
 
Podjetniški RISE Šmartno Litija, z.b.o., zadruga za razvoj podjetništva 

  Breg pri Litiji 54 
                        1270 Litija  

Davčna številka: 96051566 

CENIK najema, storitev in članstev  
 

UPORABNIK/NAJEMNIK 

 

1. PISARNA 
 

uporaba stalne pisarne z osnovnim asortimanom 
 

● Pogodba se podpiše za eno (1) leto najema, 99 EUR/mesec 
o 2. leto najema - podaljšanje najemne pogodbe:  114 EUR/mesec 
o 3. leto najema - podaljšanje najemne pogodbe: 129 EUR/ mesec 
o 4. leto najema - podaljšanje najemne pogodbe: 159 EUR/ mesec 
o 5. leto najema - podaljšanje najemne pogodbe: 219 EUR/ mesec 

 

VKLJUČENO: 
o dostop 24/7, lasten ključ, telefonsko odpiranje zapornic pri vhodu Predilnica Litija (med delavniki 

zapornice odprte od 6.00-18.00; izven tega časa vezano na telefonsko številko, ki deluje samo ob 
prisotnosti avtomobila). 

o stroški ogrevanja, interneta/wi-fi, elektrike, vo-ka, prostora) 

o brezplačno parkirišče 

o souporaba kuhinje 

o poslovno mreženje 

o Izpostavitev vaše vizitke/letaka ali promocijskega materiala, na razstavnem mestu 

o souporaba manjša sejna/terapevstka soba/ otroška igralnica  
(10 ur na mesec, vsaka naslednja ura se računa po priloženem ceniku ) 

o souporaba sejne sobe   
(3 uro na mesec vsaka naslednja ura se računa po priloženem ceniku 

o souporaba knjižnice 

o prisotnost na RISE brskalniku Lokalnih podjetij 

o prisotnost na RISE spletni tržnici 

o možnost objavljanja lastnega poučnega gradiva na RISE Spletni učilnici  

(rezervirano do 6 objav na pogodbeno leto, ostalo po opisu spodaj)   

o možnost objav brezplačnih dogodkov na RISE napovedniku  

(rezervirano do 6 objav na pogodbeno leto, ostalo po opisu spodaj) 

o možnost uporabe RISE delavniškega prostora  

(rezervirano do 6 ur na mesec, vsaka naslednja ura se računa po priloženem ceniku) 

o možnost uporabe POP UP trgovinice  

(rezervirani sta 2 (dve) polici, ostalo po opisu spodaj ) 

o mesečno na svoj e-mail prejmete RISE novičnik z aktualnimi vsebinami 

o popusti na dogodkih, katere je organizator ali soorganizator Podjetniški RISE 

o možnost prejemanja in hranitve fizične pošte (nabiralnik) (sedež ustanove na našem naslovu se 

mesečno doplača s 5 €/mesec) 

o Tedenski/mesečni “poslovni zajtrk” v zadrugi (npr. od 6 do 7:30 ure) 

 



2. DESK-SHARING (delovna enota/miza) 
 

uporaba stalne delovne enote/mize z osnovnim asortimanom 
 

● Pogodba se podpiše za eno (1) leto najema 60/mesec  
o (dostop 24/7 – ključ + telefonsko odpiranje zapornic pri vhodu Predilnica Litija (med delavniki 

zapornice odprte od 6.00-18.00; izven tega časa vezano na telefonsko številko ki deluje samo ob 
prisotnosti avtomobila). 
 

o Pogodba se podpiše za od 1 do 3 mesecev najema 75 EUR/ mesec  
(dostop v času uradnih ur (od 9 do 18 ure)) 

o Pogodba se podpiše za polletje (6 mesecev) najema 69 EUR/ mesec  
(dostop od ponedeljka do petka, med 6 in 18 uro, + 2x ključ (vrata objekta in vrata prostora)  

 

● 2. leto najema - podaljšanje letne najemne pogodbe: 75 EUR/ mesec  
● 3. leto najema - podaljšanje letne najemne pogodbe: 90 EUR/ mesec  
● 4. leto najema - podaljšanje letne najemne pogodbe: 105 EUR/ mesec  
● 5. leto najema - podaljšanje letne najemne pogodbe: 120 EUR/ mesec  

 
VKLJUČENO: 

o stroški ogrevanja, interneta/wi-fi, elektrike, vo-ka, prostora) 

o souporaba kuhinje 

o brezplačno parkirišče 

o poslovno mreženje 

o Izpostavitev vaše vizitke/letaka ali promocijskega materiala, na razstavnem mestu 

o souporaba manjša sejna/terapevstka soba/ otroška igralnica  
(5 ur na mesec, vsaka naslednja ura se računa po priloženem ceniku ) 

o souporaba sejne sobe   
(1 uro na mesec vsaka naslednja ura se računa po priloženem ceniku 
 

Samo za celoletne pogodbenike 
o souporaba manjša sejna / terapevstka soba / otroška igralnica 

(5 ur na mesec, vsaka naslednja ura se računa po priloženem ceniku ) 

o souporaba sejne sobe / predavalnice 
(2 ure na mesec, vsaka naslednja ura se računa po priloženem ceniku ) 

o souporaba knjižnice 

o prisotnost na RISE brskalniku Lokalnih podjetij 

o prisotnost na RISE spletni tržnici 

o možnost objavljanja lastnega poučnega gradiva na RISE Spletni učilnici  

(rezervirano do 6 objav na pogodbeno leto, ostalo po opisu spodaj)   

o možnost objav brezplačnih dogodkov na RISE napovedniku  

(rezervirano do 6 objav na pogodbeno leto, ostalo po opisu spodaj) 

o možnost uporabe RISE delavniškega prostora  

(rezervirano do 3 ur na mesec, vsaka naslednja ura se računa po priloženem ceniku) 

o možnost uporabe POP UP trgovinice  

(rezervirana  je 1 (ena) polica, ostalo po opisu spodaj) 

o mesečno na svoj e-mail prejmete RISE novičnik z aktualnimi vsebinami 

o popusti na dogodkih, katere je organizator ali soorganizator Podjetniški RISE 

o popusti pri podjetjih in kmetijah, ki so del RISE Ekosistema 

o možnost prejemanja in hranitve fizične pošte (nabiralnik) (sedež ustanove na našem naslovu se 

mesečno doplača s 5 €/mesec) 

o Tedenski/mesečni “poslovni zajtrk” v zadrugi (npr. od 6 do 7:30 ure) 



 

3. CO-WORKING/CO-WORKER 
 
fleksibilno delovno mesto za skupno coworking mizo 
 
1 DAN = 15 EUR (od 9 do 18 ure) 
5 DNI = (delavniki) 30 EUR 
1 MESEC = 60 EUR 
 

o souporaba kuhinje 

o brezplačno parkirišče 

o vključeni stroški (ogrevanje, internet/wi-fi, elektrika, prispevki) 

o dostop v času uradnega delovnega časa  

o Dostop in uporaba prostorov le v času uradnih ur (od 9.00 do 18.00 oz. po dogovoru) 

o Uporaba skupne coworking mize ali proste delovne mize za določen/omejen čas.  

o Brezplačna souporaba čajne kuhinje.  

o Brezplačna uporaba RISE knjižnice 

o Izpostavitev vaše vizitke/letaka ali promocijskega materiala, na razstavnem mestu 

 
 

NAJEM PROSTORA 
 

4. MANJŠA SEJNA / TERAPEVSTKA SOBA / otroška igralnica 
o Za člane RISE Ekosistema 

(10 €/uro, 6-9 ur = 60€, 9-12ur= 90€) za daljše obdobje, po dogovoru 

o Za zunanje 
(15 €/uro, 6-9 ur = 105€, 9-12ur= 150€) za daljše obdobje, po dogovoru 

● dim. 3x4,7m (14m2)  
● črna tabla čez celo steno na katero lahko pišeš s kredo 
● wi-fi, internet - optika   

 

5. SEJNA SOBA ALI PREDAVALNICA  
o Za člane RISE Ekosistema 

(20€/uro, 6-9 ur = 140€, 9-12ur= 200€) za daljše obdobje, po dogovoru 

o Za zunanje 
(30 €/uro, 6-9 ur = 210€, 9-12ur= 300€) za daljše obdobje, po dogovoru 

● dim. 4,75x7,4 (35m2) 
● projektor 
● platno 
● zvočniki 
● wi-fi, internet - optika 
● računalnik 
● manjša tabla piši briši 
● okrogla miza 
● brez covida sprejme max 40 ljudi 
● možnost ureditve prostora po željah in potrebah najemnika/organizatorja prostora  

 



 

6. OSREDNJI COWORKING PROSTOR  
(do 9 ur = 360€, 9 do 12 = 450€)  za daljše obdobje, po dogovoru  

● dim 8,2x7,7 (63m2) 
● wi-fi, internet - optika   

 

7. DELAVNIŠKI PROSTOR  
o Za člane RISE Ekosistema 

(9 €/uro,  6-9 ur = 63€,  9-12ur = 108€) za daljše obdobje, po dogovoru 

o Za zunanje 
(18 €/uro,  6-9 ur = 126€,  9-12ur = 180€) za daljše obdobje, po dogovoru   

● dim 4,5x4,8 (21m2) 
● računalnik 
● wi-fi, internet - optika   
● CNC laser 
● 3D tiskalnik 
 
 
 

8. POP UP trgovinica 
Najem celotne trgovine ali le določeno število polic  
 
o Za uporabnike RISE ekosistema 

(rezervirani 2 polici, vsaka naslednja v soodvisnosti razpoložljivosti polic. Možen brezplačni najem 
celotne trgovine za dolžino 14 dni, oz. po dogovoru in razpoložljivosti termina. Promocija s strani 
Podjetniškega RISEa se obračuna v vrednosti 1,5% od prodaje ) 

o Za uporabnike poslovne veje RISE ekosistema 
(rezervirani 2 polici, vsaka naslednja v soodvisnosti razpoložljivosti polic. 1x letno možen brezplačni 
najem celotne trgovine za dolžino 7 dni, oz. po dogovoru in razpoložljivosti termina. Promocija s 
strani Podjetniškega RISEa se obračuna v vrednosti 6€/mesec in 3% od prodaje) 

o Za podporne člane RISE ekosistema 
(rezervirana 1 polica, vsaka naslednja v soodvisnosti razpoložljivosti polic. 1x letno brezplačni najem 
celotne trgovine za dolžino 7 dni, oz. po dogovoru in razpoložljivosti termina.  Promocija s strani 
Podjetniškega RISEa se obračuna v vrednosti 6€/mesec in 6% od prodaje) 

o Za zunanje  
(Možnost najema police ali celotne trgovine glede na dogovor in razpoložljive termine. Promocija s 
strani Podjetniškega RISEa se obračuna v vrednosti za 3 dni 72€ ali 9% od prodaje, za 7 dni 108€ ali 
6% od prodaje, za 14 dni 216€ ali 3% od prodaje, za cel mesec 9% od prodaje) 
 

● Tloris dim 3,0x3,0 (9m2), čelna stena dim 2,8x2,0m (5,6m2), stranski poličnik 3,0x1,1  
● Hladilna vitrina (30 l) 
● 24 fleksibilnih polic 
● 48 obešal 
● wi-fi, internet - optika   
● elektrika 

 
 
 
 



DIGITALNA VIDNOST 
 
 

9. BRSKALNIK LOKALNIH PODJETIJ 
Predstavitev in objava vaše dejavnosti na našem brskalniku in deljenje na naših družbenih 
omrežjih 

o Za uporabnike RISE ekosistema 
(brezplačna izdelava in objava) 

o Za uporabnike poslovne veje RISE ekosistema 
(brezplačna izdelava in objava) 

o Za podporne člane RISE ekosistema 
(brezplačna objava, izdelava v vrednosti 30€ na leto) 

o Za zunanje  
(brezplačna objava na strani, izdelava strani v vrednosti 60€ na leto) 
 

 
10.SPLETNA TRŽNICA 

Dostop do tržnice, ter 3 ure pomoči na leto, pri urejanju tržnice, ter 1 delitev objave posameznega 
produkta na naših socialnih omrežjih. Vsaka naslednja objava se ovrednoti na 30€  in vsaka 
naslednja ura se obračuna po vrednosti 18€/uro 

o Za uporabnike RISE ekosistema 
(brezplačna izdelava in objava, ter 1,5% od prodaje za oglaševanje) 

o Za uporabnike poslovne veje RISE ekosistema 
(brezplačna izdelava in objava, ter 3% od prodaje za oglaševanje) 

o Za podporne člane RISE ekosistema 
(brezplačna objava, izdelava in oglaševanje v vrednosti 6% od prodaje) 

o Za zunanje  
(brezplačna objava, izdelava in oglaševanje v vrednosti 12% od prodaje) 

 
11. SPLETNA UČILNICA 

Objava vašega gradiva in/ali video vsebine, ter 1 objava vsakega gradiva na naših družabnih 
omrežjih 

o Za uporabnike RISE ekosistema 
(6 brezplačnih objav na leto, oz. od razpoložljivosti prostora) 

o Za uporabnike poslovne veje RISE ekosistema 
(3 brezplačne objave na leto, oz. od razpoložljivosti prostora) 

o Za podporne člane RISE ekosistema 
(1 brezplačna objava na leto, oz. od razpoložljivosti prostora) 

o Za zunanje  
(brezplačna objava, ter 15€ za oglaševanje objave) 
 

12. NAPOVEDNIK DOGODKOV 
Objava vašega dogodka in deljenje njega po socialnih omrežjih in preko e-mailov  

o Za uporabnike RISE ekosistema 
(6 brezplačnih objav na leto, oz. od razpoložljivosti prostora) 

o Za uporabnike poslovne veje RISE ekosistema 
(3 brezplačne objave na leto, oz. od razpoložljivosti prostora) 

o Za podporne člane RISE ekosistema 
(1 brezplačna objava na leto, oz. od razpoložljivosti prostora) 

o Za zunanje  
(brezplačna objava, ter 20€ za oglaševanje objave) 



ČLANSTVA RISE EKOSISTEMA 
 

1. UPORABNIK/NAJEMNIK 
Uporabnik pisarne, delovne enote/mize 
 

2. CO-WORKER 
Uporabnik Co-workinga 
 

3. ČLAN POSLOVNE VEJE ( 30€/mesec, 360€/letno) 
Gre za zunanje sodelujoče podjetje, kmetijo, društva, rokodelca, vsakogar ki ima neko dejavnost.  
Posamezniku se pomaga pri promociji, prodaji, reklamiranju, izobraževanju, mreženju in 
prepoznavnosti. Možnost uporabe prostorov med tednom med 6.00-18.00 uro. Tako posamezniku 
uredimo: 

 
1. Digitalna vidnost  

o Prisotnost na brskalniku lokalnih podjetij, izpostavljen z oznako poslovne veje in predstavljen 
na socialnih omrežjih 

o Možna prisotnost na spletni tržnici (1,5% od prodaje za oglaševanje) 

o Možnost objavljati na spletni učilnici (rezervirane 3 brezplačne objave na leto, oz. od 

razpoložljivosti prostora) 

o Rezervirane 3 brezplačne objave (oz. odvisnosti od razpoložljivosti prostora) dogodkov na 

spletni strani RISE,  in deljenje dogodka po socialnih omrežjih ter preko e-maila.  

2. Mreženje in poslovne priložnosti med člani 

3. Uporaba mini bara po članskih cenah 

4. Ugodnosti pri najemu dvorane/predavalnice, sejne sobe, ali ostalih prostorov RISE-a  

o souporaba manjše sejne/terapevtske sobe/ otroška igralnica  

(brezplačno rezervirani 2 uri na mesec, vsaka naslednja ura se računa po ceniku ) 

o souporaba sejne sobe   

(rezervirana 1 ura na mesec vsaka naslednja ura se računa po ceniku) 

o možnost uporabe RISE delavniškega prostora Modelarski kotiček 

(rezervirano do 1 ure na mesec, oz v soodvisnosti od razpoložljivosti terminov, vsaka naslednja 

ura prostora se računa po ceniku) 

o možnost uporabe POP UP trgovinice  

(rezervirani 2 polici, vsaka naslednja v soodvisnosti razpoložljivosti polic. 1x letno možen 

brezplačni najem celotne trgovine za dolžino 7 dni, oz. po dogovoru in razpoložljivosti 

termina. Promocija s strani Podjetniškega RISEa se obračuna v vrednosti 6€/mesec in 3% od 

prodaje) 

5. Tedenski/mesečni “poslovni zajtrk” v zadrugi (npr. od 6 do 7:30 ure) 

6. Izpostavitev vaše vizitke/letaka ali promocijskega materiala, na razstavnem mestu 

7. Reklamiran na vsakem dogodku, katerega organizira Podjetniški RISE 

8. Ekskluzivno članstvo v zaprti FB skupini, kjer se najprej objavijo dogodki in druge aktualne 

informacije. 

9. Brezplačna uporaba RISE knjižnice in izposoja knjig 

10. Brezplačna uporaba wi-fi v prostoru RISE-a. 

11. mesečno na svoj e-mail prejmete RISE novičnik z aktualnimi vsebinami 

12. popusti na dogodkih, katere je organizator ali soorganizator Podjetniški RISE 



 
4. PODPORNI ČLAN (20€ na leto) 

Podpira delo in vizijo zadruge ter širi glas o aktivnostih zadruge. 
 

1. Mreženje in poslovne priložnosti med člani 
2. Brezplačna uporaba RISE knjižnice in izposoja knjig 
3. Brezplačna uporaba wi-fi v prostoru RISE-a. 
4. mesečno na svoj e-mail prejmete RISE novičnik z aktualnimi vsebinami 
5. popusti na dogodkih, katere je organizator ali soorganizator Podjetniški RISE 
6. Ugodnosti pri najemu dvorane/predavalnice, sejne sobe, ali ostalih prostorov RISE-a  

o souporaba manjše sejne/terapevstke sobe/ otroška igralnica  

(računa po članskih cenah) 

o souporaba sejne sobe   

(računa po članskih cenah) 

o možnost uporabe RISE delavniškega prostora Modelarski kotiček 

(računa po članskih cenah) 

o možnost uporabe POP UP trgovinice  

(rezervirana 1 polica, vsaka naslednja v soodvisnosti razpoložljivosti polic. 1x letno 

brezplačni najem celotne trgovine za dolžino 7 dni, oz. po dogovoru in razpoložljivosti 

termina.  Promocija s strani Podjetniškega RISEa se obračuna v vrednosti 6€/mesec in 6% 

od prodaje) 

7. Izpostavitev vaše vizitke/letaka ali promocijskega materiala, na razstavnem mestu 
8. Ekskluzivno članstvo v zaprti FB skupini, kjer se najprej objavijo dogodki in druge aktualne 

informacije. 
9. Uporaba mini bara po članskih cenah 
10. Digitalna vidnost  

o Možna prisotnost na brskalniku lokalnih podjetij, izpostavljen z oznako poslovne veje in 

izpostavljen, predstavljen na socialnih omrežjih (30€ na leto) 

o Možna prisotnost na spletni tržnici (6% od prodaje) 

o Možnost objavljati na spletni učilnici (1 brezplačna objava na leto) 

o Možnost 1 brezplačne objave dogodka na spletni strani RISE in deljenje dogodka po 

socialnih omrežjih ter preko e-maila.  

 
5. DELEŽNIK (150€ obveznega deleža) 

Je enakovredni »solastnik« zadruge Podjetniški RISE Šmartno Litija. Preko zadruge izpeljuje različne 
razvojne, inovacijske, socialne in izobraževalne ideje ter programe. Z ostalimi deležniki sestavijo in 
izpeljujejo program dela ter finančni plan. Usmerjen k razvoju lokalnega podjetništva, kmetijstva in 
turizma.  Usmerjen k izobraževanju otrok in študentov, prav tako tudi odraslih in najstarejših. 
Razvija, inovira, socializira in izobražuje v smeri zdravega podjetništva, povezanega z naravo in 
ezoteriko.  

 
1. Digitalna vidnost  

o Prisotnost na brskalniku lokalnih podjetij, izpostavljen z oznako poslovne veje in 

izpostavljen, predstavljen na socialnih omrežjih 

o Možna prisotnost na spletni tržnici (0,5% od prodaje za oglaševanje) 

o Možnost objavljati na spletni učilnici (neomejeno število objav na leto) 

o Neomejena možnost objav dogodkov na spletni strani RISE in deljenje dogodka po socialnih 

omrežjih ter preko e-maila.  



2. Mreženje in poslovne priložnosti med člani 

3. Uporaba mini bara po članskih cenah 

4. Ugodnosti pri najemu dvorane/predavalnice, sejne sobe, ali ostalih prostorov RISE-a  

o souporaba manjše sejne/terapevtske sobe/ otroška igralnica  
(brezplačno 40 ur na mesec, vsaka naslednja ura se računa po ceniku ) 

o souporaba sejne sobe   

(10 ur na mesec vsaka naslednja ura se računa po ceniku 

o možnost uporabe RISE delavniškega prostora Modelarski kotiček 

(do 20 ur na mesec, vsaka naslednja ura se računa po ceniku) 

o možnost uporabe POP UP trgovinice  

rezervirani 2 polici, vsaka naslednja v soodvisnosti razpoložljivosti polic. 4x letno 

možen brezplačni najem celotne trgovine za dolžino 7 dni, oz. po dogovoru in 

razpoložljivosti termina. Promocija s strani Podjetniškega RISEa se obračuna v 

vrednosti 1,5% od prodaje) 

o možnost najema pisarnice ali delovne enote 

(cena najema se upošteva po vrednosti za 1. leto, ter se ne spreminja glede na leta) 

5. Tedenski/mesečni “poslovni zajtrk” v zadrugi (npr. od 6 do 7:30 ure) 

6. Izpostavitev vaše vizitke/letaka ali promocijskega materiala, na razstavnem mestu 

7. Reklamiran na vsakem dogodku, katerega organizira Podjetniški RISE 

8. Eksluzivno članstvo v zaprti FB skupini, kjer se najprej objavijo dogodki in druge aktualne 

informacije. 

9. Brezplačna uporaba RISE knjižnice in izposoja knjig 

10. Brezplačna uporaba wi-fi v prostoru RISE-a. 

11. mesečno na svoj e-mail prejmete RISE novičnik z aktualnimi vsebinami 

12. popusti na dogodkih, katere je organizator ali soorganizator Podjetniški RISE 

 
 
 
DRUGE STORITVE 
 
izguba ključa za vrata 15 EUR/ključ 
pogostitev na dogodkih (kava, čaj, sok)    3,00 EUR/osebo 
Asistent/inštruktor v delavniškem prostoru je brezplačen pri spoznavno začetniških aktivnostih do vključno 4. ure. 
Vsa nadaljnja vprašanja so plačljiva v soodvisnosti od časa in zahtevnosti. 
 
Imaš povpraševanje po individualnih storitvah? Piši nam in pripravili bomo ponudbo. 
 
 
Litija, 01.07.2021                                      RISE Šmartno Litija, z.b.o.     
          predsednik Gregor Berčon                     
 


