




Skupina Novogradnje Maribor je investicijska nepremičninska družba 
z večletnimi izkušnjami na področju gradnje večjih večstanovanjskih 
objektov v Mariboru (Slovenija). 

Naše poslanstvo je gradnja kvalitetnih in funkcionalnih stanovanjskih 
enot na atraktivnih lokacijah v Mariboru, ki zadovoljujejo kupce iz 
različnih generacij.

Prednost naših stanovanj: dobra lokacija, funkcionalni in sodobni 
tlorisi, kvalitetni materiali, veliko steklenih površin, podzemne garaže, 
visok nivo bivalnega udobja, itd.

SKUPINA NOVOGRADNJE MARIBOR

MESTO MARIBOR

031 442 999

www.novogradnje-maribor.si
info@novogradnje-maribor.si
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Drugo največje mesto v državi, štajerska prestolnica Maribor, je mesto 
vpeto v čudovito naravo Pohorja na eni ter vinorodnih gričev na drugi 
strani reke Drave. Iz nekdanjega industrijskega središča se je Maribor 
razvil v pomembno univerzitetno, športno in kulturno mesto.

Nahaja se v bližini Avstrijskega mesta Graz, ki ima najhitreje razvijajočo 
industrijsko cono v Evropski Uniji. Zaradi povečanega povpraševanja 
po delavni sili se zmeraj več Slovencev, Hrvatov in Bošnjakov odloča 
poiskati zaposlitev v Štajerski Avstriji. Posledično je v Mariboru 
povečano povpraševanje po najemnih stanovanjih.

Prav tako se Maribor še vedno razvija kot univerzitetno mesto in se 
kapacitete študentov, ki prihajajo v Maribor povečujejo iz leta v leto. 
Zato ponudba stanovanj za študente še vedno ne sledi velikemu 
povpraševanju. Nakup stanovanja v Mariboru je zato priložnost za 
poslovno investicijo.

Razvoj urbanega turizma je v vzponu. Letos bo v celoti izvedena Dravska promenada, zgrajen je nov most med Lentom in Taborskim 
nabrežjem. V celoti se bo izvedla prenova Lenta. Izvedene so nove tlakovane peš cone od mestnega parka do Glavnega trga.
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Predstavljamo vam nov projekt 
skupine Novogradnje Maribor. 
Dravski Kristali bo sodobna 
soseska, ki jo od ostalih 
stanovanjskih projektov razlikuje 
predvsem mirna okolica, zaprta 
zasnova z omejenim dostopom iz 
ene strani, ter skrbno umeščene 
stavbe z dobro infrastrukturo v 
okolici.

Soseska se nahaja na desnem 
bregu Drave, na območju 
Studencev, v neposredni bližini 
centra mesta in nabrežja reke.

 
Stavbe bodo z najsodobnejšimi 
bivalnimi standardi umeščene v 
prostor, celotna končna oblika 
naselja pa bo delovala sinhrono 
s preostankom že obstoječega 
stavbnega tkiva. 

Na voljo bo spekter stanovanj od 
garsonjer do štirisobnih.

Vsa stanovanja bodo nudila zunanje površine,
atrije v pritličju, lože in terase v nadstropjih.
Ves mirujoč promet bo odmaknjen v podzemno garažo, kjer bodo na voljo parkirna mesta, 
kolesarnice ter shrambe, neposreden dostop do stanovanjskega dela pa preko komunikacijske 
površine z dvigalom.

Zagotovljenih bo 2500 m2 zelenih površin, ki bodo vključevala zelenice, igrala, pešpoti, urbano 
opremo ter razsvetljavo. Prijetno okolje, kjer ne bo avtomobilov, bo gotovo pomemben dejavnik 
pri odločitvi za novo stanovanje.

NEPOSREDNA BLIŽINA UNIVERZE

PARKIRNA MESTA V GARAŽI

10 MIN OD CENTRA MESTA

DRAVSKA PROMENADA

RESORT ZAPRTEGA 
TIPA NA ZAPORNICO

GRADNJA V TEKU OD SEPTEMBRA 2022.

V PRODAJI!



2,5-SOBNO 2-SOBNOC.P7 C.1N1081,2 m2 53,4 m2
SKUPNA POVRŠINA SKUPNA POVRŠINA

z atrijem in kletno shrambo z ložo in kletno shrambo

V PRODAJI! V PRODAJI!



4-SOBNO 3-SOBNOC.2N1 C.3N583,1 m2 80,0 m2
SKUPNA POVRŠINA SKUPNA POVRŠINA

z ložo in kletno shrambo z ložo in kletno shrambo

Soseska je ZAKLJUČENA ENOTA.

FUNKCIONALNI TLORISI z veliko 
steklenih površin, veliko odlagalnih 
površin ter manjše kvadrature 
stanovanj zaradi večjega 
energetskega izkoristka.

PARKIRNA MESTA V PODZEMNI 
GARAŽI, za obiskovalce zunaj.

2500 m2 zelenih površin.

ODPRTI POGLEDI iz stanovanj, 
kljub urbani zasnovi.

V PRODAJI! V PRODAJI!



Na obrobju Stražunskega gozda 
gradimo stanovanjsko Zeleno 
sosesko. Na tem območju 
bo predstavljala najnovejšo, 
sodobno zasnovano ter 
arhitekturno dovršeno sosesko 
z visoko kvaliteto bivanja v 
urbanem okolju mesta ter 
mestnega gozda na drugi strani.

Poudarek ter dodana vrednost 
za stanovalca je na udobju, 
zunanjih površinah ter nizko 
energetskih stavbah. To bomo 
dosegli s kvalitetno projektivo, 
sodobnimi materiali ter 
skoraj pasivno gradnjo, ki jo 
omogočajo toplotne črpalke in 
rekuperacija.

Pozidava predvideva pet 
stolpičev povezanih s 
podzemno garažo. 

Ves mirujoči promet za 
stanovalce je tako predviden v 
garaži, za goste so predvidena 
zunanja parkirišča. Dvigala bodo 
ponudila udobne povezave do 
stanovanj v vsakem stolpiču. 
Tlorisi stavb ter stanovanj so 
zasnovani funkcionalno ter 
sodobno, bistvena prednost 
je majhnost objektov ter 
zasebnost stanovalcev. 

Stanovanjem v pritličju bodo 
pripadali atriji, ki bodo delno 
nadkriti, v višjih nadstropjih pa 
bodo stanovanjem pripadali 
funkcionalni ter prostorni 
balkoni. V zadnji etaži bomo 
ponudili večja stanovanja z 
velikimi terasami in najlepšimi 
razgledi.

ZELENA SOSESKA

PRODANIH 55 OD 58 ENOT

VSELJIVO V LETU 2023



V PRODAJI!

3-SOBNO B1.11 81,2 m2
SKUPNA POVRŠINA

s teraso in kletno shrambo

V PRODAJI!



Smo prva invest ici jska 
nepremičninska družba,  k i 
je po kr iz i  začela z večj imi 
večstanovanjskimi objekt i . 

Našo viz i jo in trende 
smo pokazal i  z 
v e č s t a n o v a n j s k i m 
objektom Kare Koroška.

Kupci  naših stanovanj 
so lahko projekt Kare 
Koroška pr imerja l i  z 
ostal imi projekt i ,  k i  j ih 
je  skupina Novogradnje 
Maribor pr ipravl ja la, 
ter tako pr idobi l i  vt is 
uporabl jenih materia lov, 
kval iteto gradnje,  t lor isne 
postavitve ter celostno 
podobo soseske,  k i  jo 
stranke lahko pr ičakujejo.

Objekt se nahaja v centru 
Maribora.  Na južni  strani 
mej i  na Koroško cesto, 
preko katere se odpira 
pogled na reko Dravo in 
Pohorje.

Obsega skupno 21 
stanovanj  v severnem 
in južnem delu.  Vsa 
stanovanja so visokega 
kakovostnega in 
cenovnega razreda.

Največja stanovanja 
z vel ik imi terasami so 
opremljena z najbol j 
kakovostno opremo in z 
neposredni  dostopom v 
stanovanje iz  osebnega 
dvigala in iz  stopnišča. 
Tako ponujajo najviš jo 
stopnjo zasebnost i .

ZAČETEK GRADNJE 2017

STANOVANJA VSELJENA

V JESENI 2019



IZVEDENO!



NOVI VRTOVI
Soseska Novi Vrtovi se nahaja 
ob Engelsovi ulici, na odlični 
lokaciji v neposrednji bližini 
mestnega središča in dostopom 
do centralnih dejavnosti.

Zaradi neposredne bližine 
centra mesta, storitvenih 
dejavnosti ter zelenih površin je 
soseska prilagojena potrebam 
sodobnega življenjskega sloga. 

Eden izmed ciljev oblikovanja 
je bilo zagotavljanje čim večjih 
zunanjih površin, ki nudijo 
možnost preživljanja prostega 
časa na prostem.

Zelene površine okoli blokov 
pretežno sestavljajo lastniški 
atriji ter skupne zelene  površine, 
ki so prilagojene izvajanju 
različnih aktivnosti na prostem.

Soseska Novi Vrtovi ob Engelsovi ulici, 
na odlični lokaciji sledi sodobnim trendom 
načrtovanja stanovanjskih sosesk. S svojo 
celostno urbanistično zasnovo in vizualnim 
oblikovanjem skrbi za kontinuiran izgled 
celotnega območja. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene  
zagotavljanju čim večje količine zelenih 
površin namenjenih stanovalcem, ki bodo 
prilagojene izvajanju različnih aktivnosti na 
prostem. Zaradi zagotavljanja večjega števila 
zelenih površin so parkirišča umeščena v 
garaže, nekaj pa je tudi zunanjih parkirnih 
mest namenjenih obiskovalcem. Soseska 
po svojih načelih sledi smernicam trajnost-
nega razvoja, saj je zasnovana na temelju 
kvalitetnega in privlačnega bivalnega okolja. 
Zaradi neposredne bližine centra mesta, 
storitvenih dejavnosti ter zelenih površin je 
soseska prilagojena potrebam sodobnega 
življenjskega sloga.

Najpomembnejše lastnosti soseske:

   Velike zunanje površine  
   (lastniški atriji, balkoni in terase)
   Premišljeno zasnovani tlorisi
   Funkcionalna in osončena stanovanja
   Sodobna arhitekturna zasnova

PENTHOUSE STANOVANJA 

Penthouse stanovanja nudijo zunanje 
površine z razgledi, veliko naravne svetlobe 
ter odlično tlorisno razporeditev. Stanovanja 
so različnih velikosti in nudijo potencialnim 
kupcem možnost prilagajanja tlorisne zas-
nove. Z individualnim pristopom in arhitek-
turnim svetovanjem zadostimo željam tudi 
najzahtevnejših kupcev. 

prilagoditev tlorisa

www.novogradnje-maribor.si

031 442 999

veliko naravne svetlobe zunanje površine 

Smo nepremičninsko investicijsko 
projektna družba, ki se ukvarja z 
investiranjem in izvedbo  
nepremičninskih projektov v  
Mariboru. 
Naše projekte zastavljamo tako, da 
s celostno urbanistično zasnovo in 
vizualnim oblikovanjem poskrbimo  
za kontinuiran izgled celotnega 
območja z že obstoječim stavbnim 
tkivom. Veliko pozornosti posveča-
mo zagotavljanju večje količine 
zelenih površin namenjenim 
stanovalcem različnih starostnih 
skupin. S tlorisnimi zasnovami 
kupcem ponujamo širok nabor 
stanovanj, da lahko izberejo tiste-
ga, ki najbolj ustreza njihovemu 
življenjskemu slogu.

Spremljajte nas na:

Soseska Novi Vrtovi ob Engelsovi ulici, 
na odlični lokaciji sledi sodobnim trendom 
načrtovanja stanovanjskih sosesk. S svojo 
celostno urbanistično zasnovo in vizualnim 
oblikovanjem skrbi za kontinuiran izgled 
celotnega območja. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene  
zagotavljanju čim večje količine zelenih 
površin namenjenih stanovalcem, ki bodo 
prilagojene izvajanju različnih aktivnosti na 
prostem. Zaradi zagotavljanja večjega števila 
zelenih površin so parkirišča umeščena v 
garaže, nekaj pa je tudi zunanjih parkirnih 
mest namenjenih obiskovalcem. Soseska 
po svojih načelih sledi smernicam trajnost-
nega razvoja, saj je zasnovana na temelju 
kvalitetnega in privlačnega bivalnega okolja. 
Zaradi neposredne bližine centra mesta, 
storitvenih dejavnosti ter zelenih površin je 
soseska prilagojena potrebam sodobnega 
življenjskega sloga.

Najpomembnejše lastnosti soseske:

   Velike zunanje površine  
   (lastniški atriji, balkoni in terase)
   Premišljeno zasnovani tlorisi
   Funkcionalna in osončena stanovanja
   Sodobna arhitekturna zasnova

PENTHOUSE STANOVANJA 

Penthouse stanovanja nudijo zunanje 
površine z razgledi, veliko naravne svetlobe 
ter odlično tlorisno razporeditev. Stanovanja 
so različnih velikosti in nudijo potencialnim 
kupcem možnost prilagajanja tlorisne zas-
nove. Z individualnim pristopom in arhitek-
turnim svetovanjem zadostimo željam tudi 
najzahtevnejših kupcev. 

prilagoditev tlorisa

www.novogradnje-maribor.si

031 442 999

veliko naravne svetlobe zunanje površine 

Smo nepremičninsko investicijsko 
projektna družba, ki se ukvarja z 
investiranjem in izvedbo  
nepremičninskih projektov v  
Mariboru. 
Naše projekte zastavljamo tako, da 
s celostno urbanistično zasnovo in 
vizualnim oblikovanjem poskrbimo  
za kontinuiran izgled celotnega 
območja z že obstoječim stavbnim 
tkivom. Veliko pozornosti posveča-
mo zagotavljanju večje količine 
zelenih površin namenjenim 
stanovalcem različnih starostnih 
skupin. S tlorisnimi zasnovami 
kupcem ponujamo širok nabor 
stanovanj, da lahko izberejo tiste-
ga, ki najbolj ustreza njihovemu 
življenjskemu slogu.

Spremljajte nas na:

prostorne teraseveliko naravne svetlobefunkcionalni tlorisi zelene zunanje površine

Soseska Novi Vrtovi ob Engelsovi ulici, 
na odlični lokaciji sledi sodobnim trendom 
načrtovanja stanovanjskih sosesk. S svojo 
celostno urbanistično zasnovo in vizualnim 
oblikovanjem skrbi za kontinuiran izgled 
celotnega območja. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene  
zagotavljanju čim večje količine zelenih 
površin namenjenih stanovalcem, ki bodo 
prilagojene izvajanju različnih aktivnosti na 
prostem. Zaradi zagotavljanja večjega števila 
zelenih površin so parkirišča umeščena v 
garaže, nekaj pa je tudi zunanjih parkirnih 
mest namenjenih obiskovalcem. Soseska 
po svojih načelih sledi smernicam trajnost-
nega razvoja, saj je zasnovana na temelju 
kvalitetnega in privlačnega bivalnega okolja. 
Zaradi neposredne bližine centra mesta, 
storitvenih dejavnosti ter zelenih površin je 
soseska prilagojena potrebam sodobnega 
življenjskega sloga.

Najpomembnejše lastnosti soseske:

   Velike zunanje površine  
   (lastniški atriji, balkoni in terase)
   Premišljeno zasnovani tlorisi
   Funkcionalna in osončena stanovanja
   Sodobna arhitekturna zasnova

PENTHOUSE STANOVANJA 

Penthouse stanovanja nudijo zunanje 
površine z razgledi, veliko naravne svetlobe 
ter odlično tlorisno razporeditev. Stanovanja 
so različnih velikosti in nudijo potencialnim 
kupcem možnost prilagajanja tlorisne zas-
nove. Z individualnim pristopom in arhitek-
turnim svetovanjem zadostimo željam tudi 
najzahtevnejših kupcev. 

prilagoditev tlorisa

www.novogradnje-maribor.si

031 442 999

veliko naravne svetlobe zunanje površine 

Smo nepremičninsko investicijsko 
projektna družba, ki se ukvarja z 
investiranjem in izvedbo  
nepremičninskih projektov v  
Mariboru. 
Naše projekte zastavljamo tako, da 
s celostno urbanistično zasnovo in 
vizualnim oblikovanjem poskrbimo  
za kontinuiran izgled celotnega 
območja z že obstoječim stavbnim 
tkivom. Veliko pozornosti posveča-
mo zagotavljanju večje količine 
zelenih površin namenjenim 
stanovalcem različnih starostnih 
skupin. S tlorisnimi zasnovami 
kupcem ponujamo širok nabor 
stanovanj, da lahko izberejo tiste-
ga, ki najbolj ustreza njihovemu 
življenjskemu slogu.

Spremljajte nas na:

Zaradi zagotavljanja večjega 
števila zelenih površin so 
parkirišča umeščena v garaže, 
nekaj pa bo tudi zunanjih 
parkirnih mest namenjenih 
obiskovalcem.

Trenutno so realizirani trije 
stanovanjski objekti - bloki K, J in 
I, ki imajo skupno 224 stanovanj, 
od katerih so vsa prodana in 
vseljena. Kmalu nadaljujemo z 
gradnjo novih enot.

Najpomembnejše lastnosti 
soseske:
- Velike zunanje površine 
(lastniški atriji, balkoni in terase),
- Premišljeno zasnovani tlorisi,
- Funkcionalna in osončena 
stanovanja,
- Sodobna arhitekturna 
zasnova;

Soseska Novi Vrtovi ob Engelsovi ulici, 
na odlični lokaciji sledi sodobnim trendom 
načrtovanja stanovanjskih sosesk. S svojo 
celostno urbanistično zasnovo in vizualnim 
oblikovanjem skrbi za kontinuiran izgled 
celotnega območja. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene  
zagotavljanju čim večje količine zelenih 
površin namenjenih stanovalcem, ki bodo 
prilagojene izvajanju različnih aktivnosti na 
prostem. Zaradi zagotavljanja večjega števila 
zelenih površin so parkirišča umeščena v 
garaže, nekaj pa je tudi zunanjih parkirnih 
mest namenjenih obiskovalcem. Soseska 
po svojih načelih sledi smernicam trajnost-
nega razvoja, saj je zasnovana na temelju 
kvalitetnega in privlačnega bivalnega okolja. 
Zaradi neposredne bližine centra mesta, 
storitvenih dejavnosti ter zelenih površin je 
soseska prilagojena potrebam sodobnega 
življenjskega sloga.

Najpomembnejše lastnosti soseske:

   Velike zunanje površine  
   (lastniški atriji, balkoni in terase)
   Premišljeno zasnovani tlorisi
   Funkcionalna in osončena stanovanja
   Sodobna arhitekturna zasnova

PENTHOUSE STANOVANJA 

Penthouse stanovanja nudijo zunanje 
površine z razgledi, veliko naravne svetlobe 
ter odlično tlorisno razporeditev. Stanovanja 
so različnih velikosti in nudijo potencialnim 
kupcem možnost prilagajanja tlorisne zas-
nove. Z individualnim pristopom in arhitek-
turnim svetovanjem zadostimo željam tudi 
najzahtevnejših kupcev. 

prilagoditev tlorisa

www.novogradnje-maribor.si

031 442 999

veliko naravne svetlobe zunanje površine 

Smo nepremičninsko investicijsko 
projektna družba, ki se ukvarja z 
investiranjem in izvedbo  
nepremičninskih projektov v  
Mariboru. 
Naše projekte zastavljamo tako, da 
s celostno urbanistično zasnovo in 
vizualnim oblikovanjem poskrbimo  
za kontinuiran izgled celotnega 
območja z že obstoječim stavbnim 
tkivom. Veliko pozornosti posveča-
mo zagotavljanju večje količine 
zelenih površin namenjenim 
stanovalcem različnih starostnih 
skupin. S tlorisnimi zasnovami 
kupcem ponujamo širok nabor 
stanovanj, da lahko izberejo tiste-
ga, ki najbolj ustreza njihovemu 
življenjskemu slogu.

Spremljajte nas na:

LETA 2023 NADALJUJEMO Z 

GRADNJO NOVIH ENOT

PRODANIH VSEH 224 ENOT



PRODANIH VSEH
65 ENOT

VSELJENO SPOMLADI 
2021

PRODANIH VSEH
71 ENOT

VSELJENO JESENI 
2020

BLOK K

BLOK H

BLOK I BLOK J

PRODANIH VSEH
85 ENOT

VSELJENO SPOMLADI 
2022

85 STANOVANJ

KMALU
V PRODAJI!

Sodobna arhitektura stanovanj 
ter razgibani tlorisi različnih 
velikosti.NOVI VRTOVI

IZVEDENO!



Naselje Sončne terase, kot 
del nove nastajajoče soseske 
v Košaškem dolu, bo eno 
najlepših v tem predelu. 
Soseska na idilični lokaciji 
pod vinogradi sledi sodobnim 
trendom načrtovanja 
stanovanjskih sosesk.

Sosesko bo sestavljalo pet 
objektov, umeščenih v zeleno 
krajino znotraj vinorodnega 
območja.

Terasasta zasnova povzema 
topografske značilnosti lokacije 
in na ta način ustvarjajo dialog 
med naravo in urbanim. S svojo 
celostno urbanistično zasnovo 
in vizualnim oblikovanjem je 
bilo poskrbljeno za kontinuiran 
izgled celotnega območja z že 
obstoječim stavbnim tkivom.   

Stanovanja odlikujejo 
funkcionalni tlorisi, ki so 
zasnovani na način, da 
omogočajo maksimalno 
izrabo prostora, s čimer je 
zagotovljena visoka kvaliteta 
bivanja. Objekte sestavljajo 
trije tipi stanovanj, 2-sobna, 
3-sobna in 4-sobna, pri katerih 
se pojavljajo tudi različne 
variacije notranjih razporeditev 
prostorov.

Stanovanja imajo velike 
steklene površine, za 
maksimalno osvetljevanje 
prostorov, s čimer je 
zagotovljen visok nivo 
bivalnega udobja. Večina 
stanovanj bo imela tudi 
dvostransko ali celo tristransko 
orientacijo. 

SONČNE  TERASE II

SONČNE TERASE I

PRODANIH VSEH 60 ENOT



PRODANO!



SONČNE  TERASE II

SONČNE TERASE II

PRIČETEK GRADNJE POLETI 2023

Ob stavbah Sončne Terase I, pripravljamo 
dodatna dva objekta na zahodnem delu 
zemljišča, ki bosta zaključila povezano 
sosesko v neposredni bližini centra 
Maribora, na odlično osončeni lokaciji.

Objekta bosta del nove stanovanjske 
pozidave na območju Košaškega dola, v 
vsakem objektu je predvidenih 14 stanovanj.

Ves mirujoči promet za stanovalce je 
predviden v podzemni garaži, za goste 
pa so predvidena zunanja parkirišča. 

Funkcionalni tlorisi bodo podobne zasnove 
kot v projektu Sončne Terase I, skupni 
hodniki pa bodo povezani med etažami z 
dvigali.

Lokacija nudi hiter dostop do mestnega 
središča in hkrati omogoča odmik od 
urbanega življenja v okolico z neposrednim 
stikom z naravo. Terasasta gradnja bo 
ponujala lepe poglede proti Pohorju 
in centru Maribora. Stanovanja bodo 
odlično osončena vsako z lastno teraso ali 
balkonom.

Soseska Novi Vrtovi ob Engelsovi ulici, 
na odlični lokaciji sledi sodobnim trendom 
načrtovanja stanovanjskih sosesk. S svojo 
celostno urbanistično zasnovo in vizualnim 
oblikovanjem skrbi za kontinuiran izgled 
celotnega območja. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene  
zagotavljanju čim večje količine zelenih 
površin namenjenih stanovalcem, ki bodo 
prilagojene izvajanju različnih aktivnosti na 
prostem. Zaradi zagotavljanja večjega števila 
zelenih površin so parkirišča umeščena v 
garaže, nekaj pa je tudi zunanjih parkirnih 
mest namenjenih obiskovalcem. Soseska 
po svojih načelih sledi smernicam trajnost-
nega razvoja, saj je zasnovana na temelju 
kvalitetnega in privlačnega bivalnega okolja. 
Zaradi neposredne bližine centra mesta, 
storitvenih dejavnosti ter zelenih površin je 
soseska prilagojena potrebam sodobnega 
življenjskega sloga.

Najpomembnejše lastnosti soseske:

   Velike zunanje površine  
   (lastniški atriji, balkoni in terase)
   Premišljeno zasnovani tlorisi
   Funkcionalna in osončena stanovanja
   Sodobna arhitekturna zasnova

PENTHOUSE STANOVANJA 

Penthouse stanovanja nudijo zunanje 
površine z razgledi, veliko naravne svetlobe 
ter odlično tlorisno razporeditev. Stanovanja 
so različnih velikosti in nudijo potencialnim 
kupcem možnost prilagajanja tlorisne zas-
nove. Z individualnim pristopom in arhitek-
turnim svetovanjem zadostimo željam tudi 
najzahtevnejših kupcev. 

prilagoditev tlorisa

www.novogradnje-maribor.si

031 442 999

veliko naravne svetlobe zunanje površine 

Smo nepremičninsko investicijsko 
projektna družba, ki se ukvarja z 
investiranjem in izvedbo  
nepremičninskih projektov v  
Mariboru. 
Naše projekte zastavljamo tako, da 
s celostno urbanistično zasnovo in 
vizualnim oblikovanjem poskrbimo  
za kontinuiran izgled celotnega 
območja z že obstoječim stavbnim 
tkivom. Veliko pozornosti posveča-
mo zagotavljanju večje količine 
zelenih površin namenjenim 
stanovalcem različnih starostnih 
skupin. S tlorisnimi zasnovami 
kupcem ponujamo širok nabor 
stanovanj, da lahko izberejo tiste-
ga, ki najbolj ustreza njihovemu 
življenjskemu slogu.

Spremljajte nas na:

Soseska Novi Vrtovi ob Engelsovi ulici, 
na odlični lokaciji sledi sodobnim trendom 
načrtovanja stanovanjskih sosesk. S svojo 
celostno urbanistično zasnovo in vizualnim 
oblikovanjem skrbi za kontinuiran izgled 
celotnega območja. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene  
zagotavljanju čim večje količine zelenih 
površin namenjenih stanovalcem, ki bodo 
prilagojene izvajanju različnih aktivnosti na 
prostem. Zaradi zagotavljanja večjega števila 
zelenih površin so parkirišča umeščena v 
garaže, nekaj pa je tudi zunanjih parkirnih 
mest namenjenih obiskovalcem. Soseska 
po svojih načelih sledi smernicam trajnost-
nega razvoja, saj je zasnovana na temelju 
kvalitetnega in privlačnega bivalnega okolja. 
Zaradi neposredne bližine centra mesta, 
storitvenih dejavnosti ter zelenih površin je 
soseska prilagojena potrebam sodobnega 
življenjskega sloga.

Najpomembnejše lastnosti soseske:

   Velike zunanje površine  
   (lastniški atriji, balkoni in terase)
   Premišljeno zasnovani tlorisi
   Funkcionalna in osončena stanovanja
   Sodobna arhitekturna zasnova

PENTHOUSE STANOVANJA 

Penthouse stanovanja nudijo zunanje 
površine z razgledi, veliko naravne svetlobe 
ter odlično tlorisno razporeditev. Stanovanja 
so različnih velikosti in nudijo potencialnim 
kupcem možnost prilagajanja tlorisne zas-
nove. Z individualnim pristopom in arhitek-
turnim svetovanjem zadostimo željam tudi 
najzahtevnejših kupcev. 

prilagoditev tlorisa

www.novogradnje-maribor.si

031 442 999

veliko naravne svetlobe zunanje površine 

Smo nepremičninsko investicijsko 
projektna družba, ki se ukvarja z 
investiranjem in izvedbo  
nepremičninskih projektov v  
Mariboru. 
Naše projekte zastavljamo tako, da 
s celostno urbanistično zasnovo in 
vizualnim oblikovanjem poskrbimo  
za kontinuiran izgled celotnega 
območja z že obstoječim stavbnim 
tkivom. Veliko pozornosti posveča-
mo zagotavljanju večje količine 
zelenih površin namenjenim 
stanovalcem različnih starostnih 
skupin. S tlorisnimi zasnovami 
kupcem ponujamo širok nabor 
stanovanj, da lahko izberejo tiste-
ga, ki najbolj ustreza njihovemu 
življenjskemu slogu.

Spremljajte nas na:

Soseska Novi Vrtovi ob Engelsovi ulici, 
na odlični lokaciji sledi sodobnim trendom 
načrtovanja stanovanjskih sosesk. S svojo 
celostno urbanistično zasnovo in vizualnim 
oblikovanjem skrbi za kontinuiran izgled 
celotnega območja. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene  
zagotavljanju čim večje količine zelenih 
površin namenjenih stanovalcem, ki bodo 
prilagojene izvajanju različnih aktivnosti na 
prostem. Zaradi zagotavljanja večjega števila 
zelenih površin so parkirišča umeščena v 
garaže, nekaj pa je tudi zunanjih parkirnih 
mest namenjenih obiskovalcem. Soseska 
po svojih načelih sledi smernicam trajnost-
nega razvoja, saj je zasnovana na temelju 
kvalitetnega in privlačnega bivalnega okolja. 
Zaradi neposredne bližine centra mesta, 
storitvenih dejavnosti ter zelenih površin je 
soseska prilagojena potrebam sodobnega 
življenjskega sloga.

Najpomembnejše lastnosti soseske:

   Velike zunanje površine  
   (lastniški atriji, balkoni in terase)
   Premišljeno zasnovani tlorisi
   Funkcionalna in osončena stanovanja
   Sodobna arhitekturna zasnova

PENTHOUSE STANOVANJA 

Penthouse stanovanja nudijo zunanje 
površine z razgledi, veliko naravne svetlobe 
ter odlično tlorisno razporeditev. Stanovanja 
so različnih velikosti in nudijo potencialnim 
kupcem možnost prilagajanja tlorisne zas-
nove. Z individualnim pristopom in arhitek-
turnim svetovanjem zadostimo željam tudi 
najzahtevnejših kupcev. 

prilagoditev tlorisa

www.novogradnje-maribor.si

031 442 999

veliko naravne svetlobe zunanje površine 

Smo nepremičninsko investicijsko 
projektna družba, ki se ukvarja z 
investiranjem in izvedbo  
nepremičninskih projektov v  
Mariboru. 
Naše projekte zastavljamo tako, da 
s celostno urbanistično zasnovo in 
vizualnim oblikovanjem poskrbimo  
za kontinuiran izgled celotnega 
območja z že obstoječim stavbnim 
tkivom. Veliko pozornosti posveča-
mo zagotavljanju večje količine 
zelenih površin namenjenim 
stanovalcem različnih starostnih 
skupin. S tlorisnimi zasnovami 
kupcem ponujamo širok nabor 
stanovanj, da lahko izberejo tiste-
ga, ki najbolj ustreza njihovemu 
življenjskemu slogu.

Spremljajte nas na:

balkon ali terasa

veliko naravne svetlobe

orientacija proti jugu

zelene zunanje površine

Soseska Novi Vrtovi ob Engelsovi ulici, 
na odlični lokaciji sledi sodobnim trendom 
načrtovanja stanovanjskih sosesk. S svojo 
celostno urbanistično zasnovo in vizualnim 
oblikovanjem skrbi za kontinuiran izgled 
celotnega območja. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene  
zagotavljanju čim večje količine zelenih 
površin namenjenih stanovalcem, ki bodo 
prilagojene izvajanju različnih aktivnosti na 
prostem. Zaradi zagotavljanja večjega števila 
zelenih površin so parkirišča umeščena v 
garaže, nekaj pa je tudi zunanjih parkirnih 
mest namenjenih obiskovalcem. Soseska 
po svojih načelih sledi smernicam trajnost-
nega razvoja, saj je zasnovana na temelju 
kvalitetnega in privlačnega bivalnega okolja. 
Zaradi neposredne bližine centra mesta, 
storitvenih dejavnosti ter zelenih površin je 
soseska prilagojena potrebam sodobnega 
življenjskega sloga.

Najpomembnejše lastnosti soseske:

   Velike zunanje površine  
   (lastniški atriji, balkoni in terase)
   Premišljeno zasnovani tlorisi
   Funkcionalna in osončena stanovanja
   Sodobna arhitekturna zasnova

PENTHOUSE STANOVANJA 

Penthouse stanovanja nudijo zunanje 
površine z razgledi, veliko naravne svetlobe 
ter odlično tlorisno razporeditev. Stanovanja 
so različnih velikosti in nudijo potencialnim 
kupcem možnost prilagajanja tlorisne zas-
nove. Z individualnim pristopom in arhitek-
turnim svetovanjem zadostimo željam tudi 
najzahtevnejših kupcev. 

prilagoditev tlorisa

www.novogradnje-maribor.si

031 442 999

veliko naravne svetlobe zunanje površine 

Smo nepremičninsko investicijsko 
projektna družba, ki se ukvarja z 
investiranjem in izvedbo  
nepremičninskih projektov v  
Mariboru. 
Naše projekte zastavljamo tako, da 
s celostno urbanistično zasnovo in 
vizualnim oblikovanjem poskrbimo  
za kontinuiran izgled celotnega 
območja z že obstoječim stavbnim 
tkivom. Veliko pozornosti posveča-
mo zagotavljanju večje količine 
zelenih površin namenjenim 
stanovalcem različnih starostnih 
skupin. S tlorisnimi zasnovami 
kupcem ponujamo širok nabor 
stanovanj, da lahko izberejo tiste-
ga, ki najbolj ustreza njihovemu 
življenjskemu slogu.

Spremljajte nas na:

Soseska Novi Vrtovi ob Engelsovi ulici, 
na odlični lokaciji sledi sodobnim trendom 
načrtovanja stanovanjskih sosesk. S svojo 
celostno urbanistično zasnovo in vizualnim 
oblikovanjem skrbi za kontinuiran izgled 
celotnega območja. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene  
zagotavljanju čim večje količine zelenih 
površin namenjenih stanovalcem, ki bodo 
prilagojene izvajanju različnih aktivnosti na 
prostem. Zaradi zagotavljanja večjega števila 
zelenih površin so parkirišča umeščena v 
garaže, nekaj pa je tudi zunanjih parkirnih 
mest namenjenih obiskovalcem. Soseska 
po svojih načelih sledi smernicam trajnost-
nega razvoja, saj je zasnovana na temelju 
kvalitetnega in privlačnega bivalnega okolja. 
Zaradi neposredne bližine centra mesta, 
storitvenih dejavnosti ter zelenih površin je 
soseska prilagojena potrebam sodobnega 
življenjskega sloga.

Najpomembnejše lastnosti soseske:

   Velike zunanje površine  
   (lastniški atriji, balkoni in terase)
   Premišljeno zasnovani tlorisi
   Funkcionalna in osončena stanovanja
   Sodobna arhitekturna zasnova

PENTHOUSE STANOVANJA 

Penthouse stanovanja nudijo zunanje 
površine z razgledi, veliko naravne svetlobe 
ter odlično tlorisno razporeditev. Stanovanja 
so različnih velikosti in nudijo potencialnim 
kupcem možnost prilagajanja tlorisne zas-
nove. Z individualnim pristopom in arhitek-
turnim svetovanjem zadostimo željam tudi 
najzahtevnejših kupcev. 

prilagoditev tlorisa

www.novogradnje-maribor.si

031 442 999

veliko naravne svetlobe zunanje površine 

Smo nepremičninsko investicijsko 
projektna družba, ki se ukvarja z 
investiranjem in izvedbo  
nepremičninskih projektov v  
Mariboru. 
Naše projekte zastavljamo tako, da 
s celostno urbanistično zasnovo in 
vizualnim oblikovanjem poskrbimo  
za kontinuiran izgled celotnega 
območja z že obstoječim stavbnim 
tkivom. Veliko pozornosti posveča-
mo zagotavljanju večje količine 
zelenih površin namenjenim 
stanovalcem različnih starostnih 
skupin. S tlorisnimi zasnovami 
kupcem ponujamo širok nabor 
stanovanj, da lahko izberejo tiste-
ga, ki najbolj ustreza njihovemu 
življenjskemu slogu.

Spremljajte nas na:

Soseska Novi Vrtovi ob Engelsovi ulici, 
na odlični lokaciji sledi sodobnim trendom 
načrtovanja stanovanjskih sosesk. S svojo 
celostno urbanistično zasnovo in vizualnim 
oblikovanjem skrbi za kontinuiran izgled 
celotnega območja. 

Veliko pozornosti je bilo namenjene  
zagotavljanju čim večje količine zelenih 
površin namenjenih stanovalcem, ki bodo 
prilagojene izvajanju različnih aktivnosti na 
prostem. Zaradi zagotavljanja večjega števila 
zelenih površin so parkirišča umeščena v 
garaže, nekaj pa je tudi zunanjih parkirnih 
mest namenjenih obiskovalcem. Soseska 
po svojih načelih sledi smernicam trajnost-
nega razvoja, saj je zasnovana na temelju 
kvalitetnega in privlačnega bivalnega okolja. 
Zaradi neposredne bližine centra mesta, 
storitvenih dejavnosti ter zelenih površin je 
soseska prilagojena potrebam sodobnega 
življenjskega sloga.

Najpomembnejše lastnosti soseske:

   Velike zunanje površine  
   (lastniški atriji, balkoni in terase)
   Premišljeno zasnovani tlorisi
   Funkcionalna in osončena stanovanja
   Sodobna arhitekturna zasnova

PENTHOUSE STANOVANJA 

Penthouse stanovanja nudijo zunanje 
površine z razgledi, veliko naravne svetlobe 
ter odlično tlorisno razporeditev. Stanovanja 
so različnih velikosti in nudijo potencialnim 
kupcem možnost prilagajanja tlorisne zas-
nove. Z individualnim pristopom in arhitek-
turnim svetovanjem zadostimo željam tudi 
najzahtevnejših kupcev. 

prilagoditev tlorisa

www.novogradnje-maribor.si

031 442 999

veliko naravne svetlobe zunanje površine 

Smo nepremičninsko investicijsko 
projektna družba, ki se ukvarja z 
investiranjem in izvedbo  
nepremičninskih projektov v  
Mariboru. 
Naše projekte zastavljamo tako, da 
s celostno urbanistično zasnovo in 
vizualnim oblikovanjem poskrbimo  
za kontinuiran izgled celotnega 
območja z že obstoječim stavbnim 
tkivom. Veliko pozornosti posveča-
mo zagotavljanju večje količine 
zelenih površin namenjenim 
stanovalcem različnih starostnih 
skupin. S tlorisnimi zasnovami 
kupcem ponujamo širok nabor 
stanovanj, da lahko izberejo tiste-
ga, ki najbolj ustreza njihovemu 
življenjskemu slogu.

Spremljajte nas na:

KMALU V PRODAJI!



SONČNE TERASE, KOŠAKI

NAŠA GRADBIŠČA

NOVI VRTOVI, STUDENCI



DRAVSKI KRISTALI, STUDENCI

NAŠA GRADBIŠČA



ZELENA SOSESKA, POBREŽJE



VZORČNA STANOVANJA



V soseski Novi Vrtovi 
smo v sodelovanju 
s podjetjem Rutar 
opremili dve vzorčni 
stanovanji.
Vabljeni na ogled.



Večstanovanjski objekt Kare Koroška v centru 
Maribora, ki obsega 21 stanovanj višjega 
kakovostnega in cenovnega razreda.

Trije večstanovanjski objekti v soseski Novi 
vrtovi ob Engelsovi ulici v Mariboru, ki obsegajo 
skupaj 224 stanovanj.

Trije večstanovanjski objekti v soseski Sončne terase v košaškem dolu v Maribor, ki obsegajo 60 stanovanj.
Soseska na idilični lokaciji pod vinogradi sledi sodobnim trendom načrtovanja stanovanjskih sosesk. Stanovanja v zelenem okolišu, 
z južno orentacijo, zunanjimi bivalnimi površinami in veliko naravne svetlobe, zagotovljajo visok nivo bivalnega udobja.

ZAČETEK GRADNJE 2017

STANOVANJA VSELJENA

V JESENI 2019

SONČNE TERASE I

PRODANIH VSEH 60 ENOT

SONČNE TERASE II

PRIČETEK GRADNJE POLETI 2023

PRODANIH VSEH 224 ENOT

LETA 2023 NADALJUJEMO Z 

GRADNJO NOVIH ENOT

SONČNE  TERASESONČNE  TERASE

NOVI VRTOVINOVI VRTOVI

ZELENA SOSESKA D R AV S K I
KRISTALI

D R AV S K I
KRISTALI

Pet večstanovanjskih objektov v Zeleni soseski 
na Pobrežju v Mariboru, v neposredni bližini 
Stražunskega gozda, ki obsega 58 enot.

Stanovanjska soseska Dravski kristali, v mirni 
okolici, na desnem bregu reke Drave, na 
Studencih v Mariboru.

PRODANIH 55 OD 58 ENOT

VSELJIVO V LETU 2023 GRADNJA IN PRODAJA V 

TEKU OD SEPTEMBRA 2022

NAŠE REFERENCE



DOBRODOŠLI

NA GLAVNEM TRGU 18
V NOVIH POSLOVNIH PROSTORIH



Skupina Novogradnje Maribor
Glavni trg 18, 2000 Maribor

e-pošta: info@novogradnje-maribor.si
www.novogradnje-maribor.si

telefon: 031 442 999


