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POSLOVNE
NOVICE PCK
2022, Marec

ŠE 14 DNI DO PRIČETKA GRADNJE ODSEKA PROTI VODICAM, ZA ODSEK ŽEJE – PCK
POTREBNA IZDELAVA PRESOJE VPLIVA POSEGA NA OKOLJE, SKICA TRASE NOVE
CESTE, PONUDBA PISARN

Po informacijah, pridobljenih na Občini Vodice, bo pričetek del izgradnje nove obvozne ceste “stekel” v
drugi polovici meseca marca. Po pričetku del bomo od izvajalca KPL pridobili tudi terminski plan izgradnje.
Nov odsek se bo začel približno 800 metrov iz cone in bo obšel Vodice ter se priključil na avtocesto. Skice
ceste na trasi Žeje – Vodice objavljamo v teh poslovnih novicah.
Za odseke glavne ceste Želodnik – Vodice, ki so v naši občini, pa se pripravlja dokumentacija za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Potrebna zemljišča so že odkupljena, Družbi za avtoceste RS, ki ima nalogo
projekt pripeljati do gradbenega dovoljenja, pa je Agencija RS za okolje in prostor predvsem zaradi
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posegov v poplavna in vodovarstvena območja naložila predhodno izvedbo presoje vplivov na okolje in
pridobitev okoljevarstvenega soglasja.
Nova cesta mimo poslovne ceste, z obvozom mimo Vodic in priključkom na avtocesto. Priključek na AC bo
tekel mimo šole v Vodicah, na avtocestni križ pa se bo nova cesta priključila naprej od bencinskega servisa.

Strokovna skupina, ki jo je oblikoval župan občine Komenda je DARS-u že posredovala seznam predlogov,
ki bodo v pomoč investitorju in projektantu, za glavno cesto Želodnik – Vodice, na odsekih po Komendi.
IZ DRI so potrdili prejeta dopolnila, ki jih bodo upoštevali pri projektnih pogojih in novelaciji projektne
dokumentacije, saj je bila obstoječa PZI dokumentacija izdelana že davnega leta 2009.
V samem postopku novelacije projektne dokumentacije bo sodeloval tudi DRI in v največji možni meri
upošteval pripombe lokalne skupnosti, do katerih se bo moral opredeliti tudi odgovorni projektant, ki bo
izdeloval projektno dokumentacijo.
Najbolj problematičen je glavni izvoz iz cone, ki je bil v veljavnem DLN načrtovan na “T” križišče, ob
takratnem 5x manjšem obsegu cone in 10x manjšem prometu iz nje. Občina je na tem križišču s soglasjem
DRSI sicer lani uredila dodaten izvozni pas za desne zavijalce, a ta rešitev še zdaleč ni dovolj, zato še
enkrat povdarjamo, da smo za oba uvoza oz. izvoza iz cone predlagali ureditev “rondo krožišč.”
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Izvoz mimo Vodic na avtocesto

V novicah smo že objavili predloge ureditev uvozov in izvozov v cono, tokrat objavljamo rondo pri lokalu
CONA B, ki bo pripomogel k ureditvi prometa v smeri proti Domžalam, Kamniku in Brniku.
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TESTIRANJE COVID – 19
Obveščamo Vas, da z 22. februarjem 2022, Zdravstveni zavod zdravje Ljubljana ,na lokaciji pri Domu
kulture Kamnik, ne izvaja več brezplačnega hitrega testiranja. V ZOBNI ORDINACIJI KOMENDA pa
od četrtka, 17. februarja 2022 prav tako ne izvajajo več množičnega testiranja na okužbo Covid-19.
Predhodno naročilo možno, preko SMS, na telefon 040 802 531.
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PONUDBA NEPREMIČNIN ↓
Podjetje Poslovna cona Komenda je registrirano tudi za poslovanje v prometu z nepremicninami. Odgovornost za
poslovanje imamo zavarovano pri Zavarovalnici Triglav.V zadnjih dveh letih smo uspešno posredovali v 23-ih
nepremičninskih poslih, vse za provizije od 0,5 do 1,75% pogodbene vrednosti pravnega posla. V primeru vaših
potreb po poslovnem, stanovanjskem ali počitniškem objektu, smo vam na voljo.

V Poslovni coni na Duplici prodamo ali oddamo SAMOSTOJNE
PROSTORE ZA PROIZVODNJO.
Etažna lastnina. Dostop z vsemi vozili, lastna parkirišča. Prostori
so namenjeni industriji in skladiščenju in imajo površino 683 m2,
pisarne zgrajene v prvi etaži imajo še 86 m2.
Vsi komunalni priključki. Prostori so zelo dobro vzdrževani, leto
izgradnje 1974, celovita obnova leta 2005.
Cena 700.000 EUR, posredniška provizija 0,75% od kupnine.
Informacije: 051/604-218
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Poslovna cona Komenda, oddamo skladiščne prostore v 1.
nadstropju NOVE POSLOVNE STAVBE, v skupni izmeri 350m2
ter pisarniške prostore, površine 40 m2. Tovorno dvigalo. V
ceno najema vključena souporaba čajne kuhinje in samostojnih
sanitarij.
Možna tudi mirna proizvodnja.
Parkirna mesta pred objektom. Ogrevanje in hlajenje je talno.
Dostop za stranke in zaposlene ločen. Cena enotna in sicer 7
eur/m2 + 2 eur stroški.

_____________________________________________________

Poslovna cona Mengeš, oddamo 200 m2 pisarn, s
sanitarijami in priročnim skladiščem. Prostori se nahajajo
v 2. nadstropju poslovne stavbe, dostopni so z dvigalom.
Računalniška mreža, ogrevanje in hlajenje. Prostori se
oddajajo brez opreme. 2 PM zajeti v ceno najema,
dodatna PM se najamejo. Najem pisarn po 12 EUR/m2 + 2
do 2.5 EUR fiksnih stroškov.
Brez provizije za najemnika.
_____________________________________________________

PC Komenda,
Pod Lipami 10
1218 Komenda
Info: matic@-komenda.si

