PODJETNIŠKI INKUBATOR KRŠKO
SPLOŠNI CENIK
V tem dokumentu so določene Cene mesečnega najema poslovnih prostorov Podjetniškega
inkubatorja Krško. Cenik je oblikovan na podlagi 9. člena Pravilnika o postopku sprejema v Podjetniški
inkubator Krško, kot priloga prej navedenega pravilnika.
NAJEM POSLOVNIH PROSTOROV
Čas od vpisa podjetja v
Ajpes

-

% tržne cene

Mesečni najem €/2

Prvo leto

0%

0,00 €

Drugo leto

20%

1,20 €

Tretje leto

40%

2,40 €

Četrto leto

60%

3,60 €

Peto leto

80%

4,80 €

Poleg najemnine najemniki pisarniških prostorov plačujejo tudi pavšalni znesek za skupne stroške – stroške električne
energije, ogrevanje, varovanje, čiščenje in komunalne stroške, ki trenutno znašajo 2,00 € na m2 najetih poslovnih
prostorov.

-

V cene ni vključena ustrezna stopnja DDV-ja.

-

Stroški internetnih, telefonskih in ostalih komunikacijskih storitev niso vključeni v ceno in neposredno bremenijo
najemnika. K površini pisarn se doda sorazmerni del prostorov v skupni rabi (hodniki, WC, čajna kuhinja) in
skladiščno/arhivski prostor v kleti.

NAJEM SEJNE SOBE, START-UP BOX-a, COWORKIG PROSTORA
Inkubirano podjetje

Zunanji najemniki
1 ura – 15,00 €

Sejna soba

5 € / ura

Od 1 do 4 ure – 55,00 €
Od 4 do 8 ur – 85,00 €
1 ura – 2,00 €

Start-up box –

1,5 € / ura

občasni najem

Od 1 do 4 ure – 6,00 €
Od 4 do 8 ur – 10,00 €

Start-up box –
daljši najem (min 1
mesec)

Progresivno

1 dan – 5 €
Mini paket: 3 dni – 10,00 €

Coworking prostor

Midi paket: 7 dni – 25,00 €
/

Maxi paket: 1 mesec – 60,00 €

Podjetniški inkubator Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško
T: 07 490 22 20 in 041 655 936
E: info@cptkrsko.si, W: www.cptkrsko.si

STORITVE VIRTUALNE PISARNE
Paket
Soglasje za registracijo sedeža
Registracija sedeža na naši SPOT točki
Ugoden najem sejne sobe za sestanke, seminarje,
delavnice
Ugoden najem coworking prostora za občasno delo
Poštni nabiralnik in poslovni naslov

Mini

Midi

Maxi

























Tedensko obveščanje o ostali pošti (e-pošta)
Takojšnje skeniranje priporočene pošte in pošiljanje (epošta) **



Tedensko skeniranje priporočene pošte in pošiljanje (epošta) **



Prepošiljanje vse prispele pošte na želeni naslov
(mesečno) ***



Takojšnje prepošiljanje paketov ***
Cena

Mesečno plačilo

15 €/m

25 €/m

35 €/m

Polletno plačilo

80 €

130 €

170 €

Letno plačilo

150 €

270 €

370 €

Opombe:
-

Vse cene so brez DDV-ja.

-

** Do 150 strani/mesečno, vsakih nadaljnjih 50 strani se zaračuna 5 €.

-

*** Strošek se obračuna po veljavnem ceniku Pošte Slovenije.

Ta cenik velja do preklica oz. sprejema novega.

Podjetniški inkubator Krško, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško
T: 07 490 22 20 in 041 655 936
E: info@cptkrsko.si, W: www.cptkrsko.si

