
predstavitev objekta:

Dva dvostanovanjska objekta Preserje



Podovnice 13 
1357 Notranje Gorice  
Tel.:031/625-817

Ljubljana - Preserje, le petindvajset minut vožnje 
iz Ljubljane, imamo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje

za gradnjo dveh dvostanovanjskih objektov v mirnem naselju, ki vam nudi
bližino narave, celodnevno sončno lego in veliko možnosti za aktivno

preživljanje prostega časa, ter kvalitetno bivanje celotne družine.





Zemljišče leži na robu vasi 
Preserje pod Rakitno in 

Krimom v bližini gozda na 
čudoviti sončni legi s pogle-
dom na presihajoče jezero 

Ponikve v neposredni bližini 
osnovne šole, vrtca in  avto-
busne postaje primestnega 

avtobusa do Ljubljane. 
Cestna prometna povezava 
do Ljubljane je možna čez 
Brezovico ali Črno vas. 

Zemljišče:



100/20 k.o. 
Preserje 922 m2

110/19 k.o. Preserje 180 m2

Dvostanovanjska objekta:

m2

stanovanja v 
nadstropju in mansardi v izmeri 
116 m2

-

nakup celotnega ob-

 



 
Celoten objekt nudi 182 m2 uporabne površine, dve terasi in dva 

vrtova na spodnji in zgornji strani parcele, 5 parkirnih mest in 
solastniško dvorišče med obema objektoma kot vhod v objekt. Ker 
je lega zemljišča poševna, sta spodnji in zgornji vrt na različnem 
višinskem nivoju in vsak v svoji smeri, zato nudita prijetno zaseb-

nost za preživljanje prostega časa na celodnevni sončni legi in 
čudovitim razgledom.

Funkcionalna zasnova objekta:

zunanji gabariti objekta:
 

11,20 x 8,00 m2

neto površina pritličnega 
stanovanja:

 

66 m2

neto površina stanovanja 
2 v nadstropju in 

mansardi: 

116 m2
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2. hodnik 
3. kuhinja
4. jedilnica
5. dnevna soba
6. spalnica
7. kabinet 1
8. kabinet 2
9. kopalnica 1
10. kopalnica 2

  11. loggia

12. terasa
 

 
66 m2

zajema kuhinjo, jedilnico, 
dnevno sobo, spalnico, dve 

manjši otroški sobi in kopalni-

na vrt na spodnjem delu par-
cele, pregrajen z opornim 
zidom kot prijeten lastni 

stanovanje:

neto površina stanovanja 
1 v pritličju:



neto površina stanovanja 
2 v nadstropju in mansar-

di: 

116 m2
zajema kuhinjo, jedilnico, 
dnevno sobo, kopalnico, 
utiliti in dve sobi v nad-
stropju in še dve sobi, 

kopalnico in delovni kabi-
net ter balkon v mansar-

terase na vrt na spodnjem 
delu parcele, pregrajen z 
opornim zidom kot pri-
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nadstropje:

1. hodnik 1
2. stopnice 
3. hodnik 2
4. kuhinja
5. jedilnica
6. dnevna soba
 7. soba 1
8. soba 2
9. kopalnica 

12. terasa
 

mansarda:

1. stopnice
2. hodnik 
3. soba 1
4. soba 2
5. kopalnica
6. delovni kabinet

            8. loggia

 

Nadstropno 
stanovanje

z mansardo:



                                                                     m2        
   

 

         uporabna površina stanovanja      66        
         vrt spodaj levo                              98        

  

                                                                     m2       
   

 

         uporabna površina stanovanja     116        
         vrt spodaj levo                             179       

  

Objekt A - levi: nadstropje + mansarda 2

                                                                     m2        
   

 

         uporabna površina stanovanja      66        
         vrt spodaj levo                             111       

  

                                                                     m2        
   

 

         uporabna površina stanovanja     116        
         vrt spodaj levo                             137       

  

Objekt B - desni: nadstropje + mansarda 2

   

Kvadrature 



Objekt bo klasično zidan z opečnim 
zidakom debeline 20 cm, z armirano 
betonskimi ploščami med etažami in 
lesenim ostrešjem z Bramac kritino. 

Dokončan bo do 

III. podaljšane faze ,

kar pomeni izdelano barvno fasado 
z 20 cm izolacijo in vgradnjo troslo-

jnih PVC oken in vrat.

Ogrevanje je predvideno s toplotno 
črpalko in talnim ogrevanjem, 

smotrn bi bil tudi kredit za sončne 
panele, ki bi pomenil objekt tako 

rekoč brez stroškov ogrevanja. 

Konstrukcija:

Objekt bo izpolnjeval pogoje za 

nizkoenergijsko stavbo ,  

kar bo pomenilo velik prihranek pri 
energiji in možnost povračila 

določenih stroškov iz progama EKO 
SKLADA .  

 

Možen dogovor o finalizaciji stano-
vanjske enote do vselitve, z ločeno 

pogodbo o izvedbi obrtniških del po 
predračunu, saj imamo v podjetju 
celotno bazo svojih zanesljivih 

kooperantov za vsa dela do 
vselitve, kar lahko prihrani veliko 

koordinacije, časa in sredstev. 







   
 

                                                                     m2        

         uporabna površina stanovanja     182        
         vrt spodaj levo                             277       

  

Celotni objekt A

                                                                     m2       

         uporabna površina stanovanja     182        
         vrt spodaj levo                             248       

  

Celotni objekt B



Pogled iz objekta se razprostira na najmanjše kraško 
polje - Ponikve, po katerem teče potok, ki ob večji količini 
dežja ojezeri. Polja s treh strani objemajo kraški goznati 

hribi - idealni za sprehode in pohodništvo. Čudoviti pogle-
di se nam ponujajo vse do baročne cerkve v Preserju.

Okolica in pogledi:



Tradicija

Vse na 
enem mestu

-

Korekten 
odnos

Zakaj izbrati nas?

Izkušnje

Zadovoljstvo 
strank

Brez skritih
stroškov

031 625 817

25 let kot pošten
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