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Moravske Toplice »Sončna oaza« Levstikova ulica ob termalnem parku 11/2020
Projekt se je pričel graditi v letu 2018. Kamen, les, steklo, alu v imitaciji lesa, porcelan gres keramika…
Objekti so dvostanovanjski, vsak s svojim zunanjim vhodom. Toplotna črpalka s talnim ogrevanjem in klimatskim
hlajenjem na steni. Vse je na luksuznem nivoju in ob samem turističnem termalnem centru.
Objekt 1 je grajen kot enostanovanjski objekt.
Objekti 2, 3, 4, 5, 6 ,7 so grajeni kot dvostanovanjski objekti, je pa jih možno tudi spremeniti v petsobni objekt.
Objekti 3, 4 in 5 so končani, objekti 2 (pritličje) 6 (nadstropje) in 7 pa so dokončani v IV. podaljšani fazi za opremljanje
po lastni izbiri.

1-stanovanjski objekt;
-

skupaj s samostojno parcelo, skupne uporabne površine več kot 230 m2
+ zunanja terasa + med objekti pokrita pasaža

-

v pritličju kuhinja z jedilnico, kopalnica, dnevna soba z zunanjo teraso od 32-40 m2 in Jacuzi

-

v 1. nadstropju so tri spalnice oz. po želji, z dvema balkonoma 11 m2 in z kopalnico

-

v 2. nadstropju 76 m2, Penthaus in Jacuzi, na sredini s steklom zaprto teraso, ter delno pokrito
teraso na vzhodni in zahodni strani in odličnim pogledom na termalni park in okolico

-

med objekti s steklom pokriti zimski vrt oz. pasaža 18 m2

-

tri pokrita parkirna mesta 50 m2, nadstrešek

-

nobenih skupnih stroškov, brez upravnika

Vsepovsod ločena elektrika, vodovod, kanalizacija, CATV. Vsaka hiša ima svojo parcelno številko.
Nobenih skupnih stroškov in brez upravnika.
Cena posamezne enostanovanjske zgradbe v izmeri 230 m2 in 49 m2 zunanjih teras, dve pokriti parkirišči 50m2
od 345.000 EUR naprej za IV. podaljšano gradbeno fazo.
Več podatkov je v prilogi Sončna oaza - Predstavitev in cenik.pdf, ki si jo lahko naložite na računalnik.

2-stanovanjski objekt;
-

PRITLIČNO STANOVANJE; celotne uporabne površine od 123 m2 naprej, od tega

-

dve spalnici, opremljena kopalnica, kuhinja z dnevno sobo in jedilnico, skupaj 74 m2
z izhodom na zunanjo teraso od 25 – 35 m2

-

med objekti s steklom pokriti zimski vrtovi 18 m2 s prehodom na zunanjo teraso in priprava za Jacuzi

-

pokrito in urejeno 1,5 parkirno mesto velikosti 26 m2, nadstrešek
Cena stanovanja F6.00 v pritličju od 137.000 EUR + DDV naprej za podaljšano IV. gradbeno fazo.

-

STANOVANJE V 1. NADSTROPJU; celotne uporabne površine od 161 m2 naprej, od tega

-

dve spalnici z enim balkonom, kopalnica, kuhinja z dnevno sobo in jedilnico z balkonom 86 m2

-

stopnišče na penthaus velikosti preko 76 m2 v drugem nadstropju, ločen s steklenimi vrati

-

terasa in priprava za Jacuzi, ter delno pokrito zgornjo teraso na vzhodni in zahodni strani
ter odličnim pogledom na termalni park in okolico

-

pokrito in urejeno 1,5 parkirno mesto velikosti 26 m2, nadstrešek

-

v zgornjem stanovanju je sedaj možna na 2. nadstropju tudi odlična 3. večja spalnica ali dnevna soba, srednje
velika odprta terasa in še ena kopalnica. Doplačilo ca. 35.000,00 + DDV.
Cena stanovanja F6.12 v 1. nadstropju od 167.000 EUR + DDV naprej za podaljšano IV. gradbeno fazo.

Vsepovsod ločena elektrika, vodovod, kanalizacija, CATV. Vsaka hiša ima svojo parcelno številko, prav tako vsako
parkirišče. Nobenih skupnih stroškov in brez upravnika.

Objekti se prodajajo kot podaljšana IV. gradbena faza in sicer:
-

Objekt s popolnoma izgrajenim penthaus, Bauder folija, balkoni, kamen, fasada, porcelan gres keramika

-

Vgrajena visoko kvalitetna Alu okna in vrata Heroal, 3- slojno zasteklitev, pohodni pragi na balkonskih
vratih, proizvajalca Karba mge. V pritličju in 1. nadstropju so vgrajene žaluzije Krpan z elektromotornim
pogonom in daljinskim krmiljenjem. Vse Antracit 80077.

-

Visoko kvalitetna vhodna vrata proizvajalca Pirnar, barva Antracit 80077

-

Elektro instalacije z vgrajenimi zunanjimi stenskimi LED svetili

-

Vgrajeni vsi odtoki in prezračevalne cevi, prav tako delno vodovod in PVC cevi za instal. toplotne črpalke

-

Popolnoma urejena parkirišča, asfaltirana in tlakovana, urejeni odtoki

-

Izgrajena nadstrešnica za vse avtomobile

-

ograja za balkone in penthause teraso v ALU-imitaciji lesa

-

Urejeni vhodi, balkoni z keramiko, zunanje talno pokrivanje v porcelan gres keramiki

-

Na penthaus položena porcelan gres keramika 76 m2, pripravljen za uporabo

-

Notranje strojno ometavanje zidov, višina stropov je 265 cm. Narejeni talno gretje in estrihi.

-

Zidana ograja okoli zunanjih teras obložena z dekorativnim kamnom Terra bež in leseno polnilo

-

Popolnoma urejene zunanje terase in pasaže med objekti, porcelan gres keramika

Dodatno plačilo za V. gradbeno fazo, oz. pripravljeno za opremljanje – na ključ:
-

Slikopleskarska dela, kitanje, brušenje in pobarvano z belo barvo

-

Kaljena steklena streha na vzhodnem delu penthausa kjer je pogled na termalni park

-

Dvojne kvalitetne lesene stopnice za stanovanje v 1. nadstropju

-

Kaljena steklena ograja stopnišča in galerije za stanovanje v 1. nadstropju z LED osvetlitvijo

-

Steklena streha nad pasažo med objekti (zimski vrt) in ALU vrata v imitaciji lesa

-

Vsa kvalitetna notranja vrata nadstandardne višine 230cm v topli beli barvi (RAL9001)

-

Vsa notranja svetila, stekleni nadstrešek nad vhodnimi vrati

-

Kvaliteten najnovejši Vinil za spalnice, vsa keramika po 15 EUR/m2, polaganje in fugiranje

-

V celoti opremljena kopalnica, pohištvo, sanitarna keramika, pipe, kvalitetna tuš kabina…

-

Barvni Videofon Dahua z velikim dvojnim zaslonom, daljinsko odpiranje in slika preko telefona

-

Kompletno dokončanje talnega gretja, vodovoda in vgradnja kvalitetne toplotne črpalke Daikin

-

Možne so vse kombinacije pri V. fazi izgradnje, npr. samo vrata, kitanje, kopalnica…

-

Dodatek za visoko kvalitetno in veliko formatno keramiko po celotnem stanovanju ca. 3.000 EUR

-

Cena doplačila za V. gradbeno fazo zaradi kombinacij je od 19.000 – 33.000 oziroma 36.000 EUR

Št.

uporabni m2

pod. IV. faza

+ MAX dopl. V. Faza

1. OBJEKT A1
-

Stanovanje -A1.00

pritličje, terasa, pasaža

74+40+18m2

176.000 EUR

+33.000 EUR - prodano

-

Stanovanje -A1.12

nadstropje, penthause

86+11+76m2

189.000 EUR

+36.000 EUR - prodano

2. OBJEKT B2

CENA brez DDV

-

Stanovanje - B2.00

pritličje, terasa, pasaža

74+38+18m2

169.000 EUR

+33.000 EUR- prodano

-

Stanovanje - B2.12

nadstropje, penthause

86+11+76m2

173.000 EUR

+36.000 EUR- prodano

3. OBJEKT C3

CENA brez DDV

-

Stanovanje - C3.00

pritličje, terasa, pasaža

74+35+18m2

155.000 EUR

+33.000 EUR-prodano

-

Stanovanje - C3.12

nadstropje, penthause

86+11+76m2

172.000 EUR

+36.000 EUR-prodano

4. OBJEKT D4

CENA brez DDV

-

Stanovanje - D4.00

pritličje, terasa, pasaža

74+31+18m2

147.000 EUR

+33.000 EUR -prodano

-

Stanovanje - D4.12

nadstropje, penthause

86+11+76m2

171.000 EUR

+36.000 EUR

5. OBJEKT E5

CENA brez DDV +dopl. V. Faza

-

Stanovanje - E5.00

pritličje, terasa, pasaža

74+28+18m2

143.000 EUR

+33.000 EUR

-

Stanovanje - E5.12

nadstropje, penthause

86+11+76m2

169.000 EUR

+36.000 EUR

6. OBJEKT F6

CENA brez DDV

-

Stanovanje - F6.00

pritličje, terasa, pasaža

74+25+18m2

137.000 EUR

+33.000 EUR -prodano

-

Stanovanje - F6.12

nadstropje, penthause

86+11+76m2

167.000 EUR

+36.000 EUR

7. OBJEKT G7

CENA brez DDV

-

Stanovanje - G7.00

pritličje, terasa, pasaža

74+28+35m2

169.000 EUR

+33.000 EUR -rezerv.

-

Stanovanje - G7.12

nadstropje, penthause

86+11+76m2

173.000 EUR

+36.000 EUR -rezerv.

Prometni davek ( DDV ) za fizične osebe je 9,5%.
K vsakemu stanovanju pripada 1,5 pokritega parkirnega mesta širine 4,10 m z nadstrešnico, brez doplačila.
Vsako parkirišče, vmesna pasaža, atrij in hiša so na ločeni parceli, popolnoma jasno lastništvo.
Za vsako stanovanje so možne kombinacije med IV. in V. gradbeno fazo.
Kombinacije glede zunanje ureditve niso možne in se že dokončno uredijo v podaljšani IV. gradbeni fazi.
Cene se razlikujejo glede na pozicijo objekta in velikost zunanje terase.
Pogled in lega dvostanovanjskih objektov, pasaže in teras.

SONČNA OAZA smo poimenovali sodobno zasnovane hiše v Moravskih Toplicah, na zelo atraktivni lokaciji, v centru
termalnega turizma, hkrati pa na umirjenem delu z odličnim pogledom. To je oaza sedmih modernih
enostanovanjskih ali dvostanovanjskih hiš, ki sodobnemu človeku lahko izpolnijo njegove življenjske sanje. Pri
projektiranju smo razmišljali o sedanjosti, saj smo pri snovanju skušali čim bolj odgovoriti na spremenjene
prestižnejše zahteve današnjega časa.
Lokacija objektov je izrednega pomena in ta lokacija je izjemna, saj se nahaja v kraju z enim od največjih termalnih
centrov Slovenije – v Moravskih Toplicah. Je v samem centru turističnega dogajanja ter hkrati v objemu narave,
sredi prostranih travnikov, prepredenih s stezicami in potmi za raziskovanje, rekreacijo in kolesarjenje. V neposredni
bližini termalnega kompleksa in ob največjih termalnih kapacitetah Terme 3000, ter slabih 6 km od mesta Murska
Sobota, kjer so trgovski centri in le 9 km do slovenskega avtocestnega križa. V neposredni bližini je tudi zelo veliko
golf igrišče.
Tudi izven Slovenije je opaziti preseljevanja ljudi iz mestnih središč na zelena obrobja. Naselje Sončna oaza s svojo
lokacijo želi zadovoljiti želje tistih, ki želijo pobegniti iz mestnih jeder v okrilje narave, in si tako izboljšati kvaliteto
življenja, hkrati pa ostati v bližini mesta.
Objekte v kompleksu »Sončna oaza« smo načrtovali, oblikovali ter dopolnjevali več kot dve leti. Skupaj z
projektantsko družbo MOBILE-ARCH d.o.o., ki jo vodi priznani arhitekt Borut Pregelj, smo prišli do vrhunskega
stanovanjskega kompleksa v samem turističnem delu Moravskih Toplic.
Objekt je klasično grajen z termoizolacijskimi zidaki Go term 25PU, vse plošče so AB in sicer 97.96 m2. Plavajoča
temeljna plošča je narejena po vseh visokih standardih gradnje in sicer 70 cm komprimiranega gramoza, 10 cm
podbetona, po vsej plošči položen Izotekt, nato 5 cm izolacije Fibran XPS500 in 30 cm dobro armirane AB plošče.
Vsak objekt stoji na svoji parcelni številki in ima ločeno kanalizacijo, dvojni dovod elektrike in vode, itd. Vsi objekti
imajo ločeno fekalno in meteorno kanalizacijo, ter posebej ločeno meteorno kanalizacijo iz parkirišč preko oljnega
lovilca. Odvodnjavanje meteornih voda iz ravne terase je speljano preko vertikalnih odtočnih cevi v peskolove, od
tam pa do javnega meteornega kanala, ki je speljan na zahodni strani objektov oz. parkirišč. Pripravljeni so tudi
odtoki in vodovod za korita in za masažne bazene Jacuzi na pritlični terasi in na penthausu.
Celota je zgrajena tako, da bo malo osnovnega in dolgoročnega vzdrževanja. Objekti imajo 20 cm in 16 cm izolacijo,
celotna ograja je iz ALU cevi v imitaciji lesa, sprednja stran objekta je delno v vrhunskem dekorativnem kamnu
Dominart Fox rjava, atriji so prav tako obzidani z Terra dekorativnim rustik kamnom. Parkirišča so asfaltirana,
zunanje pohodne površine tlakovane, v večji meri pa je zunanja uporabna površina v porcelan gres keramiki v
imitaciji lesa, kombinirana z dekorativnim belim kamnom. Na balkonih in penthaus-ih je položena porcelan gres
keramika v imitaciji lesa, zunanjost v pritličju in na penthaus-u je osvetljena z mnogimi zidnimi LED lučkami. V opciji
na ključ je tudi strešna zasteklitev vmesne pasaže oz. zimskega vrta med objekti in tudi večja zasteklitev na
penthaus-u in s tem pridobitev večjega pokritega prostora.
V notranjosti je položena keramika, parket ali Vinilne plošče, možne so kombinacije. V objektu je vgrajenih precej
raznih dekorativnih LED svetil, ki se prižigajo preko tipkal, tako, da je v objekt možno vgraditi tudi pametno
inštalacijo. V objekte vgrajujemo vrhunska ALU okna Heroal, balkonska vrata so z nizkim pragom. Vsa okna in
balkonska vrata so z 3-slojnim steklom, ter opremljena s Krpan zunanjimi žaluzijami na električni pogon, upravljanih
preko daljincev. Vhodna vrata so od vrhunskega proizvajalca Pirnar. V kopalnici je možna izbira keramike, tuš kabina
na ploščicah, viseče školjke in bide, armatura grupacije Grohe ali po izbiri z doplačilom (v ceni keramika do 15,00
EUR/m2 in polaganje s fugiranjem).
Stanovanja so ogrevana preko toplotne črpalke Daikin Altherma 3 z 180 L sanitarne vode. Pri dvostanovanjskem
objektu je za pritlično stanovanju, zunanji del toplotne črpalke nameščen v atriju, za stanovanje v 1. nadstropju pa
je zunanja enota nameščena na penthaus-u, tako da je dostop neomejen. Prav tako je v vsakem stanovanju
pripravljena napeljava za klimatsko napravo na hodniku (na ključ). Stopnice iz pritličja v 1. nadstropje so betonske,
obložene z lesom, v naslednje nadstropje pa vodijo samonosne lesene stopnice odličnega designa s stekleno ograjo
in LED osvetlitvijo.

Izveden je barvni videofon sistem z dvema monitoroma Dahua po stanovanju, preko katerega je možno dograditi
tudi dodatne kamere in daljinsko odpiranje vrat preko GSM omrežja in RFID ključki. Vsa stanovanja imajo po želji
izveden priključek s koaksialnim vodnikom za kabelsko TV (CATV), pripravljeno tudi za optična vlakna. Po stanovanju
je v vseh bivalnih prostorih izvedena napeljava za internet in kabelsko TV, prav tako na vseh terasah.

Kot je vidno iz načrtov je možen eno ali dvostanovanjski objekt, vsak ima svoj zunanji vhod in svoje pokrito
parkirišče. Prav tako je že v načrtih opcijsko narisan tudi penthause z večjim zaprtim prostorom (druga kopalnica in
večja spalnica).
Če je objekt dvostanovanjski, pripada pritličnemu stanovanju desno parkirišče širine 4,10 m, enostransko zaprt in
morebiti s steklom pokrit zimski vrt (pasaža), ki je povezan z zunanjim atrijem (teraso), s pogledom proti Termam
Vivat. Zgornjemu stanovanju v 1. nadstropju pripada levo parkirišče širine 4,10 m, dva balkona v 1. nadstropju in
celotna zgornja etaža v 2. nadstropju, ki je delno pokrita terasa – penthause.
V primeru enostanovanjskega objekta ima lastnik tri parkirišča širine 8,20 m, z zunanjimi vrati zaprt zimski vrt
(pasaža) in urejeno teraso. V pritlični etaži je na zahodnem delu objekta velika kuhinja z jedilnico, na sredini je
kopalnica in na vzhodni strani objekta je dnevni prostor z izhodom na teraso in pasažo. V 1. nadstropju se nahaja
velika soba z garderobo, vmes se nahaja kopalnica, na zahodno stran pa sta še dve sobi. Po stopnicah navzgor se
nahaja zelo velika terasa - penthause, ki je lahko odprta ali delno zaprta s stekleno steno, v obeh primerih pa je tri
četrtine pokrita. Koristi se lahko osrednji prostor, predvsem pa tudi zahodna in vzhodna terasa, s katere je odličen
pogled na naravo ter termalni kompleks in je srce zgornjega stanovanja.

