
NA VOLJO OD SPOMLADI 2022

Poslovni prostori in 
dobre ideje
Postanite naš partner in se nam pridružite v novem 
Poslovnem centru HUB33 v ljubljanskih Stegnah. 



Spomladi 2022 bo na voljo novih 2.800 m² 

poslovnih prostorov. Novi HUB33 bo center in 

stičišče poslovnih idej ter prostor s sodobno in 

kakovostno opremo. Ponujal bo različno velike 

poslovne prostore, ki bodo zagotavljali visoke 

standarde delovnega okolja in udobja. 

Na voljo bo široka ponudba pisarn v različnih 

velikostih, ki bodo primerna tako za majhna, kot 

tudi za večja podjetja. Naše poslanstvo je vam 

zagotoviti primeren delovni prostor in okolje, v 

katerem bo vaš posel rastel skupaj z nami. 

Poslovni center HUB33 je lociran v poslovno-

industrijski coni Stegne – Ljubljana Šiška, 

v neposredni bližini nakupovalnega centra 

Supernova Ljubljana – Šiška in Aleje Ljubljana, 

avtoceste in železniške postaje. Bližina 

pomembnih stičišč avtoceste, javnega in 

železniškega prometa omogoča vam in vašim 

partnerjem hiter in enostaven dostop do vaših 

poslovnih prostorov. 



DELOVNO OKOLJE
NAREDITE NAŠ PROSTOR V VAŠ PROSTOR.

Na voljo bodo razgibani tlorisi poslovnih prostorov posameznih pisarn 

od 20 m² do open space prostorov v velikosti 450 m², katere je možno 

po predhodnem dogovoru individualizirati po vaših željah. 

Udobje, dnevno svetlobo v odprtih in svetlih prostorih omogočajo 

velike steklene površine z zunanjim senčenjem ter višina stropov do 3 

m. Kot stičišče modernih in tehnoloških prostorov, bo celoten HUB33 

opremljen s hitro in zanesljivo internetno povezavo, ki je pomembna 

za vaš posel. 

Za poslovne sestanke, predstavitve, izobraževanja in manjše dogodke 

bodo na voljo konferenčne sobe z najmodernejšo tehnologijo za 

2, 6, 10 in 20 oseb ter tako imenovane tihe sobe za odmik, zasebne 

pogovore in delo v miru.

Srce vsakega doma je kuhinja in tudi v HUB33 bo v vsakem nadstropju 

kantina. Kantina, kot prostor za malico ali kratek oddih, ki poveča 

produktivnost dela in vam da večji zagon pri ustvarjanju novih 

poslovnih zgodb. Ker spodbujamo zdrav način življenja, si bodo 

lahko zaposleni od doma prinesli zdrav in raznovrsten obrok ter si ga 

pripravili s pomočjo kuhinjskih aparatov v kantini. 

Svoje poslovne partnerje lahko povabite na poslovno kosilo tudi v 

bližnje restavracije, saj se poslovni center HUB33 nahaja v neposredni 

bližini Supernova Ljubljana – Šiška in Aleja Ljubljana. Za odmor z 

odlično kavico in postrežbo pa poskrbi hišna kavarnica Hub Caffe.

Pred delom, v času kosila ali po dolgih sestankih lahko vi in vaši 

zaposleni obiščete rekreacijski center in fitness studio v našem 

centru HUB33. 



MOBILNOST 
Omogočamo vam 100+ lastnih mest na ograjenem parkirišču in 
brezplačno parkirišče za goste ter poslovne partnerje. Prav tako 
je v naši neposredni bližini možnost souporabe električnih vozil 
Avant2GO car.

Pripravljeni smo tudi na prihodnost elektro mobilnosti. Na lokaciji 
bo postavljena polnilnica za hitro polnjenje električnih vozil. 

Na lokaciji bo poskrbljeno tudi za kolesarje, saj bo v prostorih tudi 
zaklenjena kolesarnica za navadna in električna kolesa. Za kolesarje 
in vse aktivne bosta na voljo tuš in garderoba v prostorih HUB33. 
Kolesa si lahko sposodite tudi preko storitve BicikeLJ, saj se 
postaja za izposojo nahaja v neposredni bližini HUB33 pri Supernova 
Ljubljana – Šiška. 

Do poslovnega centra HUB33 lahko dostopate tudi z avtobusnim in 
železniškim prevozom saj se v neposredni bližini nahajata avtobusna 
in železniška postaja. 

PREMIKAMO SE V PRAVO SMER! 

VARNOST
NA PRVEM MESTU STE VI! 

Ker nam veliko pomeni, da naši poslovni partnerji čutijo v centru pozitivno 
delovno vzdušje, skrbimo tudi za varnost. V poslovnih prostorih imamo 
nameščen avtomatski defibrilator. V skladu z NIJZ higienskimi priporočili 
za zajezitev epidemije COVID-19 skrbimo za redno in kvalitetno čiščenje 
prostorov. Nameščen imamo tudi visoko kvaliteten in po najsodobnejših 
standardih sistem za prezračevanje prostorov. 

V duhu okoljske ozaveščenosti smo naredili objekt v skladu z nizkoenergijsko 
in sodobno gradnjo ter lastno sončno elektrarno, ki bo skrbela za zeleno 
energetsko oskrbo.

Za varnost  je poskrbljeno z alarmi, video nadzorom in kontrolo pristopa. 



PRITLIČJE: skladiščno – storitveni prostori, 

višine do 5 m in površine od 50m² naprej 

Poslovni prostori in dobre ideje 
na voljo od spomladi 2022

MOŽNOST NAJEMA POSLOVNIH PROSTOROV: 

Logistični prostori

Toaletni prostori s tušem

Servisni prostori



2. NADSTROPJE: posamezne opremljene / neopremljene pisarne v velikosti 

25 m², 50 m² in 65 m². 

1. NADSTROPJE: posamezno delovno mesto ali posamezne opremljene / 

neopremljene pisarne v velikosti 25 m², 50 m² in 65 m². 

Kantina

Toaletni in servisni prostori

Konferenčne sobe

Coworking pisarne

Kantina

Toaletni in servisni prostori

Pisarniški prostori



4. NADSTROPJE: večji sklopi pisarniških prostorov, finalizacija po želji stranke. 

3. NADSTROPJE: večji sklopi pisarniških prostorov, finalizacija po želji stranke. 

Kantina

Toaletni in servisni prostori

Pisarniški prostori

Konferenčne sobe

Kantina

Toaletni in servisni prostori

Pisarniški prostori



Konferenčne sobe

VI SE OSREDOTOČITE NA VAŠ POSEL, ZA VSE OSTALO POSKRBIMO MI. 

5. NADSTROPJE: večji sklopi pisarniških prostorov, finalizacija po želji stranke. 

Vsi podatki na letaku so informativne narave in se lahko spremenijo brez najave.

Toaletni in servisni prostori

Open space pisarna s kantino


