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Dolnov letos predal 146 stanovanj
V lanskem letu je Dolnov napovedal gradnjo stanovanj v Škofji Loki in Celju, kar je tudi v celoti 
realiziral, in sicer je v Celju zgradil 36 stanovanj, v Škofji Loki pa na izjemni lokaciji z izredno 
lepo arhitekturo 104 stanovanja in 4 poslovne enote. 

Gradili bodo v Kranju na Zlatem polju.

Dolenčevi vrtovi v Škofja Loki

V Dolnovu pravijo, da je bila to najzahtevnejša in najlepša soseska, kar so jih do sedaj 
zgradili. Tako je Dolnov končno realiziral 12 let načrtovano gradnjo, ki so jo domačini 
končno dočakali. Za današnji čas je bila cena izredno ugodna, in sicer 2.200 evrov za 
kvadratni meter z vključenim DDV. Danes bi bila cena bistveno višja, in sicer 3000 
evrov za kvadratni meter. Ker so v času gradnje prodali vsa stanovanja, pravijo, da je bil 
objekt zgrajen v zadovoljstvo investitorja in kupcev.
V Celju so prav tako vsa stanovanja že prevzeli zadovoljni kupci.

Peter Žibert, predsednik družbe: »Naši novi projekti za leto 2022 so: gradnja tristo 
stanovanj v Kranju, 120 stanovanj v Radencih in v 126 stanovanj Novem mestu. V 
prihodnjem letu se bomo osredotočili predvsem na gradnjo soseske Dolnov Zlato 
polje, kjer bomo zgradili istočasno tristo stanovanj s podzemno garažo. Uredili bomo 
ustrezno infrastrukturo, dovozne ceste in četrti krak semaforiziranega križišča. Nase-
lje je že v fazi projektiranja.« 
Marjana Vučenović, nepremičninska posrednica: »Da bi projektirana stanovanja 
čim bolj približali potrebam kupcev, je osnova našega projektiranja graditi tisto, kar si 
kupci zares želijo. Predvidevamo 2-sobna stanovanja, velika približno 52 m2, 3-sob-
na stanovanja, velika okrog 65 m2, 4-sobna stanovanja, velika od 80 do 90 m2, in 
5-sobna stanovanja, velika največ 115 m2. Velikosti stanovanj še vedno lahko prila-
gajamo potrebam kupcev, zato se interesenti za nakup stanovanj lahko prijavijo z 
navedbo, kakšno stanovanje želijo imeti. Informacije lahko sporočijo na elektronski 
naslov marjana.vucenovic@dolnov.si ali pa na telefonsko številko 031 714 283. Infor-
macija je popolnoma nezavezujoča tako za kupca kot investitorja, interesenti pa bodo 
že v januarju obveščeni o vseh drugih pogojih, na primer ceni in roku izvedbe, na 
osnovi ustrezne dokumentacije pa bo možno tudi sklepanje pogodb.«
Lidija Žibert, direktorica: »Po 20-letnih izkušnjah v gradbeništvu je naša želja, da 
bi končno zgradili nekaj tudi za svoje sokrajane. Maksimalno se bomo potrudili, da 
izkoristimo vse izkušnje, ki smo jih pridobili v dveh desetletjih v gradbeništvu. Stano-
vanja na Zlatem polju bodo zgrajena na odprti sončni legi s pogledom na okoliške 
gore in hribe, ki jih nudi prelepa Gorenjska. Prav tako pa je v neposredni bližini vsa 
potrebna infrastruktura, šole, fakulteta, vrtci, zdravstvena oskrba, železniška in avto-
busna postaja. Komaj čakamo, da bo projekt realiziran!«


