
OCV – Obrtna Cona Vojnik je vizija razvoja 
malega gospodarstva v občini Vojnik.    

OCV je priložnost za mala in mlada podjetja in 
obrtnike, ki so že, ali še bodo, registrirani v 
občini Vojnik.

OCV je odgovor na podjetniške vizije in želje ter 
potrebe prebivalcev občine Vojnik in sosednjih 
krajev. 

www.ocvojnik.si

O C VAZA ELOSTNE IZIJE  
Kjer se vizija uresniči.



Poslovni programi, ki jih je možno načrtovati in realizirati v OCV, so 
fleksibilno opredeljeni in obsegajo predvsem servisne, storitvene  
in obrtniške dejavnosti,  praviloma v merilu drobnega    
gospodarstva in brez onesnaževanja okolja.

OCV bo ponudila prostor za 13 različnih obrtnih dejavnosti kot npr.: 
električar, strojnik, keramičar, mizar, tiskar, finomehanik, pek - 
slaščičar, vulkanizer, klepar - avtoličar, odvetnik, projektant, logist 
ter sprostitveni ali športni center idr.

Več informacij na www.ocvojnik.si

O C VAZA ELOSTNE IZIJE  
Kjer se vizija uresniči.



Obrtna cona Vojnik se bo razprostirala na 7777 m²  skupne površine, od tega bo poslovni 
kompleks zavzemal 2150 m² površine, ostalo bo namenjeno skupni uporabi parkirnih mest 
za lastnike poslovnih prostorov in stranke. Obrtno cono Vojnik bo odlikovala odlična in 
prijazna infrastruktura, tako za lastnike poslovnih enot kakor tudi za njihove stranke. 
Znotraj obrtne cone Vojnik bo tudi gostinski objekt z dvema predavalnicama, ki ju bodo 
lahko najemali za svoje dogodke vsi lastniki poslovnih enot. 

OCV bo v celotni izgrajen poslovni kompleks do 3. podaljšane gradbene faze, v skladu s 
smernicami energetsko varčne gradnje, z uporabljenimi elementi energetsko varčnega 
stavbnega pohištva ter z nastavki za pametno upravljanje celotnega kompleksa in 
posameznih enot. Prav tako bo kompleks v celoti opremljen z vso potrebno infrastrukturo: 
vodovod, kanalizacija, plinovod, električno in  telekomunikacijsko omrežje ter polnilnico za 
električna vozila.

Obrtna cona Vojnik 
b o  n a  i z v r s t n i 
lokaciji ob glavni 
reg iona ln i  cest i 
Ce l j e - S l ove n s ke 
Konjice, v središču 
Vojn ika .  Dnevna 
f re kve n c a  mimo 
lokacije je ocenjena 
do 22.000 vozil . 
Prav tako je lokacija 
le 5 km oddaljena od 
i zvoza  AC  Ce l j e 
Center.



Vsi poslovni prostori so zasnovani tako, da obsegajo: razstavni, pisarniški in  
skladiščni oz. delavniški prostor. 

Na voljo  za nakup je 13 poslovnih prostorov, površine od 280 m² do 620 m²

Ugodne možnosti financiranja nakupa
poslovnega prostora za s. p. in d. o. o.:

Več informacij na www.ocvojnik.si

www.ocvojnik.si

GARANCIJE DO 80 % ZA ZAVAROVANJE BANČNEGA KREDITA
SUBVENCIONIRANA OBRESTNA MERA OD 6 M EURIBOR + 0,65 %.
Več na: www.podjetniskisklad.si

FINANČNE SPODBUDE IN MOŽNOST PRIDOBITVE NEPOVRATNIH 
SREDSTEV PRI EKO SKLADU.
Več na: www.ekosklad.si

MOŽNOST SPODBUJANJA NAKUPA S STRANI OBČINE VOJNIK NA 
OSNOVI RAZPISOV ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA.

Ponudbe interesentov za nakup poslovnih 
prostorov se že zbirajo!   
Pohitite in si zagotovite prostor na novi 
vroči podjetniško-obrtni lokaciji!

Oddajte povpraševanje na www.ocvojnik.si.
Zbiranje ponudb za nakup se zaključi 30.6.2019.
Za dodatna vprašanja pišite na info@ocvojnik.si.
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