ŠMATEVŠKI GAJ
PROGRAMSKA ZASNOVA ZA GRADITEV TRAJNOSTNEGA NASELJA V ŠMATEVŽU

PROSTORSKI PRIKAZ PREDLOGA NOVEGA NASELJA ŠMATEŠKI GAJ ‐ POGLED PROTI ZAHODU

V programski zasnovi smo predvideli:







OŽIVITEV DEGRADIRANEGA OBMOČJA
NASELJE s 40 do 50 individualnimi hišami
VEČSTANOVANJSKE STAVBE z oskrbovanimi in standardnimi stanovanji za zaposlene na območju
VRTEC z dvema oddelkoma
DOM STAREJŠIH OBČANOV (DSO) in DNEVNI CENTER (DC) z vsemi spremljevalnimi dejavnostmi
ADAPTACIJA IN NOV PROGRAM V DVEH OBSTOJEČIH INDUSTRIJSKIH HALAH
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1.

Zakonske podlage

Kot podlaga za pripravo programske naloge so bili upoštevani veljavni predpisi in pravilniki, ki urejajo področje gradnje.
Področje institucionalnega varstva starejših:
 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06),
 Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
(Uradni list RS, št. 110/04 in spremembe),
 Pravilnik o kadrovskih, tehničnih in prostorskih pogojih za izvajanje nalog na področju duševnega zdravja za izvajalce institucionalnega varstva ter
centre za socialno delo ter o postopku njihove verifikacije (Uradni list RS, št. 97/09),
 Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10),
 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06 in spremembe),
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št.
97/03)
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07 in spremembe)
Gradbeni zakon (GZ) (Uradni list RS, št. 61/17, spremembe in popravki)
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18)
Slovenski standard – SIST 1186 ‐ Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne
Slovenski standard – SIST ISO 21542 – Gradnja stavb – Dostopnost in uporabnost grajenega okolja
Ter vsi ostali standardi, pravilniki o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajanje vseh programov, ki bodo umeščeni v predvideni objekt
SIST IEC 60118‐4 Elektroakustika ‐ Slušni aparati ‐ 4. del: Sistemi indukcijskih slušnih zank za namen poslušanja s slušnim aparatom ‐ Jakost
magnetnega polja,
Vsi prostori morajo biti urejeni brez grajenih ovir.

Področje vrtcev:
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00 in spremembe ter dopolnitve)
Zakon o vrtcih (ZVrt) (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo)
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/2014)
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev ( Uradni list RS, št. 11/1999)
Pravilnik o vzgojno‐varstvenih družinah (Uradni list RS, št. 64/1996 in naslednji)
Uredba o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/2011 in naslednji)

Področje stanovanjskih objektov:
Stanovanjski zakon (SZ‐1) (Ur. l. RS, št. 69/2003 in naslednji)
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Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 1/2011)
Uredba o označevanju stanovanj in poslovnih prostorov (Uradni list RS, št. 63/2006)
Pravilnik o določitvi minimalnih standardov za nastanitev tujcev, ki so zaposleni in delajo v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 71/2011)
Pravilnik za izdelavo in potrditev etažnega načrta (Uradni list RS, št. 2/2000 in naslednji)
Pravilnik o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 20/2004 in naslednji
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
(Uradni list RS, št. 110/2004 in naslednji)
Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati bivalne enote, namenjene začasnemu reševanju stanovanjskih potreb
socialno ogroženih oseb (Uradni list RS, št. 123/2004)
Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 127/2004)
Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Uradni list RS, št. 82/2015)
Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb‐1) (Uradni list RS, št. 52/2016)
Pravilnik o izvrševanju Zakona o prijavi prebivališča (Uradni list RS, št. 38/2017)

Prostorski akti:
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 61/18; v nadaljnjem besedilu: OPN)
Za EUP ŠM02 ‐ OPPN_p je predvidena izdelava novega občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN)
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2.

Naselje ŠMATEVŽ v Savinjski dolini na spodnjem Štajerskem
Naselje Šmatevž spada v občino Braslovče. Leži na zahodnem
robu prostrane, pretežno prodnate Spodnje Savinjske doline, ki jo
je izoblikovala reka Savinja s pritoki.
Savinjsko ravan z vseh strani obdaja višji svet, na severu in
vzhodu sega do Ložniškega in Hudinjskega gričevja, na jugu do
severnega obrobja Posavskega hribovja z Mrzliškim pogorjem in
na zahodu do pobočij Dobroveljske planote.
Pred poselitvijo je bila vsa dolina poraščena z gabrovo‐hrastovim
gozdom.
Šmatevž leži med levim bregom reke Bolske in potokom Trnavco.
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3.

Dvorec ŠTROVSENEK

Na mestu današnjega dvorca je nekdaj stal lovski dvorec, leta 1467 omenjen kot »Jägerhof zu St. Mathes under Sanneg«.
Med leti 1578 in 1590 je zdravnik dr. Jakob Strauss (1578‐1590) zgradil prvi trakt povsem
novega dvorca. Po njem je dvorec dobil ime »Straussenhof«. Imel je poudarjene vogale s
pristrešnimi pomolnimi stolpiči in na strehi manjši urni stolpič z baročno čebulasto kapo.
Leta 1869 ga je kupil Karl Haupt in ga prezidal v baročnem angleško kastelnem slogu, ki ga
lahko vidimo tudi danes. Prizidal je še tri krila in uredil arkadno dvorišče.
V notranjosti najdemo tudi neoklasicistične in neoromantične elemente ter neorokokojske
motive predvsem v freskah. Trije stropi so prekriti s freskami. V pritličju imajo nekateri
prostori križnogrebenaste oboke ali banjske oboke s svodnicami z grebenastimi robovi, zato
jih lahko smatramo kot ostanek prve zgradbe iz 16. stoletja. V nekaj sobah v nadstropju so še
ohranjeni kasetirani in delno rezljani novejši leseni stropi. Na njih najdemo tudi nekaj
kovinskih rozet. Na dvorišču pod arkadami je vzidan rimski relief. Dvorec je zamenjalo veliko
lastnikov. Med leti 1956 in 1971 je bil v njem tudi dom za ostarele.
Za dvorcem na južni strani je park v angleškem krajinskem slogu z romantičnimi sestavinami,
kot so razgledni lesedni paviljon z ledenico, ribnik, drevesni idsoti in kultiviran gozdič.
Dr. Ivan Stopar: »Grajske stavbe v vzhodni sloveniji – Spodnja Savinjska dolina!, 1992
Dvorec si lahko temeljito ogledamo na tridimenzionalni fotografski predstavitvi:
http://bit.ly/dvorec‐štrovsenek
ŠMATEVŠKI GAJ
PROGRAMSKA ZASNOVA

9
December 2021

4.

Cerkev SV. MATEVŽA

Cerkev svetega Matevža stoji na SV delu naselja Šmatevž. V Sloveniji sta le dve cerkvi, posvečeni svetemu Matevžu (Mateju). Druga je v vasi Kamenca v
Posočju. Cerkev je omenjena konec 15 stoletja v ohranjeni listini kot »St. Mathes under Saneg – Sv. Matej pod Žovnekom«. Vendar je veliko starejša,
na kar pričajo ohranjeni gotski elementi. Cerkev svetega Matevža so pozidali kot grajsko kapelo predhodnika sedanjega dvorca Štravsenek, ki stoji v
bližini. Cerkev so v času postavitve tvorili: ladja in manjši prezbiterij ter mogoče lesen stolpič na strehi, ki je bil v takratnem času običajen. Zakristija in
zvonik sta mlajša in so ju pozidali po letu 1550. Cerkev sedaj sestavljajo pravokotna ladja, na severni strani prizidana kapela, triosminsko zaključeni
prezbiterij, na južni strani okrogel zvonik in poleg zvonika zakristija. Cerkev je pozidana s kamenjem, zvonik pa z opeko. Zvonik cerkve svetega Matevža
je posebnost, saj ima redko okroglo obliko in je nerazčlenjen. Notranjost cerkve je bila v preteklosti bogato poslikana, sedaj pa so ohranjeni le
posamezni deli. Prav neverjetno je, da je imela tako majhna cerkev zelo veliko število oltarjev. Sedanji veliki (glavni) oltar svetega Matevža je preprosto
umetniško delo iz leta 1795. V osredju v tronu prikazuje kip svetega
Matevža (Mateja).
Sedanji tlak v zakristiji so uredili v času zadnje obnove in je posebnost, saj
naj bi ga izdelali v 15. stoletju iz kvalitetne gline z braslovškga območja.
Domneva se, da je bila delavnica za izdelavo tega tlaka nekje v bližnjem
območju Žovneka ali Šmatevža. Zaradi težav s prevozi opeke zanesljivo
niso prevažali od daleč.
Cerkev svetega Matevža je upodobljena na bakrorezu, Vischerjevi
Topografiji Vojvodine Štajerske iz leta 1681, ki prikazuje dvorec
Štrovsenek, cerkev sv. Matevža in v ozadju grad Žovnek.
Iz knjige: Franc Kralj: »Sakralni spomeniki na območju občine Braslovče«,
2012, Kulturno zgodovinsko društvo Žovnek.
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5.

ŽOVNEŠKO JEZERO v Podvrhu

Žovneško jezero v Podvrhu je po površini največje v braslovški občini in meri 49 ha. Povprečna globina jezera je 7 metrov.
Jezero je umetno zajezeno. Leta 1978 so zgradili 73.000 kubičnih metrov obsegajočo zemeljsko pregrado Trnavo in tako zajezili potok Trnavca.
Jezero služi predvsem namakanju kmetijskih površin.
Žovneško jezero je pravi kraj predvsem za vse ljubitelje ptic, saj ob njem domujejo številne zanimive vrste ptic. Po podatkih Zavoda RS za varstvo
narave, OE Celje, je na tem območju svoj življenjski prostor našlo 111 vrst ptic.
Žovneško jezero in njegovo obvodno območje ima status ekološko pomembnega območja, kar pomeni, da pomembno prispeva k ohranjanju biotske
raznovrstnosti.
Do jezera lahko dostopamo na več različnih točkah.
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6.

ŽOVNEŠKI GRAD

Grad Žovnek je en najstarejših gradov v Sloveniji. Ime je po vsej verjetnosti nastalo po starih imenih reke Savinje.
Grad je bil prvič omenjen v listinah okoli leta 1130. Leta 1279 so ga imenovali CASTRUM SEVNEKKE, nato SANNEGG.
Zgradili so ga gospodje Savinjski (gospodje iz Saunije), kasneje preimenovani Žovneški (leta 1341 so bili povzdignjeni v grofe Celjske) na gorskem
obronku, na višini 409 metrov nadmorske višine, povezanem z Dobroveljsko planoto. Grad je bil varovan s predgradjem z obzidji in več globokimi in
širokimi obrambnimi jarki ter stolpi notranjega gradu. V grajskem jedru je bila tudi cisterna za vodo. Vhod v grad je ščitil gotski stolp – BERGFRID,
postavljen na živo skalo v JZ vogalu, od koder so vodile kamnite stopnice v dolino.
Na gradu Žovnek je leta 1454 umrl grof Friderik II. Celjski, mož Veronike Deseniške.
26. marca 1511 je katastrofalni potres močno prizadel velik del slovenskega območja. Lesene kmečke hiše so se potresnim sunkom dobro upirale,
medtem ko so bili gradovi, tudi Žovnek, hudo poškodovani.
Zadnji prebivalec gradu je postal Jožef Čokl von Ruhethal, ki je podrti del gradu uporabljal kot gradbeni material za novi grad v dolini.
Grad je po razglasitvi za kulturnozodovinski spomenik leta 1993 začela obnavljati skupina prostovoljcev pod okriljem občine Braslovče in Kulturno
zgodovinskega društva Žovnek Braslovče.
Na rodbino Žovneško‐Celjskih spominjajo tri rumene zvezde v državnem grbu samostojne Republike Slovenije.

Grb Celjskih grofov

Slovenski grb
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Trajnostno naselje
Predlagamo, da se z OPPN in OPN omogoči zgraditev enovitega stanovanjskega medgeneracijskega trajnostnega naselja.
OPPN naj omogoči uporabo gradbenih parcel v katastrski občini k.o. 989‐Šmatevž v skupni velikosti 32218 m za zgraditev prve faze stanovanjskega
naselja, v kateri se bo zgradilo dom starejših občanov (DSO) za okoli 124 oskrbovancev z dnevnim centrom za vsaj 12 ostarelih oskrbovancev in štiri
večnadstropne stanovanjske zgradbe tako z oskrbovanimi stanovanji kot s stanovanji za aktivno delovno generacijo. Dve veliki in kvalitetno zgrajeni
obstoječi industrijski zgradbi se naj uporabi za namene DSO in dopolnilnih dejavnosti in tudi za stanovanja ter hotel.
Dopolnjeni OPN na parcelah 15/5, 17/12, 17/15, 17/26, 17/10, 17/27, 17/33, 17/37, 17/38, 17/39, skupne površine 52327 m2 vse k.o. 989‐Šmatevž in
na parceli 17/21 naj omogoči zgraditev še ene večstanovanjske zgradbe, nekaj hiš, vrtec z dvema oddelkoma in cca 44 vrstnih hiš. Hiše in stanovanja
bodo namenjeni starejšim oskrbovancem, predvsem pa zaposlenim v domu za ostarele in drugim aktivnim mlajšim stanovalcem.
Pri načrtovanju hiš in stanovanj, ki so namenjeni oskrbovanim bivališčem, se bodo upoštevale določbe pravilnika o oskrbovanih stanovanjih. V naselju
bo 141 stanovanj (108 oskrbovanih stanovanj in 33 standardnih stanovanj). Želimo, da bo v naselju prebivala najmanj polovica pripadnikov mlade
aktivne populacije in največ polovica starejših oskrbovancev v domu za ostarele in v oskrbovanih stanovanjih. V naselju Šmatevški gaj bo lahko stalno
prebivalo približno 600 – 764 stanovalcev, od tega 124 oskrbovancev v domu za ostarele, največ 166 stanovalcev v hišah in največ 474 v
večstanovanjskih zgradbah. V naselju bi bilo zaposleno v domu za ostarele okoli 70 in v drugih dejavnostih okoli 30 ljudi.
33 stanovanj bo zgrajenih na standardni način in bodo namenjena aktivni generaciji, 108 stanovanj pa bo večjih površin in bodo namenjena
oskrbovanim prebivalcem.
Stanovanja in hiše bodo omogočali delo na domu in bodo zato zanimivi tudi za mednarodne »digitalne nomade1«.

PROSTORSKI PRIKAZ PREDLOGA NASELJA ŠMATEŠKI GAJ – POGLED PROTI SEVERU
1

https://siol.net/posel‐danes/kariera‐izobrazevanje/digitalni‐nomad‐zakaj‐bi‐bil‐v‐megleni‐ljubljani‐ce‐si‐lahko‐na‐baliju‐552749
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Kulturno spomeniško varstvo
Predlagamo, da se v ureditvi uporabe lastnikove gradbene parcele med dvorcem in cerkvijo spelje javnosti dostopna promenadna pot po robu
privatne gradbene parcele, s katere se nudi lep pogled na bližnjo nižjo okolico.

OSNI POGLED IZ DOMA ZA STAREJŠE OBČANE PROTI CERKVICI SV. MATEVŽA

Prvo trajnostno naselje
Upoštevamo stališča znanstvenikov, 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
50 letih padla za 60%.
Naselje »Šmatevški gaj« se bo gradilo in uporabljalo na trajnostni način. Kot prvo tako naselje v svetovnem merilu bo uspešno reševalo oba velika
problema sodobnega človeštva: podnebno in prehransko krizo. Omogočalo bo višjo kakovost življenja z nižjimi življenjskimi stroški. Ustvarilo se bo
pogoje za vremensko neodvisno in zanesljivo pridelavo zelenjave, sadja, jagodičja, medu ter za brezogljično popolno energetsko samozadostnost.

Trajnostni način prebivanja in graditeljstva
Mednarodno naselje »Šmatevški gaj« je namenjeno otrokom, ostarelim osebam in družinam, ki želijo prebivati na trajnostni način. Govorilo in
poslovalo se bo z uporabo slovenskega in poslovnega angleškega jezika. Komuniciralo se bo tudi v vseh jezikih, ki jih znajo zaposleni.
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Sončna energetika
Celotno naselje se bo oskrbovalo z energijo sonca za vse potrebe zgradb, za osebna električna vozila in ogrevane rastlinjake. Na strehah doma starejših
občanov, vrtca, stanovanjskih zgradb in obstoječih dveh 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 en sam večinoma samozadostni energetski
sistem.
Zgradilo se bo skupno sončno elektrarno, skupno stacionarno baterijo za elektriko ter skupni veliki zalogovnik poletne toplote globoko v zemljo. Vse
strehe zgradb in tudi zahodne ter vzhodne stene zgradb bodo uporabljene za toplovodne in fotovoltaične panele.
Lastna elektrarna bo priključena na javno omrežje in bo poslovala z javnim omrežjem po sistemu net metering.
Viške elektrike, ki jih proizvede sončna elektrarna, se bo skladiščilo v baterije osebnih vozil in v veliko električno baterijo optimalne tehnološke izvedbe.
V primeru okvar ali izpadov dobave elektrike se bo se aktiviralo lastno kogeneracijsko postajo na sekance, ki je ogevala bivše tovarniške prostore.

PROSTORSKI PRIKAZ PREDLOGA NASELJA ŠMATEŠKI GAJ – POGLED PROTI JUGU
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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 in na bližnjih kmetijskih zemljiščih, se bodo lahko oskrbovali s sadjem
in jagodičjem tudi vsi tisti, ki se ne bodo želeli ukvarjati z vrtnarjenjem.
Zato naj se predvidi uporabo bližnjih kmetijskih zemljišč na parcelah: 17/30, 17/9, 208/1, 208, 204, 203, 198, 193, R19S, 1999, 208/1, 213/1, 216, 217
za eko pridelavo zelenjave, jagodičja, sadja, oreškov, medu in postavitev ogrevanih rastlinjakov. Potok Trnavca naj se zajezi in ustvari zadrževalnik vode
za namakanje kmetijskih zemljišč. Sredi sadovnjaka bo čebelnjak, ki bo omogočal tudi apiterapijo.
Na kmetijskem zemljišču na parcelah 195 in 199 k.o. Šmatevž velikosti 20.000 m2 bo okoli 80 ograjenih vrtov, ki jih bodo uporabljali stanovalci
večstanovanjskih zgradb. Vrtovi bodo imeli avtomatski kapljični namakalni sistem. Zalivali se bodo iz velikega zbiralnika deževnice oz. sive vode. Vsa
deževnica, ki bo padala na strehe skupnih zgradb, se bo odvajala v skupni zbiralnik. Voda iz zbiralnika se bo uporabljala tudi za gašenje požarov.
Vrstne hiše in druge individualne hiše bodo imele vrtove ali na strehi ali pred dnevnim prostorom, tolike velikosti, da bo družini omogočena
samooskrba z zelenjavo, sadjem in jagodičjem. Drugo eko hrano, meso, žita oreške itd bodo dostavljali stanovalcem naselja predvsem lokalni eko
kmetovalci. Sadna drevesa, jagodičje, zelenjava in medonosno cvetje bo zaščiteno proti zmrzali, toči, ujmam in drugim vremenskih nevšečnostim s
proti točno mrežo, ponjavami in plastičnimi rastlinjaki.

Skladiščenje CO2
Vse zgradbe bodo izdelane iz lesa in iz izolacije iz celuloze, konoplje ter lesenega stavbnega pohištva, tako da se bo več kot 5000 ton CO2 za stoletja
vgradilo v zgradbe naselja. Če bi se zgradbe postavilo iz betona in opeke, bi se pri tem ustvarilo za več kot 8000 ton izpustov CO2. Poraba energije za
toploto bo pod 15 kWh /m2.

Čista pitna voda in čisti zrak
Zgradbe bodo zrakotesne. Centralna rekuperacija zraka bo zagotavljala, da bo zrak povsem čist brez alergenov in virusov. Voda za pitje bo povsem
očiščena vseh nečistoč.

Nižji življenjski stroški in visoka kakovost bivanja
Življenjski stroški stanovalcev se bodo znižali za več kot 20%. Kakovost bivanja bo izjemna.

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. Na površinah med zgradbami ter na vzhodni in zahodni strani bodo rasla sadna in
medonosna drevesa. Uporabljalo se bo gradbene materiale in opremo, ki so narejeni na trajnostni način in ne škodujejo okolju ne pri izdelavi, prevozu
in tudi po zaključeni življenjski dobi ne predstavljajo obremenitve za okolje kot odpadek.

ŠMATEVŠKI GAJ
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Obnova kakovostnih objektov
Načela trajnostnega graditeljstva določajo, da naj se obstoječe zgradbe, ki so kvalitetne, ohrani in dogradi za nove potrebe. Neekološko je podiranje
vseh zgradb, saj se pri teh ustvari nepotrebne gradbene odpadke. Nastane potreba po novogradnji, kar sprošča emisije toplogrednih plinov. Zato
predlagam, da se kakovostne zgradbe ohrani. Določi se jim nova dejavnost.
Toplarno na sekance, moči 2 MW se bo ohranilo za potrebe ogrevanja dvorca Štrovsenek in druge potrebe naselja v primeru izpadov električnih
naprav.

Gostitev naselitve
Upošteva naj se okoljsko načelo gostitve prebivalcev in razvoj funkcionalno ločene zaokrožene komunalne opremljenosti območja naselja. Zato naj se
omejuje višine zgradb na največ 15 m do 16 metrov. Lokacija »Šmatevški gaj« je vizualno povsem ločena od vasi Šmatevž v katerih prevladujejo
individualne nizke hiše. Menimo, da ima sedanja generacija vso pravico razvijati arhitekturne rešitve, primerne sedanjemu in prihodnjemu času, ko je
človeštvo hudo ogroženo z velikimi podnebnimi težavami.

Osončenost zgradb
Naselje bo odvisno od energije sonca. Zato morajo biti vse zgradbe obrnjene z ložami in dnevnimi ter drugimi bivalnimi prostori proti jugu. Tako bodo
sončne celice na strehi obrnjene prosti jugu, zasteklene lože pred bivalnimi prostori bodo nudile toploto za gojeno zelenjavo v premičnih visokih
gredah tudi v bolj hladnih in manj osončenih mesecih. Velika panoramska okna na jugu bodo v manj osončenih mesecih nudila pasivno ogrevanje s
sončnimi žarki. V poletnih vročih mesecih, pa bo streha nad ložami zasenčevala direktno sonce in obilico svetlobe.

Minimalna velikost gradbenih parcel za hiše
Predlagamo zelo racionalno uporabo gradbenih parcel za enodružinske hiše. V Nemčiji se zavzemajo za prepoved gradnje enodružinskih hiš2. Upošteva
naj se velikost parcele ki bo omogočala samooskrbo družin z sadjem in zelenjavo skozi vse leto.
V ložah hiš, lahko tudi na strehi, se bo vzgajalo zelenjavo, na vrtu pred hišo in na pergolah nad parkirnimi mesti pa sadje, kivi in trto. Gradbene parcele
za vrstne hiše imajo na južni strani zelenjavni, sadni in jagodični vrt, ki je širok toliko kot vrstna hiša, v dolžino pa meri okoli 20 metrov. Na severni
strani hiš raste drevje in so pergole nad parkirnimi prostori.

Klet brez avtomobilov
Hudi nenadni in vse bolj pogosti nalivi ogrožajo zgradbe, ki niso dvignjene nad okoliški teren za vsaj 20 cm. Zadostno število parkirnih mest se da
zagotoviti na zunanjih površinah tako, da so parkirišča pokrita z pergolami kivija ali grozdja ali cvetja. Skrajša se rok gradnje in nižajo stroški. V kletne
prostore se bo vgradilo samo strojne inštalacije.

Medgeneracijsko mednarodno naselje
V naselju bodo živele vse generacije, ljudje različnih poklicev in socialnih statusov, različnih svetovnih nazorov in narodnosti. Stanovanja bodo
namenjena vsem, ki se opredelijo za trajnostni način prebivanja in se zato vključijo v zadrugo Suligreen‐Šmatevški gaj, z.o.o..
2

https://www.delo.si/novice/svet/v‐nemciji‐utegnejo‐kmalu‐prepovedati‐gradnjo‐enodruzinskih‐his/
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Del bivališč bo namenjen kadrom, ki bi delali v domu za ostarele, del pa tistim, ki bodo delali na domu ali v podjetjih. Gre za strokovnjake, ki jih
primanjkuje: zdravniki, medicinske sestre, bolničarji in fizioterapevti. Pridobiti je treba zelo kakovostne vzgojiteljice za večjezični vrtec.
Gre za strokovnjake, ki bi želeli delati ali prebivati v prvem naselju v svetovnem merilu, ki omogoča trajnostni način prebivanja in je locirano v zelo lepo
zeleno okolje. Možnost trajnostnega načina prebivanja bo pritegnila tiste, ki želijo storiti nekaj dobrega za sebe in za ta svet.

Stanovanjsko‐potrošniška zadruga Suligreen‐Šmatevški gaj z.o.o.
Stanovalci bodo ustanovili svojo zadrugo Suligreen‐Šmatevški gaj, 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. Skupaj bodo v skladu z načeli stanovanjskega zakona upravljali
svoj toplovodni in elektroenergetski sistem in druge zadeve, koti jih ureja stanovanjski zakon za več etažne lastnike.
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.

POGLED IZ SMERI CERKVICE SV. MATEVŽA PROTI DVORCU ŠTRAVSENEK

Promenada, okrasno in medonosno rastlinje, zelenje, gozd
Med dvorcem in cerkvijo bi po robu vzpetine naredili promenadno pot, okrašeno z okrasnim in medonosnim rastlinjem ter z odprtim pogledom na
dvorec, cerkev in spodnjo ravnico. Ob poti bodo odprte bivalne površine s klopmi in utami ter drugo urbano in parkovno opremo.
Na skupnih prostorih med zgradbami bodo zasajene okrasne in medonosne rastline ter sadno drevje. Zelenice bodo pohodne in namenjene zunanji
rekreaciji (zunanja fitnes orodja), otroškim igram z žogo ter klopem in urbanim prostorom za zbiranje.

ŠMATEVŠKI GAJ
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Starodavni parkovni gozd ob dvorcu Štrovsenek se bo uredilo za sprehode, druženje, sproščanje in meditacijo ter za družabne igre. Obnovilo bi se
zapuščeni ribnik, ki leži sredi gozda. V gozdu je okoli 90 različnih drevesnih vrst, zato je mogoče in smiselno tu urediti kotičke za gozdne kopeli3, učno
pot za obiskovalce, opazovalnico ptičev, rekreativno pot.
OPN naj predvidi zgraditev sprehajalne in kolesarske poti ob potoku Trnavca do Žovniškega jezera in gradu Žovnek.
V manjšem gozdu na parceli OPN in na OPN parceli v skrajnem severovzhodnem delu gradbene parcele se predvidi otroški igrišči (eno večje igralo –
plezalo, peskovnik) s klopmi, morda bike park, manjši adrenalinski park ali zunanja plezalna stena.

Parkirišča in eko otoki
Za vsako stanovanje v večstanovanjskih stavbah je po pravilniku treba predvideti 1,5 parkirnih mest. Pri stanovanjskih hišah smo predvideli prostor za
dve parkirni mesti za vsako hišo ter še dodatna parkirna mesta za obiskovalce (skupaj 120 PM). Na vsakega zaposlenega v naselju bo 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. Za udobno parkiranje v celotnem se potrebuje vsaj 500 do 600 parkirnih mest. Več parkirišč bo opremljenih z dvosmernimi
pametnimi električnimi polnilnicami. Parkirna mesta ne bodo asfaltirana, temveč bodo na ozelenjenih utrjenih površinah4.
Ekološki otoki bodo ob vpadnicah in naj omogočajo selekcijo vsaj 11 vrst odpadkov.

Infrastruktura
Naselje bo priključeno na javni vodovod, na kanalizacijo, na javno električno omrežje in telekomunikacijsko omrežje. Urediti je treba dostopnost do
javnega prometa. Zadruga bo organizirala tudi car sharing in lastno taksi službo. Predvidena je izposoja koles, električnih koles, skuterjev in električnih
avtomobilov.

Dovozne poti
Dovozne poti bodo asfaltirane. Uporabljalo se bo sedanjo pot na južni strani naselja,
ki vodi do dvorca in pot na severovzhodni strani naselja, ki pelje do cerkve. Omejitev
hitrosti v naselju bo 30 km/h, ceste bodo dvopasovne, skupne širine 5,5m in bodo
na levi oz. desni strani cestišča omogočale prečno parkiranje. Pločniki bodo na eni
strani ceste široki min. 2 m (kar omogoča, da se srečata dve osebi na invalidskem
vozičku), ločeni od ceste z robnikom min. višine 12 cm ter prečnim nagibom 2%.
Kolesarska steza poteka po cesti v obeh smereh, saj smo izračunali, da promet na
teh cestah ne bo tako pogost (manj kot 200 voženj na dan na eni cesti, to je cca eno
vozilo na 5 minut v dnevnem času. Vse površine morajo biti brez grajenih in
komunikacijskih ovir za funkcionalno ovirane osebe.
Pravilnik o kolesarskih površinah, Uradni list RS, št. 36/18

3
4

npr. japonski šinrin‐joku
Npr: https://humko.si/zelena‐parkirisca/
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Sodelovanje z organizacijami in podjetji v naselju in v bližnjih naseljih
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.
 Ob južni poti deluje športno društvo z igrišči za igre z žogo
 Osnovno šolo bodo učenci obiskovali v šoli v Gomilskem in v Braslovčah.
 Ribogojnica pri Žovneškem jezeru bo lahko dostavljala postrvi, ker bo vsaj dvakrat tedensko na jedilniku ribje meso.
 Prenočišča in gostišča
 Občina Braslovče
 Policija, gasilci
 Zdravstveni dom, reševalna postaja urgenca

8.

Razdalja od
Šmatevža
GOMILSKO
Žovneško jezero
Grad Žovnek
BRASLOVČE
POLZELA

razdalja
1,2 km
3,7 km
5,5
4 km
6,8 km

Vožnja z
avtom
3 minute
6 minut
13 minut
6 minut
9 minut

PREBOLD
VRANSKO
ŽALEC
VELENJE
CELJE
ŠENTRUPERT

7,5 km
8,3 km
12,1 km
18,4 km
25,4 km
4,1 km

10 minut
10 minut
14 minut
26 minut
21 minut
4 minute

Peš

DEJAVNOSTI V KRAJU

14 minut
46 minut
1 ura 14 minut
48 minut
60 minut (4,9 km)

Podružnica OŠ, pokopališče, pošta
Ribogojnicapri Mlinarju
OŠ, vrtec
Graščina Šenek, DSO, NK, nog. igrišče, OŠ, vrtec,
pokopališče
Vrtec, OŠ
DSO, vrtec, OŠ, bencinska pumpa, pokopališče

DSO
Bencinska pumpa, pokopališče

Vrtec

Naselje bo potrebovalo vrtec z vsaj dvema oddelkoma, saj predvidevamo, da bo v naselju okoli 30 otrok (med 1. in 6. letom starosti), oziroma bodo
lahko v vrtec vodili otroke tudi zaposleni na območju. Zgradilo se ga bo v skladu s Pravilnikom za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
V vrtcu bo zaposleno okoli 10 sodelavcev.
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 bodo vzgajali koristno rastlinje tako, da
bodo otroci živeli z vrtnarjenjem.
Lokacija vrtca je predvidena na parceli št. 17/10 k.o. 989‐Šmatevž. Načrtoval in gradil se bo, ko bo potrjen OPN.
ŠMATEVŠKI GAJ
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9.

Dom starejših občanov (DSO)

V skladu z normativi in upoštevanjem najbolj uspešnih sodobni evropskih rešitev bi zgradili dom za ostarele za 124 oskrbovancev in dnevni center za
12 oskrbovancev. V domu bo zaposleno okoli 70 sodelavcev.
Organizirano bo 24‐urno dežurstvo za oskrbovana stanovanja. Deloval bo center za dnevno oskrbo vsem starejšim, ki živijo doma in potrebujejo
občasno pomoč, ker težje skrbijo zase. Dom bo zagotavljal storitve zdravstvene nege bolnikov na njihovem domu in bo skrbel za oskrbo ljudi s
posebnimi potrebami. Dom bo v eni zgradbi z dvema krakoma s pritličjem in tremi nadstropji, pritlična avla s sprejemnico, informacijami bo
povezovala dom z jedilnico.
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FUNKCIONALNA ZASNOVA DSO
Dom bo imel oddelke (bivalne enote) za
oskrbovance, ki so samostojni,
oskrbovance z demenco in podobnimi stanji,
za gibalno ovirane,
za dnevno oskrbo (dnevni center oz. dnevno središče)
in vse spremljajoče prostore.

BE: bivalna enota

ŠMATEVŠKI GAJ
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BIVALNE ENOTE (BE)

BE ‐ navadna bivalna enota ‐ max 20 oskrbovancev,
neto površina cca 525 m2
5 dvoposteljnih sob (brez balkonov)
10 enoposteljnih sob (z balkoni na jug)

BE ‐ bivalna enota (dementni) ‐ max 12
oskrbovancev, neto površina cca 525 m2
2 dvoposteljni sobi (brez balkonov)
8 enoposteljnih sob (z balkoni na jugu)
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10. DNEVNI CENTER za 12 oskrbovancev
Predviden je v pritličju DSO, v vzhodnem kraku.
Shematični prikaz kvadrature prostorov in povezav (neto kvadratura cca 300 m2)

ŠMATEVŠKI GAJ
PROGRAMSKA ZASNOVA

27
December 2021

11. Spremljajoče dejavnosti
V sedanjih dveh zgradbah (HALA 1 na jugu in HALA 2 na vzhodu) smo predvideli namestiti naslednje dejavnosti:

eko trgovina
prostor za prireditve (predavanja, družabni prostor, ples, tečaji)
fitness + savna + jacuzzi + mrzel mini bazen, ki paše k savni
terapije in ostale storitve (8 sob s kabineti + čakalnica + sprejemnica + sanitarije)
zdravniške ambulante (splošni zdravnik + zobozdravnik + sestrska soba + čakalnica)
lekarna (zdravila + zelišča + trgovina s sanitetnimi pripomočki + drogerija)
pisarne
skladišča
popravljalnica in izposojevalnica koles, vozičkov, opreme...
zunanja ročna pralnica za avtomobile, kolesa
delavnica, izposoja orodja (kosilnice, šivalni stroji, gosp. aparati)
hotel za hišne ljubljenčke

150 m2
150 m2
80 m2
350 m2
120 m2
90 m2
200 m2
150 m2
100 m2
30 m2
40 m2
60 m2

skupaj 1950 m2









eko restavracija (skupna za dom za ostarele, vrtec, hostel in stanovalce‐abonente ter goste). Prostori v restavraciji bodo omogočali poslovne
sestanke za tiste, ki delajo na domu in ne želijo vabiti poslovnih strank na dom. Restavracija se bo oskrbovala iz lastnega zelenjavnega vrta,
rastlinjakov in eko lokalnih kmetovalcev;
v dvorcu Štrovsenek in okolici z parkovnim gozdom bi uredili kavarno in prostor za družabne prireditve, poroke s cateringom iz eko restavracije,
prostor za šah, biljard itd. Na zahodni strani dvorca je primeren prostor za koncerte in druge prireditve na prostem; V dvorcu je lahko prostor za
galerijo, poročno sobo, muzej;
Pisarne za zadrugo, dom za ostarele in za razna društva in prostočasne dejavnosti;
delavnica s priročnimi orodji za vse naselje, za hišne zadeve, za vrtnarjenje, za šivanje;
pošta, bankomat;
stanovanja za upravnika –hišnika‐vrtnarja bodo v stanovanjskih zgradbah.
V novem nadstropju, ki se ga bo zgradilo nad sedanjo halo 1 in v vmesni novi etaži znotraj hale 1 se bo gradilo standardna stanovanja in hotel.
V novi medetaži v hali 2 se bo gradilo prostore namenjene različnim storitvenim dejavnostim.

28
December 2021

ŠMATEVŠKI GAJ
PROGRAMSKA ZASNOVA

SULIGREEN, zadruga za trajnostno prebivanje z.o.o., Kraška 12, 1000 Ljubljana, Slovenija

12. HALA 1

Posnetek obstoječega stanja: BRUTO kvadratura 1441 m2, NETO kvadratuta 1362 m2.

Predlog novega programa, prikaz v tlorisu in prerezu (sončna elektrarna, orientirana proti jugu)
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13. HALA 2

Posnetek obstoječega stanja: BRUTO kvadratura 1228 m2, NETO kvadratura 1172 m2. /

PREDLOG NOVIH DEJAVNOSTI V HALI 2 – prikaz v tlorisu

–
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14. Večnadstropne stanovanjske stavbe
V naselju smo predvideli pet stanovanjskih zgradb s pritličjem in z dvema oziroma tremi nadstropji ter mansardo pod enokapno streho (oziroma
dvokapno streho), namenjeno sončni elektrarni. Dve stavbi bosta s standardnimi stanovanji in tri z oskrbovanimi, vseh stanovanj skupaj bo 147 na
skupni kvadraturi 12.417 m2.
Vseh stanovalcev skupaj bo 474.
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STANDARDNA STANOVANJA
Standardna stanovanja so predvidena v dveh večstanovanjskih stavbah etažnosti P+2N+M.
Izračunano je največje možno število 114 stanovalcev v standardnih stanovanjih v skupno 33 standardnih stanovanjih različnih velikosti, ki merijo
skupaj (bruto kvadratura) 2.310 m2.

6 enosobnih stanovanj
12 dvosobnih stanovanj
9 trosobnih stanovanj
6 štirisobnih stanovanj
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OSKRBOVANA STANOVANJA
Oskrbovana stanovanja so predvidena v treh enako zasnovanih večstanovanjskih stavbah etažnosti P+3N+M, ki so v bližini DSO.
Izračunano je največje možno število 360 stanovalcev v skupno 108 stanovanjih različnih velikosti, ki merijo skupaj (bruto kvadratura) 9.792 m2.
36 enosobnih stanovanj
24 dvosobnih stanovanj
24 trosobnih stanovanj
24 štirisobnih stanovanj
Vsaj v eni od zgradb z oskrbovanimi stanovanji se bo omogočilo bivanje tistim, ki kot partnerji želijo živeti v bivanjski skupnosti. Vsak partner 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. Druga stanovanja bi omogočala vrtnarjenje v ložah
tako, da bi si stanovalci lahko večino zelene zimske in poletne barvite solate pridelali sami. Tem stanovalcem bodo na razpolago vrtovi na bližnji
kmetijski parceli.
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15. Stanovanjske družinske hiše
št.hiš št. sob širina (m) dolžina (m) kvadratura parcele (m2)
6
1
9,71
36
349,56
10
2
9,71
37
359,27
16
3
12
38
456
12
4
12
41
492
44
88

hiš
min. število parkirišč

2097,36
3592,7
7296
5904

m2
m2
m2
m2

stanovalci
12
30
64
60

skupaj 18890,06 m2

166

Vse hiše naj bodo orientirane z bivalnimi prostori in ložami ter vrtovi direktno proti jugu.

ENO, DVO, TRO IN ŠTIRISOBNE HIŠE: Z VRTOM NA STREŠNI TERASI ALI Z BIVALNO MANSARDO.
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