PRIVLAČNO IN UREJENO
SREDIŠČE DRAGOMERJA
Informacija o Poslovno stanovanjskem objektu
trgovina v Dragomerju

Dragomer bo v prihodnosti dobil nov sodoben večetažni objekt, v katerem bo 42
visoko kakovostnih stanovanj, trgovina Mercator in več drugih specializiranih
manjših trgovin, lokalov in poslovnih prostorov. Gre za pridobitev, od katere
bodo imeli koristi prav vsi krajani in krajanke Dragomerja oziroma Lukovice, ter
navsezadnje prebivalci celotne občine Log-Dragomer.

Vizija razvoja Dragomerja
Časi se spreminjajo in spremembe so del našega vsakdana. Zavedamo se, da je potrebno slediti
razvoju in poskrbeli bomo, da bomo to storili odgovorno in skladno z okolico in naravo, ki obdaja objekt. Sodobno zasnovan objekt, ki je pred vami, ponuja korak naprej; ponuja nove vsebine,
ki bodo obogatile življenje ter dvignile kakovost bivanja v Dragomeru.

Trgovine, bankomat, kavarna
V pritličju objekta so poleg moderne trgovine za samooskrbo predvideni še drugi manjši trgovski lokali, kavarna oziroma poslovni prostori. Krajanom in krajankam bo na voljo tudi bankomat,
poslovni prostori pa bodo namenjeni za izvajanje mirnih, zlasti storitvenih dejavnosti, ki bodo
obogatile trenutno ponudbo storitev v kraju. Različne programe bo v homogeno celoto povezovala atraktivna notranja nakupovalna ulica. Kavarna se, skupaj z nakupovalno ulico, razteza tudi
na vzhodno ploščad, kjer je predviden manjši trg za medsebojno srečevanje.

Nov koncept bivanja v idilični naravi
V arhitekturno premišljenem objektu je 42 stanovanj z modernimi, prostornimi tlorisi, velikimi
steklenimi površinami in terasami, kjer bodo svoj novi dom dobili mladi iz Dragomerja, ki si
šele ustvarjajo družine, kot tudi starejši, ki bodo želeli zaživeti drugačen način bivanja. Objekt pa
bo namenjen tudi novim priseljencem, ki imajo radi urbano in mirno okolje v idilični naravi, le
streljaj od glavnega mesta.

Z mislijo na okolje, naravo in obnovljive vire energije
Objekt, ki ima vgrajene visoko kakovostne materiale, sistem ogrevanja in ohlajanja s pomočjo
toplotnih črpalk, nudi potrebno udobje in ugodje bodočim stanovalcem, hkrati pa z uporabo
alternativnih virov energije in lastne čistilne naprave ne obremenjuje lokalnega okolja in narave,
v katero je umeščen.

Prispevek k urejenosti središča Dragomerja
Vsa parkirišča za stanovalce so zagotovljena v kletni etaži objekta, uporabniki poslovnih in
trgovskih prostorov pa bodo lahko parkirali v garažni hiši v pritličju ali na zunanjih parkiriščih,
ki bodo lahko imela tudi javni značaj. Urejenost zelenih parkovnih površin in brežine potoka bo
bistveno prispevala k lepemu videzu središča Dragomerja.

Sodoben objekt bo prispeval k dvigu kakovosti bivanja
vseh krajanov Dragomerja oziroma Lukovice!
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Pridobitev moderne trgovine za samooskrbo
Pridobitev drugih servisnih vsebin: trgovinici, bankomat, kavarna, poslovni
prostori
Ureditev degradiranega območja v središču Dragomerja, ki že leta kazi videz
kraja
Zagotovitev novih pakirnih mest, ki bodo lahko imela tudi javni značaj
Pridobitev 42 kakovostnih stanovanj s pripadajočimi parkirišči
Razširitev Dragomerške ceste
Ureditev novega pločnika bo izrazito prispevala k varnosti pešcev
Ureditev sprehajalnih poti s klopmi med objektom in brežino potoka
Celovita ureditev vodotoka Snešak
Objekt bo imel lastno čistilno napravo in ne bo obremenjeval okolice
Objekt se z novo športno večnamensko dvorano vizualno lepo dopolnjuje
Nova arhitekturna zasnova objekta in okolice, sprojektirana s strani Sadar
Vuga Arhitekti d.o.o., je pripravljena v sodelovanju z organi občine.
NA REFERENDUMU V NEDELJO 4. DECEMBRA 2011 GLASUJMO

ZA
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