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POMLADNI POZDRAV… 

Naša cona raste, tako po številu delujočih podjetij, kot po številu 

zaposlenih. In ker v formalnih in neformalnih pogovorih večkrat slišimo, 

da so tudi potrebe po novih delavcih vse večje, vam ponujamo možnost, 

da v novicah brezplačno objavite vaše potrebe po kadrih. Novice 

gredo  na 90 e-naslovov v regiji.  

Še vedno pa vam ponujamo tudi možnost oglaševanja in sicer vsak 

oglas stane 40 EUR. 

Še enkrat vas pozivamo, da si preberete tekst o označevanju ulic in 

podjetij v coni ter, tisti, ki tega še niste storili, sporočite svoj interes! 

»Uspeh je, če dobimo to, kar si želimo. 
Sreča je, da si želimo to, kar dobimo.« 

Dale Breckenridge Carnegie 

POBUDA ZA »POŠTNO IN BANČNO OKENCE« 

V letu 2019 želimo v Poslovni coni v Komendi narediti »korak naprej« 

tudi na področju poslovne oskrbe podjetij. V lanskem letu smo s podjetjem 

DILEX, v katerem ima svoje poslovne prostore tudi naše podjetje že vodili 

resne pogovore s Pošto Slovenije in posredno tudi z NKBM, da bi, na 

vhodu v drugi del cone, uredili svoje poslovne prostore in VAM, pri oddaji 

in sprejemanju pošiljk ter poslovanju s financami, omogočili 

kvalitetnejšo storitev. Žal se Pošta Slovenije na koncu ni odločila za najem 

in preselitev dela poslovanja v cono.   

V letošnjem letu bomo s pobudo poskusili še enkrat, zraven pa priložili 

vaša mnenja, če jih bomo seveda prejeli. Pobudo za postavitev 

bankomata pa bomo naslovili tudi na slovenske komercialne banke.  

Verjetno je odveč poudarjati, da bodo oboji pobudo obravnavali tudi 

skozi vidik komercialne uspešnosti, zato so vaša mnenja, želje in 

pričakovanja, vsaj doborodošla in jih pričakujemo. Koristimo pa tudi 

priložnost in vas prosimo, da nam posredujete tudi pobude, o katerih »danes« ne pišemo. Obljubljamo pomoč, če bo 

le v naši moči.  

SLIKANJE CONE IZ 
ZRAKA 

V marcu bomo organizirali 

slikanje Poslovne cone Komenda 

iz zraka. Fotografije v visoki 

resoluciji bomo uprabljali za 

promocijske aktivnosti, hkrati pa 

vsem zainteresiranim ponujamo 

priložnost da naročite fotografije 

svojega poslovnega objekta, 

okolice ali pa celotne cone.  

Ponujamo vam promocijsko ceno 

za fotografijo in sicer 30 EUR, 

vsakemu naročniku pa bomo 

dodali tudi fotografijo cone. 

Fotografije boste lahko 

uporabljali v poljubne namene.  

 



 
 

AVTOBUSNI VOZNI RED: KOMENDA VAS-KOMENDA POSLOVNA CONA-VODICE-AC-LJUBLJANA 

POSTAJE, SMER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

POSTAJALIŠČA Odhod D* D* D* D* D* D* D* D* D* 

Komenda vas 

 

6:10 7:45 10:10 12:10 14:10 16:05 17:50 20:10 22:10 

Komenda Š 6:11 7:46 10:11 12:11 14:11 16:06 17:51 20:11 22:11 

Moste GD 6:13 7:48 10:13 12:13 14:13 16:08 17:53 20:13 22:13 

Moste Petrol 6:14 7:49 10:14 12:14 14:14 16:09 17:54 20:14 22:14 

Komenda PC pod lipami 6:18 7:53 10:18 12:18 14:18 16:13 17:58 20:18 22:18 

Komenda PC pod bori 6:19 7:54 10:19 12:19 14:19 16:14 17:59 20:19 22:19 

Komenda PC pod gabri 6:21 7:56 10:21 12:21 14:21 16:16 18:01 20:21 22:21 

Vodice/Lj. 6:27 8:02 10:27 12:27 14:27 16:22 18:07 20:27 22:27 

Ljubljana Šentvid 6:38 8:13 10:38 12:38 14:38 16:33 18:18 20:38 22:38 

Ljubljana Trata 6:40 8:15 10:40 12:40 14:40 16:35 18:20 20:40 22:40 

Ljubljana Slov.avto 6:43 8:18 10:43 12:43 14:43 16:38 18:23 20:43 22:43 

Ljubljana Kino Šiška 6:44 8:19 10:44 12:44 14:44 16:39 18:24 20:44 22:44 

Ljubljana Tivoli 6:47 8:22 10:47 12:47 14:47 16:42 18:27 20:47 22:47 

Ljubljana AP 6:50 8:25 10:50 12:50 14:50 16:45 18:30 20:50 22:50 

Legenda režimov: D* - vozi ob delavnikih, razen sobote  



 
 

PONUDBA NEPREMIČNIN – ZA KUPCE BREZ PROVIZIJE! 

 

Spodnje oglaševane parcele so na voljo v PC Komenda in okolici. Pozivamo vse potencialne kupce da 

nam na mail matic@pc-komenda.si pošljejo svoj interes in kontaktne podatke. Provizij od kupcev ne 

bomo zahtevali, uredimo pa celoten pravni posel. 

 

 KOMENDA, v Poslovni coni oddamo večjo površino 
opremljenih in neopremljenih pisarniških prostorov, v drugi 

etaži poslovnega objekta. Najemni prostori vključujejo 

opremljene pisarne, z urejenim IT/LAN/UTP instalacijami, 

ogrevanjem in hlajenjem. Pisarniškim prostorom pripadajo; 

sorazmerni del hodnika, stopnišča in toaletnih prostorov. 

Parkiranje je urejeno pred poslovno stavbo. Na razpolago so 

okvirne površine od 30 -200m2. Najemniku, po potrebi 

zagotovimo tudi skladiščne prostore. Okvirna cena najema, z vključenimi stroški je 11 EUR/m2, prilagodi 

pa se željam in potrebam najemnika. 

 

Prodamo poslovno-proizvodno-skladiščni objekt v PCK.  Objekt 

je zgrajen do podaljšane 3.faze in je pravokotne oblike. Tlorisni gabariti 

so 41,75m x 20,14m, višinski gabarit je P+1N. Pisarniški del je dilatiran 

od skladiščno-proizvodnega.  Gradbena parcela je velikosti 4.949 m2 in 

omogoča dozidavo max. tlorisne površine 34 x 84 metrov. Na parceli je 

27 parkirnih mest. Gradbeni parceli pripada še »zelena parcela,« 

površine 1.000m2, na kateri je možno urediti preplet parkirno parkovnih 

površin.  Objekt je razdeljen na 3 dele: odprto skladišče, notranje 

skladišče z delavnico in pisarniški del. Bruto tlorisna površina objekta je 

1.100m2. Cena za nepremičnino je 1.100.000 EUR + DDV, kupcu pa provizije ne zaračunamo. Več informacij na mail 

PCK ali 051604218. 

 

 
Na GORI PRI KOMENDI, prodamo samostojno opremljeno hišo z lepo 
parcelo, površine 540 m2. Hiša je bila  zgrajena l. 1994 in  adaptirana l. 
2010, parcela meri 1.400 m2 zemljišča. Cena je  650.000,00 EUR 
Dodaten opis: Hiša obsega 
K+P+1+M in je lepo 
zasnovana, elegantno opremljena 
in pripravljena na vselitev. Klet 
ima tudi spa s finsko savno, 
kopalnico, WC-jem, sobo za 

druženje s krušno pečjo, sobo za domači fitnes,  vinsko klet in utility. V 
Pritličje je hodnik, kuhinja z veliko jedilnico, velika dnevna soba s kaminom in izhodi v atrij ter dve spalnici za goste, 
kopalnica in wc. Prvo nadstropje obsega bivalni in spalni del za starše ter posebej za otroke ter pisarno. 
Mansarda, pa je oblikovana kot spalnica oz. študijska soba ter ima svojo kopalnico. Alarm z  video nadzorom ter vsa 
druga infrastruktura. Provizije kupcu ne zaračunamo!  



 
 

 

KATARINA LJUBLJANO, v katastrski 

občini Topol prodamo zazidljivo parcelo 

za gradnjo stanovanjskih objektov 

(enodružinske hiše, stanovanjski dvojčki, 

objekti storitvenih dejavnosti) in 

objektov spremljajočih dejavnosti. 

Parcela se nahaja v zavarovanem 

območju krajinskega parka – 

Polhograjski Dolomiti. Parcela meri ca. 

2100m2 in jo je možno deliti. Cena za 

celoto je 125.000 EUR, za polovico se 

cena prepolovi. UGODNO!   

 

 
OGLAŠEVANJE IN PREDSTAVITEV PODJETIJ V APLENCI 

V februarju je izšla nova številka občinskega časopisa APLENCA, ki ste jo prejeli, 

upamo, vsi v poslovni coni. Časopis je dosegljiv tudi na internetu in sicer na naslovu:  

https://www.komenda.si/aplenca-glasilo-obcine-komenda-02-2019/. V 

marčevski številki vam bomo predstavili tudi podjetje MAPI PIPE, ki je v februarju 

pričelo poslovati v coni.     

OZNAČEVANJE ULIC IN PODJETIJ V POSLOVNI CONI 

Projekt »Označevanje ulic in podjetij v coni« peljemo naprej, čeprav je odziv podjetij zaenkrat pod pričakovanji. Do 

13. marca so napise podjetja na označevalnih tablah naročila le podjetja: ZIMICELL, PLADENT, EGRO ZORMAN, 3D 

ART, PROFARM, MAPI PIPE, TEROXAL, NASTRAN, JELES, F TEHNIK, IMP PUMPS, STARE, PLASTIKA VIRANT, 

RAYCAP, LIPAR IN BOBI BAR. 

Celoten projekt bomo zato izvedli v dveh fazah. V prvi bomo postavili toteme z označenimi ulicami v rondojih 1, 2 in 3. 

 

 
 



 
 

Izvedli bomo tudi označevalne table za podjetja (glej sliko), k vsakemu imenu podjeta pa bomo dodali smerno puščico. 

 

Ponovno vabimo podjetja, da nam sporočite v katerih rondojih želite označiti smer do vašega podjetja. Prva oznaka 

stane 150 EUR/leto, vsaka naslednja pa 75 EUR/leto. Za lažjo prostorsko orientacijo dodajamo načrt cone (oznaka 

VHOD je pri podjetju DILEX). 

   



 
 

 

POSLOVNA CONA KOMENDA 

Pod lipami 10 

1218 Komenda 

01 834 33 28 

matic.romsak@pc-komenda.si 

www.pc-komenda.si 

 

 

 


