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Vanganelska cesta



Opis nepremičnine

Nepremičnina predstavlja proizvodno skladiščni objekt s funkcionalnim
zemljiščem, na naslovu Vanganelska cesta 26, 6000 Koper.

Stavba je vertikalno zasnovana v eni oz. v dveh etažah (P+1). Objekt je
grajen iz dveh delov: skladiščni prostor v obliki črke L z dovozom na
vzhodni strani in izdajanjem blaga na južni strani ter pakirnice in pisarne
v dvoetažnem delu z glavnim vhodom na jugovzhodni strani. Objekt je bil
grajen v letu 2000. Prostori v času ogleda so v uporabi in dobro
vzdrževani.

Nepremičnina je locirana na zemljišču parc. št. 6348/4 in 6349/5, v k.o.
2606 - Semedela. Skupna velikost zemljišča znaša 3.768,00 m2. Po
osnovni namenski rabi se zemljišče uvršča med območje stavbnih
zemljišč, podrobnejša namenska raba zemljišče uvršča med območja
proizvodnih dejavnosti – I. Lokacija je opremljena s komunalno in
prometno infrastrukturo.

Nepremičnina ima neposredni dostop na javno cesto, sama lokacija je
frekventna in z dobrimi prometnimi povezavami.
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Objekt je priključen na vodovodno omrežje
Objekt je priključen na kanalizacijsko omrežje
Objekt je priključen na telefonsko in internetno
omrežje (širokopasovni)
Objekte je priključen na električno omrežje
(industrijski tok)
Parkirna mesta na zemljišču ob stavbi
Bližina mestnega in medkrajevnega javnega
prometa
Urejeno zunanje hidrantno omrežje

Komunalna opremljenost
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Površine
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Celotna neto
tlorsina površina
objekta znaša
1.328,10m2

Celotna površina
zemljišča znaša
3.768m2



Poslovno skladiščni objekt je ne pravokotne tlorisne zasnove, v obliki trikotnika.
Stavba je vertikalno zasnovana v eni oz. v dveh etažah (P+1). Višina objekta
znaša cca 8,00 m. Objekt je grajen iz dveh delov: skladiščni prostor v obliki črke L
z dovozom na vzhodni strani in izdajanjem blaga na južni strani ter pakirnice in
pisarne v dvoetažnem delu z glavnim vhodom na jugovzhodni strani. Poleg
pisarniških prostorov obsegajo poslovni prostori tudi površine čistih prostorov.
Etaži sta povezani z notranjimi stopnicami.

Tehnična zasnova:
Objekt je masivne gradnje. Nosilno konstrukcijo sestavljajo AB pasovni temelji,
opečne stene z vertikalnimi in horizontalnimi AB protipotresnimi vezmi.
Medetažna konstrukcija je AB plošča. Strešna konstrukcija je iz lamelno lepljenih
nosilcev (HOJA) s sekundarnimi nosilci, preko katerih je izvedena kritina iz
pločevine (strešni paneli). Nad pisarniškimi prostori je nosilna strešna
konstrukcija izvedena iz jeklenih HEA nosilcev.

Fasada:
Na trikotnem delu objekta je fasadni ovoj izveden iz keramičnih plošč enakih
dimenzij kot stekleni deli. Na predelu objekta v obliki „L“ je fasada ometana in
poslikana.

Tehnični opis objekta
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Streha:
Strešna konstrukcija je iz lamelno lepljenih nosilcev (HOJA) s sekundarnimi
nosilci, preko katerih je izvedena kritina iz pločevine (strešni paneli). Nad
pisarniškimi prostori je nosilna strešna konstrukcija izvedena iz jeklenih HEA
nosilcev. Kritina je iz strešnih panelov s toplotno izolacijo. Vgrajeni kleparski
elementi (obrobe, žlote, žlebovi, odtočne cevi) in strelovod. Meteorna voda je
preko žlebov, odtokov in peskolovov speljana v ponikovalnico. V skladiščnih
prostorih je izveden tlak iz kvarca in v pakirnici epoxi tlak. V poslovno pisarniških
prostorih je položena keramika in kamnite obloge.

Stene so grobo in fino ometane ter opleskane. Predelne stene so zidane oz.
suho-montažne izvedbe. Strop v skladiščnem delu je ne obdelan, vidna nosilna
konstrukcija (lepljeni nosilci). Stene v mokrih prostorih so obložene v keramiko.
Stene v posameznih poslovnih prostorih so obložene v kamnite obloge. Strop v
poslovnem delu (pisarne) je suho montažne izvedbe, iz mavčno kartonskih plošč
z vgrajenimi inštalacijami in svetili.

Inštalacija:
Vgrajene pod in nad-ometne instalacije: električne, strelovod, telefonska
instalacija, računalniška mreža, vodovodne instalacije in fekalna kanalizacija.
Prostori so osvetljeni s svetili in z naravno svetlobo preko oken. Prezračevanje je
naravno in prisilno, prilagojeno dejavnosti, ki zahteva absolutno higieno.
Skladiščni prostori niso ogrevani. Poslovni prostori so klimatizirani, ogrevanje je
talno in radiatorsko.

Stavbno pohištvo:
Stavbno pohištvo, okna, zunanja in notranja vrata so iz Alu in Pvc profilov z
dvoslojno zasteklitvijo. Vrata so iz pomičnih Alu profilov in zastekljena. Vhodna
vrata v skladiščni del so električno pomična, rolo vrata.
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Številke
ZASEDENOST

v nepremičnini so trenutno 3 najemniki

CENA
PRODAJNA CENA CELOTNE NEPREMIČNINE ZNAŠA 1.800.000 EUR + DDV

NEPREMIČNINA SE PRODAJA V STANJU KOT JE IZVEDENA

NEPREMIČNINA SE PRODAJA SKUPAJ Z NAJEMNIKI

NEPREMIČNINA SE PRODAJA HIPOTEKARNIH BREMEN PROSTA
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KONTAKT
Peter Grčar
E: peter@d2s.si
M: +386(0)40-667-697


