvorano – v
dopoldanskem času bo namenjena vrtcu (prireditve, skupne dejavnosti, gibanje), v popoldanskem
času pa se bo prostor oddajal za drugačne namene zunanjim obiskovalcem: tečaji, plesne delavnice,
telovadba...
Vsi oddelki bodo v pritličju, obrnjeni proti jugu in z ložo pred oddelkom. Parkirni prostor bo velik ob
dovozni cesti in pokrit s pergolo kivija. Opremljen bo vsaj za zaposlene z napajalnimi postajami za
osebne električne avtomobile. V ložah pred oddelki in na vrtu se bo vzgajalo koristno rastlinje tako,
da bodo otroci živeli z vrtnarjenjem.
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Večnadstropne stanovanjske zgradbe

Predvideli smo 4 stanovanjske zgradbe s pritličjem in dvema nadstropjema ter streho, namenjeno
sončni elektrarni.

STANOVANJSKI BLOKI – POGLED NA HRIB KOŽELJ
V vseh štirih stavbah bo 32 enosobnih stanovanj (78 m2 bruto površine vsako), 10 dvosobnih
stanovanj (96 m2 bruto površine vsako), 10 trisobnih stanovanj (126 m2 bruto površine vsako).
2. nadstropje je dvoetažno, v mansardnem delu ima še eno ali dve sobi. Tu je lahko ali spalnica ali
dodatna soba ali delovni kabinet. Za dvoetažna stanovanja se lahko računa dodatnega stanovalca na
stanovanje.
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BLOKA A in B (P+2N)

V veh treh etažah so stanovanja.
Pritlična etaža bo večja, z vrtom na strehi, ki bo v uporabo stanovalcem prvega nadstropja.

št. stanovanj št. sob širina (m) dolžina (m) bruto kvadratura (m2)
12
1
6,5
12
78
6
2
8
12
96
6
3
10,5
12
126
0
4
14
12
168
24

936 m2
576 m2
756 m2
0 m2

skupaj 2268 m2

stanovalci
12
12
18
0
42
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BLOKA C in D (P+2N)

Pritlična etaža teh dveh blokov bo namenjena različnim dejavnostim ‐ kavarna, pisarne, manjše
delavnice. V vsakem bloku je za dejavnosti na razpolago približno 300 m2 prostora.
Zaradi postavitve na strmeme terenu bo potrebno predvideti zidano klet, ki bo vkopana na
severovzhodni strani. V kletni etaži se uredi strojnico za celotno naselje.
Pritlična etaža bo večja, z vrtom na strehi, ki bo v uporabo stanovalcem prvega nadstropja.
št. stanovanj št. sob širina (m) dolžina (m) bruto kvadratura (m2)
0 1
5,5
9,5
52,25
4 2
7
9,5
66,5
4 3
9,5
9,5
90,25
0 4
12
9,5
114
8

skupaj

0 m2
266 m2
361 m2
0 m2

627 m2

stanovalci
0
8
12
0
20

V vseh večstanovanjskih stavbah bo 12 enosobnih stanovanj (78 m2 bruto površine vsako), 10
dvosobnih stanovanj (96 m2 bruto površine vsako), 10 trisobnih stanovanj (126 m2 bruto površine
vsako).
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IZRAČUN ŠTEVILA OSEB ‐ STANOVANJSKE STAVBE
št.
Stavba A
23
Stavba B
23
Stavba C
12
Stavba D
12

skupaj:

70

KVADRATURA STREH
Stavba A: 31,5 x 14,8 = 466 m2 (12 stanovanj)
Stavba B: 31,5 x 14,8 = 466 m2 (12 stanovanj)
Stavba C: 18.5 x 14,8 = 273,8 m2 (4

stanovanja + poslovni prostori)
Stavba D: 18.5 x 14,8 = 273,8 m2 (4 stanovanja + poslovni prostori)
Stanovanja v drugem nadstropju bodo imela pod streho dodatne prostore za delo na domu ali pa za
bivanje. Vsaj v eni od zgradb se bo omogočilo bivanje tistim, ki želijo živeti v bivanjski skupnosti. Vsak
ima svojo sobo s kopalnico. Skupno uporabljajo dnevni prostor kuhinjo in vrt.
Pritlična stanovanja bodo imela pred dnevnim prostorom oz. ložo zelenjavno jagodični in sadni vrt.
Parkirišča: po pravilniku mora biti najmanj 1,5 PM na eno stanovanje.
To pomeni, da moramo predvideti za vsak blok A in B po 18 parkirnih mest. Za vsak blok C in D pa
potrebujemo 12 parkirnih mest in dodatna parkirna mesta za dejavnosti, ki bodo v pritlični etaži.
Potrebujemo tudi skupni prostor za kolesa (športno opremo, otroške vozičke), ter ekološki otok.
Vsako stanovanje potrebuje tudi prostor za ropotarnico oz. klet.

POGLED NA STANOVANJSKI BLOK – južna fasada z ložami in vrtom na strehi

Promenada, okrasno in medonosno rastlinje
Na zgornjem grebenu parcele bi naredili promenadno pot s pogledom na mesto Velenje in na
velenjski grad. Pot bo okrašena z okrasnim in medonosnim rastlinjem Ob poti bodo klopi za
posedanje in meditacijo.
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Na skupnih prostorih med zgradbami bodo zasajene okrasne in medonosne rastline ter sadno drevje.

SHEMATSKI PRIKAZ PANORAMSKE POTI OB SEVERNEM ROBU – pogled na grad in na mesto
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Stanovanjske hiše
št. hiš
7
14
16
12
4
4
12
6

št. sob širina (m) dolžina (m) bruto kvadratura (m2)
1
9,71
8,29
80,4959
2
9,71
9,71
94,2841
3
12
10,05
120,6
4
12
12,88
154,56
1+1
9,71
8,29
80,4959
2+1
9,71
9,71
94,2841
3+1
12
10,05
120,6
4+1
12
12,88
154,56

75

563,47 m2
1320 m2
1929,6 m2
1854,7 m2
321,98 m2
377,14 m2
1447,2 m2
927,36 m2

skupaj 8741 m2

stanovalci
14
42
64
60
9
13
49
31

282 stanovalcev

V naselju je predvidenih 7 vrst hiš, ki so vse orientirane na jug z bivalnim prostori, ložami in vrtovi.
Vse dovozne ceste in vrtovi ob njih so orientirani tako, da upoštevajo razgled proti gradu.
Hiše sledijo terenu. Medsebojna razdalja je taka, da imajo vse hiše najbolj optimalno osončene
vrtove, lože in strehe, kjer bodo montirani sončni paneli.
Če se bi želelo zgraditi več stanovanj, ki nimajo vrta je mogoče npr v prvi in drugi vrsti hiš nad
stanovanjem v pritličju postaviti v prvem nadstropju stanovanje z ložo, pod streho pa je mogoče
pridobiti še dodatne prostore za delo na domu ali za dodatne sobe za velike družine..
Vse individualne hiše imajo pritlično etažo, nad njo pa terasno etažo s strešnim vrtom in dodatnim
prostorom za delo na domu.

STANOVANJSKE HIŠE – VRT NA STREHI
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STANOVANJSKE HIŠE – LOŽA IN VRT TER SADOVNJAK NA JUŽNI STRANI HIŠE

STANOVANJSKE HIŠE – LESENA KONSTRUKCIJA IN OPREMA, DIMENZIJE PROSTOROV ZA GIBALNO OVIRANE
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STANOVANJSKE HIŠE – DVE PARKIRNI MESTI, POKRITI S PERGOLO, OBRASLO S SADJEM (KIVI, TRTA)

PRIKAZ HIŠ V NIZU – VRSTNE HIŠE Z VRTOM NA STREHI NA RAVNEM TERENU
V primeru, ko je teren v nagibu, se hiše naredi stopniščasto, vrt pa se oblikuje z brežinami in terasami v
naklonu na skrajnem južnem delu. Več o načinu gradnje in izvedbi je opisano v katalogju SULIGREEN.
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Spremljajoče dejavnosti
V bližini obravnavanega območja v Velenju že obstajajo naslednje dejavnosti, ki so v neposredni
bližini ali pa nekaj minut oddaljene peš.
NAZIV
Vrtni center Kalia, Semenarna
Avtobusna postaja
Bencinska črpalka Petrol
tržnica
Fitness je v bazenu
Bazen – je čisto blizu
Športna dvorana ‐ RDEČA
McDonald's Velenje
knjižnica
Eko trgovina HIŠKA ZDRAVJA
lekarna
Dvorana center nova
Plesna šola SPIN
Zdravstveni dom
Savna v Hotelu Paka
Pizzerija Velun
Glasbena šola
Praprotnik, prodaja vozil
Servis TOM SKI BIKE SERVIS
avtopralnica
Kemična čistilnica Marijana Polak
Drevesnica
Branka Crnobrnja, vzgoja in
Šolanje psov
Mobilni Pasji Salon Pippa, božana
Grgić
Šaleška veterina
Neli Salon za Nego psov
Center ponovne uporabe
Otroški vrtec, Enota Enci Benci
Otroški vrtec, Enota Vila Mojca
Zasebni otroški vrtec
Osnovna šola Livada
Osnovna šola Šalek
Osnovna šola GORICA

Naslov v Velenju
Celjska cesta 4
Celjska cesta 2
v centru Mercator

Šaleška cesta 3
Kidričeva cesta 2b
Šaleška cesta 21
Šaleška cesta 21
Cankarjeva cesta 2
Cankarjeva cesta 1a
Titov trg 4
Vodnikova cesta 1
Rudarska cesta 1
Šalek 24b
Jenkova cesta 4
Šaleška cesta 15
Cesta II 26
Selo 10
Koroška cesta 44
Arnače 23a
Koželjskega ulica 1
Kosovelova ulica 2B,
https://www.pippa.si/
Cesta Talcev 35, 051 200 040
Partizanska cesta 61
Šaleška cesta 2d
Kardeljev trg 2
Cesta Borisa Kraigherja 5
Goriška cesta
Efenkova cesta 60
Šalek 87
Goriška cesta 48

razdalja, čas peš
zraven, čez cesto, pri Momaxu
zraven
zraven
zraven
zraven
zraven
zraven
260 m, 4 minute
350 m, 5 minut
350 m, 5 minut
450 m, 7 minut
450 m, 7 minut
650 m, 9 minut
650 m, 9 minut peš
800 m, 11 minut peš
850 m, 11 minut
1,1 km, 15 minut
Soteska Gorica
Soteska Gorica
2.1 km, 27 minut
2,1 km, 27 minut
3,5 km, 47 minut
V sosteski GORICA, 1,5 km
1,6 km
2 km, 23 minut peš, 5 minut z avtom
3,6 km
750 m, 10 minut
550m. 9 minut
850 m, 12 minut
1,3 km, 16 minut
850m, 12 minut
1,3 km, 17 minut
1,5 km, 20 minut

V nesposredni bližini Zlatega griča (do 10 minut peš) je že veliko obstoječih različnih dejavnosti.
Ugotovili smo, da nujno manjkajo naslednje dejavnosti in storitve oziroma ponudbe, ki jih lahko
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umestimo v samem v naselju Zlati grič. Zato smo namenili prostor za te prostore v pritličju enega
stanovanjskega bloka, kjer bodo predvsem pisarne in manjši lokali za nezahtevne dejavnosti.











PISARNA ZA ZADRUGO
PISARNA ZA SHARING AVTOV, KOLES
IZPOSOJEVALNICA vrtne opreme, orodja, gospodinjskih aparatov, igrač
DELAVNICA – za različna opravila (ki jih lahko prebivalci opravijo tam, ne doma).
stanovanja za upravnika –hišnika ‐ vrtnarja bodo v stanovanjskih zgradbah.
Čevljar
Šivilija
Pekarna
Kavarna s slaščičarno – naj bo na mestu s teraso, vrtom in lepim razgledom na Velenje
Trgovina za rastline je sicer v neposredni bližini naselja, a na območju za vrtičke lahko uredimo
tudi rastlinjak s sadikami.
 Manjši hotel za domače živali: v Velenju ni hotela za male živali, zato bi predvideli eno hišo za ta
namen. Trenutno je najbližje zavetišče za živali v Dramljah. Hoteli so v Mislinju, v Preboldu in v
Celju. Lokacija naj bo blizu gozda, možnost sprehodov, manj moteče zaradi morebitnega lajanja,
tuljenja, poleti bazenček za pse. Živali potrebujejo notranje boke za spanje ter tudi ograjen
prostor z manjšim bazenom zunaj.
 eko kuhinja in restavracija naj bo namenjena vrtcu, stanovalcem‐abonentom ter gostom. Prostori
v restavraciji bodo omogočali poslovne sestanke za tiste, ki delajo na domu in ne želijo vabiti
poslovnih strank na dom. Restavracija naj bo povezana z prostorom za prireditve. Restavracija se
bo oskrbovala iz lastnega zelenjavnega vrta, rastlinjakov in eko lokalnih kmetovalcev; preveriti, če
je lahko kuhinja v obstoječi vili Herberstein.

Sodelovanje z bližnjimi organizacijami in podjetji
Stanovalci naselja lahko vrsto dejavnosti opravljajo v organizacijah, ki so blizu naselja.
Zato se bo njihova zadruga povezala z zainteresiranimi organizacijami in podjetji ter kmetovalci.
Poslovne odnose se bo uredilo na podlagi dolgoročnih pogodb, ki bodo proizvajalcem jamčili stabilno
načrtovano proizvodnjo in plačilo ob dobavi blaga.
Različne dejavnosti v Velenju, s katerimi se zadruga lahko poveže:
 Društvo zeliščarjev Velenje
 Prenočišča – v Velenju so tudi hoteli
 Policija, gasilci
 Zdravstveni dom, reševalna postaja urgenc
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Parkirišča in eko otoki
Za vsako hišo ali stanovanje sta namenjeni dve parkirni mesti, da jih bo dovolj tudi za goste. Na
vsakega zaposlenega v naselju bo po eno parkirno mesto. Parkirišča bodo ob dovoznih poteh, na
severni strani stanovanjskih zgradb in pred hišami. Vsa parkirna mesta bodo pokrita s pergolo kivija
ali drugega rastlinja Vsa bodo opremljena z dvosmernimi pametnimi električnimi polnilnicami.
Ekološki otoki bodo ob vpadnicah in naj omogočajo selekcijo vsaj 11 vrst odpadkov.
Parkirna mesta ne bodo asfaltirana, temveč nasuta s peskom.

Infrastruktura
Naselje bo priključeno na javni vodovod, kanalizacijo, na javno električno omrežje in širokopasovni
internet ter telefon.

Dovozne poti
Dovozne poti bodo asfaltirane. Omejitev hitrosti v naselju bo 30 km/h, ceste bodo dvopasovne,
skupne širine 5m. Minimalna širina pasu za parkiranje ob vozišču za osebna vozila je 2,5 m. Vse
površine morajo biti brez grajenih in komunikacijskih ovir za funkcionalno ovirane osebe.

Pravilnik o kolesarskih površinah, Uradni list RS, št. 36/18

V Ljubljani 15.10.2021
Predsednik : Dr. Gojko Stanič
Arhitektka Katja Arhar
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