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Zaradi konkurenčnih cen je bila 
večina površin v coni že prodana. 

Danes je kupcem na voljo le še nekaj 
deset tisoč kvadratnih metrov zemljišč, 
cene za 1 m² zemljišča pa se gibljejo 
od 180 € + DDV. Investitorji se lahko 
z izbranimi slovenskimi bankami do-
govorijo za ugoden sistem financiranja
nakupa zemljišča v coni za želeno 
časovno obdobje.

Na gradbenih parcelah bodo inve-
stitorji v skladu z določbami lokacij-
skega načrta gradili objekte po danih 
in potrjenih urbanističnih izhodiščih. 
Direktorica PC Komenda, mag. Karmen 
Škufca, poudarja: »Poslovna cona 
Komenda je arhitektonsko in urbani-
stično zasnovana kot uravnotežena 
celota. Funkcionirala bo kot poslovno 
središče, za razliko od drugih con pa 
bomo poskrbeli, da bo tudi kakovost-
no vodena in upravljana. Sprejetje 
lokacijskega načrta za 2. fazo je tako 
že pospešilo aktivnosti za vzpostavitev 
najsodobnejše komunalno-tehnične 
infrastrukture, kasneje pa bodo stekli 
še postopki za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gradnjo poslovnih, pro-
izvodnih in storitvenih objektov.«

Uporabnikom bo v coni na voljo 
vrsta dodatnih podpornih storitev, od 
prostorskih, tehnoloških do komunika-
cijskih, kot tudi storitev varovanja in 
vzdrževanja cone. Uprava bo imela v 
coni svoj sedež, nekatere razpoložljive 
površine v objektu bo za opravljanje 
pisarniških dejavnosti interesentom 
celo ponudila v najem. Poleg lastnih 
poslovnih prostorov bo na osrednji 
lokaciji zgradila vrsto objektov javnega 
značaja, ki bodo zadovoljevali potrebe 
zaposlenih v coni in ponujali kapacite-
te lokalni skupnosti. V načrtu so vzpo-
stavitev kongresnih in izobraževalnih 
zmogljivosti ter vrsta objektov za izva-
janje storitvenih dejavnosti gostinstva, 
trgovine, bančništva, poštnih storitev 
ipd. Poleg tega bo v coni nekaj zemljišč 

Naprodaj zemljišča v najbolj  
zeleni poslovni coni Komenda
Poslovna cona Komenda bo z 930.000 m² površin največja in hkrati najbolj zelena poslovna cona v Sloveniji. V drugi polovici 
letošnjega februarja je bil za izvedbo 2. faze končno sprejet lokacijski načrt, ki je omogočil nadaljnje aktivnosti v zvezi s pro-
dajo površin podjetjem in nadaljnjo gradnjo potrebne infrastrukture v coni. Ker je v prodaji le še slaba petina zemljišč, lahko 
investitorji, ki se zanimajo za gradnjo lastnih poslovnih objektov, izkoristijo še zadnjo možnost in si zagotovijo nakup parcele 
v velikosti najmanj 2.500 m² na odlični lokaciji v najbolj razviti osrednji regiji v državi. Zaradi svoje strateške lege na stičišču 
Evropske unije in jugovzhodnih trgov bo Poslovna cona Komenda upravičeno uživala veliko pozornost tako domače kot med-
narodne javnosti.  

namenjenih rekreativnim površinam. 
Bodoči investitorji tako še imajo nekaj 
možnosti, da si zagotovijo prostor v 
tem zanimivem in perspektivnem 
poslovnem središču, kjer bo razvoj in-
dustrije, obrti, trgovine ter storitvenih 
in raziskovalno tehnoloških dejavnosti 
hitrejši kot v drugih conah. 

Poslovna cona Komenda je od 
glavnega mesta oddaljena le 14 km. V 
neposredni bližini so brniško letališče 
ter peti in deseti evropski avtocestni 

koridor, kar zagotavlja coni odlično 
dostopnost ter učinkovito in hitro 
prometno povezavo z drugimi regi-
jami ter s 60 km oddaljeno mejo na 
Karavankah. V srednjeročnih razvojnih 
načrtih je na tem območju predvidena 
tudi gradnja mednarodne železniške 
proge. Poleg velikosti in strateške lege 
Poslovno cono Komenda odlikujeta še 
izjemno kakovostna strukturna zasno-
va in razvojno ekološka usmeritev, zato 
bo postala ena vodilnih in najugled-

nejših poslovnih con v slovenskem in 
evropskem prostoru. 

Več informacij je na voljo na spletni 
strani: http://www.pc-komenda.si

Informacije za nakup zemljišča:
PC Komenda, d.o.o.
Glavarjeva cesta 61/a, 1218 Komenda
T: +386 1 83 43 328, F: +386 1 83 43 
339, E-pošta: info@pc-komenda.si


