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CENIK 
Tehnološkega parka Kranj 

Najem pisarn, delovnih in parkirnih mest 

Storitev Opis Cena mesečno 

Najemnina za  
opremljene  
pisarn* 

Pisarniški prostor opremljen s standardnim pohištvom (miza, stol, predalnik na delovno 
mesto) in vso IKT infrastrukturo. IKT storitve in dostop do interneta se plačujejo po porabi. 
 

4,50 EUR/m2 
 

Najemnina za 
neopremljene 
pisarne* 

V pisarniškem prostoru je pripravljena vsa IKT infrastruktura. IKT storitve in dostop do 
interneta se plačujejo po porabi.  

4,00 EUR/m2 
 

Operativni 
stroški pisarn 

Vključeni vsi tekoči stroški obratovanja najetih poslovnih prostorov (ogrevanje, voda, 
čiščenje, elektrika, odvoz smeti, komunalni prispevki, nadomestilo za uporabo stavbnega 
zemljišča) v višini, ki je običajna glede na rabo in velikost poslovnega prostora. 

5,50 EUR/m2 

Uporabnina 
skupnih 
prostorov 

Uporabnina za souporabo skupnih kuhinj in sejnih sob za najemnike, ki le-teh nimajo v 
prostorih, ki jih najemajo. 

0,30 EUR/m2 

Opremljeno 
delovno  
mesto 

Samostojno opremljeno delavno mesto v »open space« sistemu. Vključeno je pohištvo 
(miza, stol, predalnik), žični internetni (1Gb/1Gb) dostop ter brezplačna proporcionalna 
souporaba sejne sobe. 

100,00 EUR 

Deljeno  
delovno  
mesto**  

Deljeno delavno mesto v »open space« sistemu z uporabo do 80 ur mesečno. Vključeno je 
pohištvo in brezžični internetni dostop. Souporaba sejne sobe ni  vključena v ceno. 
Sestanke je možno izvajati v smart:up coworking prostoru. Uporaba možna ob delovnikih 
med 8. in 16.uro. 

50,00 EUR 

Parkirno mesto  
Označeno parkirno mesto za osebno vozilo na dvorišču RC IKT, pred vhodom v zgradbe A10, 
AA2 in AA3. 

30,00 EUR 

* V primeru predelave poslovnih prostorov se cene in ostali pogoji najema določijo po dogovoru. 
** Najem deljenega delavnega mesta je omogočen samo posameznikom, skupinam in podjetjem vključenim v smart:up inkubator. 

Najem predavalnic  

Storitev Opis Cena 

Najem 
večnamenskega 
prostora  

Večnamenski prostor je primeren za organizacijo predavanj, seminarjev, okroglih miz in 
drugih poslovnih dogodkov. Opremljen je z računalnikom, s projektorjem, prenosno tablo 
in brezžično internetno povezavo. Kapaciteta 20 do 60 udeležencev. 

20,00 EUR/uro* 
120,00 EUR/dan* 
 

Najem sejne 
sobe 

Sejna soba je opremljena s projektorjem, tablo in brezžično internetno povezavo, sprejme 
8 udeležencev. 

10,00 EUR/uro* 
60,00 EUR/dan* 

* Članom RC IKT se prizna 25% popust na redne cene.  

Dodatne storitve 

Storitev Opis Cena 

Dodatno 
pohištvo  

Mesečni najem dodatnega pohištva, ki ga zagotovimo najemniku, poleg standardne opreme 
(dodatni stoli, mize, predalniki, omare ter police). 

10,00 EUR/kos  
 

Dodatni ključ 
Najemnikom zaprtih pisarniških prostorov pripadata 2 ključa, dodatni oz. izgubljeni ključi 
so dobavljivi izključno preko upravnika in so plačljivi. 

10,00 EUR/kos 

Vstopne 
kartice 

Za vsakega zaposlenega v podjetju, ki najema PP pripada 1 vstopna kartica. V primeru 
izgube, poškodbe ali naročila dodatnih kartic, najemnik poravna strošek le teh. 

10,00 EUR/kos 

Mojstrska ura Montaža pohištva in instalacij, manjša popravila. Stroški materiala niso vključeni. 15,00 EUR/uro 

Cenik je v veljavi od 01.10.2016. Pravila hišnega reda je potrebno dosledno spoštovati!  
Več Informacij: Živa Subotić, tel. 04 207 3245. 


