PREDSTAVITEV

KONKURENČNE PREDNOSTI

Uporabnikom ponujamo prijetno okolje za
delovanje ter jim zagotavljamo sodobno
infrastrukturo, komunikacijo, učinkovito logistiko,
dostop za transport in delovno silo. Podporo
poslovni coni zagotavljajo odlične prometne
povezave in bližina večjih industrijskih območij.

1. STRATEŠKA LEGA
Direkten uvoz na avtocesto MS-Maribor (A5) in bližina večjih
mest ter industrijskih središč.

LOKACIJA

Poslovno-obrtna cona
CERKVENJAK

• Direkten uvoz na avtocesto MB-MS (A5)
• Bližina mestnih in poslovnih (mednarodnih)
središč
• Enostaven prometni režim v coni
• Zemljišče omogoča gradnjo vseh vrst objektov
• Raven teren in opremljenost zemljišč
• Bližina ključnih ustanov in institucij

2. PRILAGODLJIVA ZASNOVA
POC Cerkvenjak je zasnovana kot pregledna celota, ki ima
urejen prometni režim in je razdeljena na funkcionalne enote,
ki jih je mogoče povezati. Logistika in izgradnja infrastrukture
je prilagojena investitorjem, prostorski načrti obsegajo vse
stavbne, parkirne in infrastrukturne površine (vodovod,
kanalizacija, električne in telekomunikacijske napeljave).
3. KONKURENČNA CENA
Cena zemljišča na kvadratni meter (m2) je med najnižjimi v
regiji.

4. DELOVNA SILA
Za vaše proizvodne, logistične in visoko tehnološke namene
vam lahko ponudimo izobraženo in usposobljeno delovno silo,
ki z izkušnjami iz različnih dejavnosti lahko bistveno
pripomore k uspehu vašega podjetja.
5. SERVISNE IN PODPORNE STORITVE
Občina Cerkvenjak, kot lastnik parcel, je opremila zemljišča z
vso potrebno infrastrukturo, skrbi za servisne storitve
(vzdrževanje cest, zimska služba, razsvetljava) ter v svojih
okvirjih posreduje pri financiranju investicij (partnerske
banke). Domačim in tujim podjetjem v sodelovanju s partnerji
po želji nudi podporo s področij projektiranja, gradnje in
nadzora gradnja ter vzdrževanja zemljišča.
6. ZELENA CONA
Poslovno-obrtna cona je umaknjena iz umazanih industrijskih
središč, vendar hkrati dovolj blizu za enostavno in nemoteno
poslovanje z njimi. V širši okolici cone ni onesnaženosti zraka
in zemlje, prisoten je trend razvijanja 'zelenega' gospodarstva.

7. ŠIRITEV CONE
Območje POC Cerkvenjak omogoča širitev cone ob avtocesti v
poslovno-industrijske namene.

PRODAJA ZEMLJIŠČ

PRODAJA OBJEKTOV

CENA IN FINANCIRANJE

KOMUNALNO
OPREMLJENA
ZAZIDLJIVA
ZEMLJIŠČA, KI SO PREDMET PRODAJE:

Na parcelnih številkah 615/6 in 615/7 je za prodajo
na voljo industrijska hala v velikosti 2,780 m2.
Skupna velikost zemljišča znaša 5,891 m2, dvorišče
pa je v celoti že asfaltirano.

Izhodiščna cena za kvadratni meter (m2) komunalno
opremljenih zemljišč znaša 19,00 EUR (brez
DDV). Komunalni prispevek je vključen.

1. Parcela št. 4: zemljišče parc. št. 615/8 neplodno
v izmeri 2.979 m2

ODŠKODNINE ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI
INVESTITORJI NE PLAČAJO, KER SO ZEMLJIŠČA
BONITETE 0.

2. Parcela št. 5: zemljišče parc. št. 615/9 neplodno
v izmeri 2.953 m2

Sofinanciranje investicije je omogočeno z
nekaterimi razpisi, ki so objavljeni na naših spletnih
straneh.

3. Parcela št. 6: zemljišče parc. št. 615/10 neplodno
v izmeri 2.757 m2
4. Parcela št. 8: zemljišče parc. št. 615/15 neplodno
v izmeri 1.992 m2 - REZERVIRANA

STIKI

5. Parcela št. 10: zemljišče parc. št. 615/13
neplodno v izmeri 2.247 m2

OBČINA CERKVENJAK
Cerkvenjak 25
SI-2236 Cerkvenjak
Telefon: +386 (2) 729 57 00
Fax: +386 (2) 729 57 04
E-pošta: obcina@cerkvenjak.si
ID za DDV: SI78110475

Zemljišča za prodajo obsegajo skupno površino
12.928 m2.

DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE:
Mag. Vito Kraner
Telefon: +386 (2) 729 57 01
E-pošta: vito.kraner@cerkvenjak.si
STIK: g. Knuplež Srečko
Telefon: 041/ 637-775
E-pošta: srecko.knuplez@siol.net

www.CERKVENJAK.si
www.OBRTNACONA.si

