Na podlagi 9. in 10. člena Pravilnika o postopku inkubiranja v Univerzitetnem inkubatorju Primorske,
sprejetega 15.2.2017 izdajam:

Sklep o ceniku za inkubirana podjetja v Univerzitetnem inkubatorju Primorske
1. člen
(splošne določbe)
Ta cenik določa cene storitev, ki so plačljive v obdobju inkubiranja podjetja v Univerzitetnem inkubatorju
Primorske d.o.o. (v nadaljevanju: UIP). Doba inkubiranja traja 12 mesecev od dne podpisa pogodbe in se
izjemoma lahko podaljša še za dodatne 3 mesece. UIP in inkubirano podjetje podpišeta pogodbo o
inkubiranju, v kateri so določene storitve, ki jih UIP zagotavlja inkubiranemu podjetju in zaračunava na
podlagi tega cenika.
Ta sklep je sprejet na podlagi internih aktov UIP in se izključno nanaša na najem poslovnega prostora
(pisarne), najem delovnega mesta (mize) in kritje administraKvnih stroškov v zvezi z registriranim sedežem
inkubiranega podjetja na izbranem naslovu (registracija sedeža). Ta sklep ne zajema in obračun se ne nanaša
na akKvnosK in storitve, ki jih UIP zagotavlja na podlagi pogodbe o inkubiranju inkubiranemu podjetju
(delavnice, mentorstva, svetovanja in druge storitve), ki so predmet soﬁnanciranja v okviru Javnega razpisa
za izvedbo podpornih storitev subjektov inovaKvnega okolja v RS v leKh 2016 in 2017 “SIO 2016-2017”.
2. člen
(obdobja inkubacije)

Ta cenik določa tri obdobja inkubacije:
1. obdobje (4 mesece)
2. obdobje (4 mesece)
3. obdobje (4 mesece)
V primeru podaljšanja inkubacijske dobe, se storitve obračunajo po ceniku, ki velja za 3. obdobje.
3. člen
(cenik)
Registracija sedeža inkubiranega podjetja
Naslov

1. obdobje

2. obdobje

3. obdobje

Ferrarska ulica 8, 6000 Koper

0,00 €

10,00 €

25,00 €

Čevljarska ulica 27, 6000 Koper

0,00 €

10,00 €

25,00 €

Najem delovnega mesta v obdobju inkubiranja
Delovno mesto

1. obdobje

2. obdobje

3. obdobje

Miza 1 (miza, stol, svetilka, predalnik in priključki)

0,00 €

25,00 €

50,00 €

Miza 2 (miza, stol, svetilka, predalnik in priključki)

0,00 €

25,00 €

50,00 €

Najem pisarne v obdobju inkubiranja
Poslovni prostor

Površina v m2

Strošek najema

1. obdobje

2. obdobje

3. obdobje

Pisarna 1

16,48 m2

146,06 €

0,00 €

73,07 €

146,06 €

Pisarna 2

11,94 m2

105,82 €

0,00 €

52,91 €

105,82 €

Pisarna 3

14,41 m2

127,71 €

0,00 €

63,85 €

127,71 €

4. člen
(način plačila)
UIP izstavi račun za plačljive storitve inkubiranja do vsakega 15. (petnajstega) v mesecu za tekoči mesec, ki
ga inkubirano podjetje poravna v roku 8. (osmih) dni.
5. člen
(sestavni del sklepa)
Sestavni del tega sklepa je veljavni Pravilnik o postopku inkubiranja v Univerzitetnem inkubatorju Primorske,
sprejet 15.2.2017. 5. člen
6. člen
(veljavnost sklepa)
Ta sklep velja od dne izdaje do preklica ali spremembe.

Dorijan Maršič, direktor
Koper, 15.2.2017

