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Uvod  
 
 
 
Spoštovani! 
 
Za nami je še eno uspešno leto, ki smo ga strnili v letno poročilo 2017.  
 
Spodaj smo nanizali nekaj najpomembnejših dosežkov leta, v nadaljevanju poročila pa smo na čim 
bolj slikovit način skušali prikazati aktivnosti in rezultate za 2017.  
 
 
 

 Podjetniško tekmovanje POPRI je povezano z mednarodnim tekmovanjem Genius Olympiad   
 
Podjetniško tekmovanje je postalo 
predselekcijsko tekmovanje za Slovenijo za 
uvrstitev na mednarodno tekmovanje GENIUS 
Olympiad. GENIUS Olympiad je mednarodno 
tekmovanje namenjeno dijakom srednjih šol. 
Dijaki tekmujejo v petih disciplinah 
(podjetnost, znanost, kreativno pisanje, 
vizualna in produkcijska umetnost ter 
robotika), povezanih z okoljskimi izzivi.  
 

 
 

 Primorski tehnološki park smo 
predstavili v oddaji 24ur zvečer na 
POP TV 

 
Aprila 2017 nas je POP TV povabil, da v 
družbi ABC pospeševalnika in podjetniškega 
pospeševalnika Katapult iz Trbovelj, 
predstavimo podporo, ki jo na Goriškem 
podjetnim talentom zagotavlja Primorski 
tehnološki park.  
       

 
 

 Prvič smo izpeljali pravi mentorski program 
S pomočjo sredstev iz razpisa za izvajanje podpornih storitev inkubatorjev in tehnoloških parkov v 
Sloveniji smo prvič zagnali in izpeljali pravi mentorski program v katerem je sodelovalo 18 mentorjev 
z lastnimi izkušnjami razvoja podjetja ali novih produktov ter 48 podjetnikov in startup podjetij v 
zgodnjih fazah razvoja in rasti podjetniškega projekta.  
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 Dosegli smo najvišjo povprečno stopnjo zasedenosti poslovnih prostorov doslej 
V letu 2017 smo dosegli 85% povprečno zasedenost prostorov, ki smo jo v primeravi z letom 2012 
povečali kar za 11%. Znatno smo zvišali tudi najnižjo stopnjo zasedenosti v dvanajstih mesecih 
posameznega leta, in sicer iz 62% v letu 2012, na 82% v letu 2017.  
 
 

 Prejeli smo nagrado Mestne občine Nova Gorica 
Ponosni smo, da smo bili nominirani in izbrani za nagrado Mestne občine Nova Gorica za pomemben 
prispevek k razvoju gospodarstva na Goriškem in izredne dosežke na področju ustvarjanja okolja za 
razvoj startup podjetništva, ki je mesto Nova Gorica postavil na zemljevid treh najmočnejših startup 
centrov v Sloveniji. Predlagala nas je skupina več kot 40 podjetnikov in zaposlenih v podjetjih v 
Primorskem tehnološkem parku.  
 

 
 
Hvala vsem, ki nas pri našem delu podpirate! 
 
 
 
mag. Tanja Kožuh, direktorica 
Vrtojba, 20. marec 2018 

 
 
 
Članstva Primorskega tehnološkega parka 
 
Iniciativa Start:up Slovenija                             Združenje inkubatorjev in tehnoloških parkov Slovenije 
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1 Start-up ekosistem  
 

 

1.1 Programi za aktivacijo talentov 
 
 

1.1.1 POPRI – vseslovensko podjetniško tekmovanje za mlade  
 

 
 
Tekmovanje POPRI je edino vseslovensko 
podjetniško tekmovanje, ki je namenjeno mladim v 
treh starostnih kategorijah: 1) osnovnošolcem od 7. 
do 9. razreda, 2) dijakom in 3) študentom in ostalim 
mladim do 29. let. 
 
 

POPRI je trajnosten, uspešen in rastoč slovenski projekt, ker: 
 

 vključuje in povezuje različne deležnike v Sloveniji, kot npr.: 
o 56 izobraževalnih ustanov (osnovne in srednje šole, visokošolski zavodi, fakultete),  
o 26 podjetij,  
o 3 občine,  
o 3 državne institucije, kot tudi mladinske in druge podobne organizacije, ki so trdno prepričane, 

da je razvijanje veščin samoiniciativnosti in podjetnosti temeljnega pomena za mlade v družbi, 
ki temelji na znanju. 

 

 zagotavlja enotno presojo podjetniških idej mladih na nacionalni ravni, ki jo opravi komisija, 
sestavljena iz kvalificiranih strokovnjakov (podjetnikov, menedžerjev, investitorjev, podjetniških 
pedagogov, predstavnikov akademske sfere), 

 
 

 mlade navdihuje in motivira ter jim daje priložnost za razvoj veščin samoiniciativnosti in podjetnosti, 
 

 podjetjem omogoča identificiranje talentiranih posameznikov za štipendiranje, pripravništvo in 
zaposlitev. 
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V letu 2017 se je na tekmovanje POPRI prijavilo več kot 400 podjetnih talentov s 130 podjetniškimi idejami.  
 
Rast števila prijavljenih: 30% glede na predhodno leto. 
 
 

Statistika tekmovanja POPRI 2017 
 

 
 
 
V polfinale tekmovanja POPRI se uvrsti 10 podjetniških idej iz vsake starostne kategorije, ki so najbolj 
prepričale strokovno komisijo in izkazale največ potenciala.  
 
Osebne predstavitve podjetniških idej polfinalistov so bile 6.4. v dopoldanskem času v Novi Gorici. Istega dne 
pa je bila ob 18.00 zvečer v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica zaključna prireditev, na kateri so se 
predstavili finalisti tekmovanje iz vsake starostne kategorije. Sledila je razglasitev zmagovalcev in družaben 
program. 
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1.1.2 POPRI po POPRI 
 
S projektom POPRI stremimo, da mladi že v času izobraževanja oziroma vzporedno ob šolanju, ustvarjajo svojo 
poklicno pot, gradijo mrežo kontaktov in pridobivajo dragocene življenjske izkušnje. Prizadevamo si, da besede 
ne ostanejo zgolj na papirju temveč, pomagamo tekmovalcem njihovo podjetniško zgodbo nadaljevati. 
 

 Microsoft Slovenija - NT Konferenca: Predstavitev zmagovalca POPRI 2017 – 
študenti,   diplomanti in mladi do 29. let 

 
Primorski tehnološki park je pri prodoru na trg pomagal tudi zmagovalcu v kategoriji študentov, Mihi Benediku. 
Miha je svoj projekt e-Čebelnjak predstavil na NT konferenci, ki jo organizira Microsoft Slovenija v Portorožu 
(Microsoft Slovenija je pridružen partner projekta POPRI 2017).  
 

 Sestanek z Ministrom za kmetijstvo, Dejanom Židanom: Predstavitev zmagovalca 
POPRI 2017 – študenti,   diplomanti in mladi do 29. let 

 
Primorski tehnološki park je dogovoril sestanek na Ministrstvu za kmetijstvo, kjer so s podjetnikom preučili in 
določili možnosti sodelovanja. Miha je svojo idejo s pomočjo mentorjev Primorskega tehnološkega parka razvil, 
pripravil spletno stran, načrtuje pa tudi predstavitev  na Celjskem sejmu.  
 

 
 

Miha Benedik, zmagovalec POPRI 2017, se 
predstavi na Microsoftovi NT koneferenci 

Miha Benedik z ekipo PTP na sestanku pri ministru 
Dejanu Židanu na Ministrstvu za kmetijstvo   

 
 
   

 Mednarodno tekmovanje Genius Olympiad – POPRI so postali pred-kvalifikacijsko 
tekmovanje za Slovenijo 

POPRI je postal pred-kvalifikacijsko tekmovanje za Slovenijo za   
 
To pomeni, da se tekmovanja lahko udeležita dve ekipi iz kategorije dijakov, ki sta na tekmovanju POPRI 
dosegli najvišje število točk.  
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 Genius Olympiad – svetovno tekmovanje mladih, ZDA: Zmagovalna ekipa POPRI 
2017 – dijaki je v ZDA dosegla odlično 2. mesto 

 
Tekmovanja v ZDA sta se v letu 2017 udeležili zmagovalki POPRI v kategoriji dijakov, ekipa Medeni Butik Č'bela 
iz Gimnazije Novo Mesto. Tekmovanje je na enem mestu je združilo več kot 1000 mladih iz 71 različnih držav. Z 
odličnim nastopom sta si v kategoriji poslovni modeli prislužili drugo mesto in osvojili srebrno priznanje. Ekipa 
nadaljuje z izdelavo in prodajo svojih izdelkov tudi po tekmovanju. 
 
Srebrna medalja na Genius Olympiad  za zmagovalno idejo POPRI 2017 – dijaki: 

 
 
 

 Mlade podjetne talente povezujemo z gospodarstvom, političnim in družbenim 
okoljem 

 
Poletna praksa v Instrumentation technologies: V letu 2017 je Miha Pompe, zmagovalec iz leta 2016 v 
kategoriji dijakov, opravljal poletno prakso v podjetju, ki ga je spoznalo skozi ocenjevanje pisnega in ustnega 
dela tekmovanja POPRI. 

 
Obisk učencev Osnovne šole Milojke Štrukelj: Učenci Osnovne šole Milojke Štrukelj so  spoznali delovanje 
Primorskega tehnološkega parka in treh podjetij v tehnološkem parku: OLLO - audio tools, Protectus - CarLock 
in LED Luks.  

 

 
 

 
  

 
Spremljanje in svetovanje podjetniškim 

ekipam (podjetniška ekipa Against All 
Currents) 

https://www.againstallcurrents.com/ 
 

Srečanje ekipe osnovnošolcev, ki so s 
podjetniško idejo električnega skuterja 

eRide sodelovali na tekmovanju POPRI, s 
predsednikom države Borutom Pahorjem 

Identificiranje talentiranih posameznikov za 
štipendiranje, prakso, zaposlitev 

 

https://www.againstallcurrents.com/
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Tekmovanje POPRI v številkah 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vir: Interni podatki PTP.  
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Tekmovanje POPRI 2017 v slikah 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



11 

 

Medijska pokritost tekmovanja POPRI 2017  
 
Tekmovanje POPRI je odlično tudi medijsko pokrito. Nekaj prispevkov POPRI 2017: 

• Na naciolnalni televiziji (POPRI 2017): http://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranjik/174464795,; 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174464737  

• Na POP TV (POPRI 2017): http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=61909886; 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/neverjetne-podjetniske-ideje-osnovnosolcev.html  

• Časopis Delo, 05.05.2017, http://www.delo.si/gospodarstvo/kariera/vescine-za-posel-ndash-in-

zivljenje.html#  

 

MEDIJSKE OBJAVE 

  
  

 

     
 

 
 

Izvedbo POPRI 2017 so omogočili: 
 

 
 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/jutranjik/174464795
http://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174464737
http://www.24ur.com/bin/video.php?media_id=61909886
http://www.24ur.com/novice/slovenija/neverjetne-podjetniske-ideje-osnovnosolcev.html
http://www.delo.si/gospodarstvo/kariera/vescine-za-posel-ndash-in-zivljenje.html
http://www.delo.si/gospodarstvo/kariera/vescine-za-posel-ndash-in-zivljenje.html
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1.1.3 Podjetniški eksperiment za osnovnošolce 
 
Podjetniški eksperiment je interesna dejavnost za osnovnošolce od 7. do 9. razreda, na kateri se učenci 

razdelijo v skupine in s pomočjo mentorja razvijajo podjetniške veščine skozi razvoj lastne ideje v preproste 

prototipe. Princip podjetniškega eksperimenta temelji na opazovanju in iskanju rešitev v svetu, pri katerih s 

pomočjo metodologij vitkega podjetništva, preverimo tržni potencial in se tako izognemo izdelavi izdelkov 

oziroma storitev, ki jih nihče ne potrebuje. Učenci gredo skozi 4 faze, ki si časovno sledijo (razen v primeru ko 

so potrebe ekip drugačne): iskanje ideje in sestava ekip, izdelava poslovnega modela in testiranje hipotez, 

izdelava prototipa in predstavitev ideje. 

 
Program Podjetniškega eksperimenta: 12 srečanj po 2 šolski uri, usposobljen mentor, gostje iz podjetij, 
zaključna predstavitev podjetniških zgodb. 

 
Partnestvo z družbo BORZEN: Skladno s prijavo na razpis družbe Borzen za izvedbo 
izobraževalnih projektov s področja URE in OVE za mlade smo na delavnicah na OŠ 

Dekle, Dornberk, Šempas, Renče, Ivana Roba Šempeter pri Gorici povečali obveščenosti mladih o razvoju in 
uporabi tehnologij obnovljivih virov energije skozi intenzivno informiranje in izobraževanje mladih ter 
posledično iskanje in razvoj podjetniških idej na področju URE in OVE.  
 

 
Partnerstvo z Mladinskim centrom Nova Gorica: Mladinski center Nova Gorica prispeva k 
pozitivni promocijo programa Podjetniški eksperiment v OŠ v MO Nova Gorica. 
 

 
Podjetniški eksperiment je v šolskem letu 2016/17 potekal v naslednjih osnovnih šolah:  

1. OŠ Frana Erjavca,  
2. OŠ Šempas,  
3. OŠ Dornberk,  
4. OŠ Solkan, 
5. OŠ Milojke Štrukelj,  

6. OŠ Kanal,  
7. OŠ Deskle,  
8. OŠ Renče,  
9. OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici. 

 
V okviru Podjetniškega eksperimenta je svoje veščine podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti nadgradilo 
skupaj 68 učencev. 
 
 
Podjetniški eksperiment je v šolskem letu 2017/18 potekal v naslednjih osnovnih šolah:  

1. OŠ Šempas,  
2. OŠ Dornberk,  
3. OŠ Solkan, 

4. OŠ Milojke Štrukelj,  
5. OŠ Kanal,  
6. OŠ Renče. 

 
V okviru Podjetniškega eksperimenta je svoje veščine podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti nadgradilo 
skupaj 70 učencev. 
 
 
Podjetniški esperiment v letu 2017 so omogočili: 
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Podjetniški eksperiment 2014-2017 v številkah 

 
- št. izvedenih serij interesne dejavnosti 'Podjetniški eksperiment': 18 
- št. v interesno dejavnost vključenih mladih: +220 
- št. podjetniških idej: 43 
- št. mentorjev: 7 
- št. podjetniških gostov: 13 

 
 
 

Uspehi učencev, ki so obiskovali Podjetniški eksperiment  
 

1. zmagovalci vseslovenskega podjetniškega tekmovanja POPRI 2015 - osnovnošolci 
2. zmagovalci vseslovenskega podjetniškega tekmovanja POPRI 2016 - osnovnošolci 
3. zmagovalci vseslovenskega podjetniškega tekmovanja POPRI 2017 - osnovnošolci 
 
so obiskovali interesno dejavnost 'Podjetniški eksperiment' v organizaciji Primorskega 
tehnološkega parka. 

 
 

Podjetniški eksperiment 2017 v slikah 
 

    
Predstavitev podjetniških idej osnovnošolcev v dvorani MO Nova Gorica, 7.3.2017 

 

    
Predstavitev podjetniških idej osnovnošolcev na OŠ Solkan, 8.3.2017 
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1.1.4 Startup izziv za dijake  
 
Startup izziv za dijake je tri dnevna delavnica, po vzoru dogodka Startup vikend, ki se izvaja po celem svetu in 
prijavljenim ekipam omogoči razvoj ideje v poslovni model. 
 
Namen delavnice je dijake seznaniti s procesom razvoja novih idej ter z uporabo metod in orodji, ki omogočajo 
učinkovito lansiranje novih izdelkov na trg. Poleg tega je namen razvoj splošnega poslovno – podjetniškega 
znanja in veščin. Dijaki na delavnici sodelujejo v ekipah in razvijajo svoje podjetniške zamisli, predpostavke o 
ideji preko intervjujev testirajo pri potencialnih kupcih, s pridobljenim znanjem in povratnimi informacijami pa 
izdelajo prototip podjetniške ideje in svoje delo tudi javno predstavijo.  
 

 
Startup izziv na Gimnaziji Nova Gorica 
 
Od od 16. do 18. januarja 2017 smo izvedli prvič startup izziv za dijake Gimnazija Nova Gorica. Izziva se je 
udeležilo 29 dijakov, ki so razvili 8 podjetniških idej. 
 
 

Startup izziv za dijake 'Gimnazija Nova Gorica' 2017 v slikah 
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Startup izziv za dijake na Šolskem centru Nova Gorica 
 
Od 17.10. do 19.10.2017  smo v sklopu javnega razpisa za podporo izvajanju dejavnosti s področja spodbujanja 
ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah v šolskem letu 2016/2017 na ŠC Nova 
Gorica izvedli startup izziv za dijake Strojne, prometne in lesarske šole ter elektrotehniške in računalniške šole.  
 
Delavnice se je udeležilo 31 dijakov.  
 
 
Partnerji Startup izziva za dijake na ŠC Nova Gorica: 

 

                       
 
 

Družba HIT d.d. je dijakom pripravila dodaten izziv s katerim so mlade želeli spodbuditi k iskanju inovativnih 
rešitev, kako bi v prihodnosti gostom družbe lahko glede na lokacijo prijave na WI-FI v oglasih ponujali ciljno 
usmerjene oglase z lokalno ponudbo.  
 
 
Mreženje podjetnih dijakov in osnovnošolcev: Dijaki so svoje podjetniške ideje predstavili komisiji in širši 
javnosti 8.11.2017 v prostorih MIC Nova Gorica. Predstavitve so se udeležili tudi osnovnošolci OŠ Milojke 
Štrukelj iz Nove Gorice, ki so po koncu predstavitev mrežili z dijaki. 

 

Startup izziv za dijake obdobje 2014-2017 
 

- 4 stratup izzivi za dijake 
- 93 dijakov iz ŠC Nova Gorica, Gimnazija Nova Gorica 
- 24 podjetniških idej 
- 7 podjetniških mentorjev 

 
 

Startup izziv za dijake 'ŠC Nova Gorica' 2017 v slikah 
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1.1.5 Startup izziv za učitelje, profesorje in vodstva šol 
 
Startup izziv za učitelje, profesorje in vodstva šol je organiziral Primorski tehnološki park skupaj z Mestno 
občino Nova Gorica in Javno agencijo SPIRIT Slovenija, s podporo Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo.  
 
Partnerji Startup izziva učitelje, profesorje in vodstva šol: 
 

            
 
 
Tridnevne, intenzivne delavnice razvijanja podjetnih veščin, ki je potekala med 22. in 24. avgustom 2017, se je 
udeležilo 31 pedagoških delavcev iz Primorske in Osrednjeslovenske regije.  
 
Učitelji in profesorji so se za tri dni postavili v kožo startup podjetniških ekip. V skupinah so razvijali 6 
podjetniških idej, opravljali intervjuje s potencialnimi kupci, izdelali prve prototipe in skupaj s podjetniškimi in 
pedagoškimi mentorji oblikovali podjetniške zgodbe. 

 
 

Startup izziv za učitelje, profesorje in vodstva šol 2017 v slikah 
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1.1.6  Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti  
 
Primorski tehnološki park je 4. in 5. oktobra 2017 skupaj z Javno agencijo SPIRIT Slovenija, s podporo 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo organiziral prvič v Novi Gorici delavnico Z ustvarjalnostjo in 
inovativnostjo do podjetnosti.  
 

Partnerji delavnice 'Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti':  
 
Organizirana je bila dvodnevna delavnica v okviru katere so udeleženci pridobili izkušnje in znanja za izvajanje 
aktivnosti po metodologiji Design Thinking. Usposabljanje je bilo namenjeno vsem, ki izvajajo aktivnosti z 
mladimi, saj je glavni namen delavnice razumeti, kako metode Design Thiking-ga vnesti v učni proces.    

 

 

 

 

1.1.7 Startup vikend  
 
Startup vikend je intenziven podjetniški dogodek, na katerem morajo start-up ekipe sestavljene iz študentov in 
diplomantov različnih fakultet, v 48 urah za podjetniško idejo razviti učinkovit poslovni model in ga preveriti na 
trgu. Delo na vikendu poteka v interdisciplinarnih skupinah ob mentorstvu podjetnikov z znanjem vitkega in 
agilnega podjetništva in lastnimi izkušnjami pri izgradnji start-up podjetja.  
 

Startup vikend v Tolminu: V letu 2017 je bil Primorski tehnološki park izbran za izvajalca startup 

vikenda, ki je potekal v Tolminu od 20. do 22. oktobra 2017. Startup vikenda se je udeležilo 16 udeležencev. 

Organizator startup vikenda:           Izvajalec startup vikenda:  
 
 

Startup vikend 2017 v slikah 
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1.2 Zagon, razvoj in rast startup podjetij 
 
 

1.2.1 Inkubiranje startup ekip in startup podjetij 
 
 
Startup inkubator Primorskega tehnološkega parka posameznikom, skupinam in start-up podjetjem omogoča 
celovito poslovno podporo od zagona, preko razvoja in rasti do internacionalizacije podjetja. V okviru 
inkubatorja vključujemo v dva osnovna programa: 
 

 predinkubiranje: traja max 1 leto; V program vključujemo fizične osebe (posamezniki ali podjetniške 
skupine) ter pravne subjekte, ustanovljenena osnovi Zakona o gospodarskih družbah, ki razvijajo nov 
izdelek, storitev ali proces na osnovi lastnega znanja z visoko stopnjo dodane vrednosti, visoko tržno 
perspektivnostjo in usmerjenostjo na globalni trg. Pravni subjekt na dan sklenitve partnerstva ne sme 
biti starejši od 36 mesecev. 
in  

 inkubiranje: traja max 3 leta; V program inkubiranja vključujemo pravne subjekte, ustanovljene na 
osnovi Zakona o gospodarskih družbah, ki pri izvajanju proizvodne ali storitvene dejavnosti dosega 
visoko stopnjo razvojne usmerjenosti, tehnološke zahtevnosti in inovativnosti izdelkov, storitev ali 
procesov, visoko tržno perspektivnost in usmerjenost na globalni trg, ki niso starejše od 36 mesecev, 
ter so uspešno zaključili program predinkubacije, pridobil pozitivno mnenje komisije, ki jo oblikuje 
tehnološki park, in sklep Skupščine družbenikov o vključitvi v inkubiranje. 

 

Inkubator Primorskega tehnološkega parka v številkah 
 

 
 

Vir: Interni podatki PTP.  

 
 

 10 znaša povprečno letno število vključitev v inkubator v obdobju 2000-2017 

 171 znaša skupno število vključitev v inkubator v obdobju 2000-2017 
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Kratek opis poteka vključevanja v programa predinkubiranja in inkubiranja (skladno s Pravilnikom o 
partnerstvu pri izgradnji start-up skupnosti PTP, ki ga je sprejela Skupščina družbe Primorski tehnološki park 
d.o.o. dne, 05.12.2013): Vključevanje v program predinkubiranja poteka na osnovi prijave, ki jo ovrednoti 
vodstvo tehnološkega parka, in sicer na osnovi ocene znanja in kompetenc nosilcev ideje, vsebnosti znanja in 
pričakovane dodane vrednosti v izdelkih in storitvah, ocene tržnega potenciala na mednarodnem trgu ter 
ambicij nosilcev ideje po hitri mednarodni rasti.  
 
Od 1.1.2017 do 31.12.2017 smo v programe pred-inkubiranja sprejeli 17 novih podjetij: 
 

1. Računalniške storitve, Marko Fornazarič s.p. 
2. BOVEC HOLIDAY HOUSE & MORJE, Mihaela Rupnik s.p. 
3. Tvit9 d.o.o. 
4. Vibral d.o.o 
5. 2Stars d.o.o. 
6. Ollo d.o.o. 
7. Glam line d.o.o. 
8. ANU handmade, Ana Drašček s.p. 
9. Avokado d.o.o. 
10. VITALITY&ME, Irena Škamperle s.p. 
11. App-in d.o.o. 
12. DOBRA ROBA, oskrba z dobrinami, d.o.o. 
13. Pogumna.si Magdalena Fabčič s.p. 
14. Hekite Katarina Kogoj s.p. 
15. Sanja Kodič s.p. Prodaja in promocija izdelkov 
16. Spiro atom d.o.o. 
17. Kick ass bike plates, Gregor Zakrajšek s.p. 

 
ter 21 startup ekip z naslednjimi podjetniškimi projekti: 

 
18. Sheepdog toys 
19. Vintage Car Booking 
20. Optimizacija odvoza odpadkov 
21. Električni pogon za gorska kolesa 
22. M2U_SYS 
23. Morana's Team 
24. Aplikacija Teem 
25. Najdi svojo strast 
26. UV delovna oblačila 
27. Vrtnice Kodele 
28. Fast Forward Seduction 
29. Razvoj mikro turizma v Brdih 
30. Glumim glivo 
31. HranaZdaj.si 
32. E-čebelnjak 
33. TrafikArt 
34. Špajza 
35. RazgibAna 
36. Urejanje nepremičnin 
37. Okapi 
38. Kako vzgojiti zmagovalca 

 

Izvajanje aktivnosti so v letu 2017 omogočile:   
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1.2.2 Promocijsko-motivacijske aktivnosti 
 
Namen promocijsko-motivacijskih aktivnosti je širiti zavedanje o poslovnih priložnostih, izboljšati splošno klimo 
za podjetništvo, spreminjati dojemanje podjetnosti, inovativnosti in podjetništva ter skozi promocijo možnosti 
v okviru operacije in drugih storitev, ki jih nudi PTP, aktivirati ciljno skupino.  
 

Business meetups Nova Gorica 
 
Business Meetups Nova Gorica so neformalna večerna podjetniška srečanja, ki jih tehnološki park od leta 2013 
organizira z namenom širjenja pozitivnih podjetniških zgodb, znanja, izkušenj in omogočanja ustvarjanja novih 
poznanstev in povezav. Namenjena so podjetnikom, potencialnim podjetnikom, strokovnemu kadru, 
investitorjem, raziskovalcem in drugim, ki jih tematika zanima.  
 
V letu 2017 smo izpeljali 10 srečanj Business meetups Nova Gorica z naslednjimi gosti:   

 
1. Niko Klanšek, FlyKly 
2. Primož Zupan, mBills 
3. Davorin Furlan, Mag-Lev 
4. Peter Brenko, Shopamine 
5. Aljaž Andrejaš, Reveel 
6. Georgije Bosiger, Elaphe 
7. Jernej Pangeršič, Katapult 
8. Mic Melanšek, Mali Junaki 
9. Rok Stritar, Kibuba 
10. Borut Markelj, E-hrana  

 
 

Izvajanje aktivnosti v letu 2017 so omogočili:      

 
 
 

 

Business Meetups Nova Gorica 2017 v slikah 
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Roadshow Nova Gorica 
 

 Spomladanski promocijsko-motivacijski dogodek Roadshow Nova Gorica je potekal 15.3.2017 v 

Primorskem tehnološkem parku. Namenjen je bil predstavitvi novega kroga tekmovanja Start:up 

Slovenija in financiranja start-upov z zagonsko spodbudo P2 in naložbami sklada SK75 in SK200 SPS. V 

okviru dogodka sta se predstavila lokalni podjetnik Tomaž Jug iz podjetja Editor d.o.o., ki je mentor v 

okviru programov Iniciative Start:up Slovenija in Slovenskega podjetniškega sklada ter Matej Peršolja iz 

podjetja Protectus d.o.o., ki je v letu 2016 prejel semenski kapital sklada v višini 200.000 EUR.  

    
Utrinek iz Roadshow Nova Gorica 

 

 

 Jesenski pomocijsko-motivacijski dogodek Roadshow Nova Gorica je potekal 6.9.2017 v Primorskem 

tehnološkem parku. Namenjen je bil predstavitvi financiranja start-upov z naložbami semenskega 

kapitala Slovenskega podjetniškega sklada SK75 in SK200 SPS. V okviru dogodka sta se predstavila 

lokalni podjetnik Matjaž Komel v vlogi motivacijskega govornika ter Martin Koterle iz startup podjetja 

Bitnot d.o.o., ki je prejel semenski kapital Slovenskega podjetniškega sklada v višini 75.000 EUR v 

začetku leta 2017 ter mu v okviru vseslovenskega pospeševalnika Start:up Geek House svetuje 

direktorica PTP, Tanja Kožuh.  

    
Utrinek iz Roadshow Nova Gorica, 6. september 2017 

 
 

Izvajanje aktivnosti so v letu 2017 omogočili:   
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Promocijsko-motivacijski dogodki 
 

 

Izvedli smo 5 promocijsko-motivacijskih dogodkov: 

 

1. Promocijsko-motivacijski dogodek 'Priložnosti digitalnega marketinga', ki je potekal 29.3.2017. 

2. Predstavitev sedmih razpisov, ki jih je objavila Mestna občina Nova Gorica in so bili namenjeni 

spodbujanju podjetništva v letu 2017 (8.5.2017). 

3. Promocijsko-motivacijski dogodek 'Kako se lotiti poslovne ideje v današnjem času', ki je potekal 

21.9.2017.  

4. Promocijsko-motivacijski dogodek 'Marketing (r)evolucija: pogovor z marketing influencerji', ki je 

potekal 15.11.2017. 

5. Promocijsko-motivacijski dogodek 'Pomen pitcha za vašo podjetniško idejo', ki je potekal 4.12.2017. 

 
 

Promocijsko-motivacijski dogodki 2017 v slikah 
 

 

 

 

Izvajanje spodnjih aktivnosti so omogočili:      
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Promocija podjetij in podjetnikov iz skupnosti PTP v medijih 
 

 Startup podjetje iz Primorskega tehnološkega parka, MAG-LEV AUDIO, ki je razvilo prvi lebdeči 

gramofon na svetu ter v letu 2016 uspešno zaključilo Kickstarter kampanjo, se je predstavilo v oddaji 

Prava ideja, RTV Slovenija. Oddaja je bila predvajana 24.1.2017, posnetek je na voljo tukaj: 

http://4d.rtvslo.si/arhiv/prava-ideja/174451000  od 16:17 do 24:08 minute.  

      
MAG-LEV AUDIO v oddaji Prava ideja 

 

 

 Novinarska konferenca – predstavitev kampanje startup podjetja Avokado d.o.o. (blagovna znamka: I 

like tofu), ki jo je podjetje izpeljalo na plaftormi za množično zbiranje sredstev CONDA. Podjetje je 

kampanjo zaključilo konec septembra 2017 – prepričali so 44 investitorjev, zbrali 42.600 EUR 

investicijskih sredstev in s tem za 42% preseglo svoj zastavljeni cilj.  

   
Utrinki iz novinarske konference, 18.07.2017, PTP 

 
 
 
 
 

Izvajanje aktivnosti so v letu 2017 omogočili:   
 
 
 

https://www.facebook.com/maglevaudio/
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prava-ideja/174451000
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Promocijsko-motivacijske radijske oddaje 'Zajtrk za podjetne' 
 

 Promocijsko-motivacijske radijske oddaje 'Zajtrk za podjetne' smo zasnovali v partnerstvu z Radio 

Robin. Potekale so vsako soboto v ŽIVO iz NOE cafe in wine bara v Šempetru pri Gorici od 11.3. do 

1.7.2017. Namen oddaj je bil promovirati podjetništvo skozi prestavitve zanimivih in podjetnih gostov 

ter njihovih zgodb.   

Radijske oddaje je sponzoriralo podjetje Spintec d.o.o., zasnovali vodili pa smo jih v partnerstvu 

Radio Robin in Primorski tehnološki park. 

 

Seznam gostov radijskih oddaj v letu 2017: 

 11.3.2017: Goran Miškulin, Spintec 

d.o.o.  

   

   
 

 18.3.2017: Rok Gulič, Ollo d.o.o. 

 
 
 
 
 

 27.3.2017: Matija Klinkon, LED luks 

d.o.o.  

 

 

 10.6.2017: MAG-LEV audio, Davorin 

Furlan in 

Tomaž Pegan  

                              
 
 
 

 

 3.6.2017: Žan Menart, direktor 

idrijskega 

statupa Smart 

Optometry 

  

  
 
 
 

 27.5.2017: Majda Dodevska, Solis 

 
 
 
 
 

 20.5.2017: Eva Kljun in Anja Suska, 

vlogerki 

 
 
 



25 
 

 

 13.5.2017: Andraž Furlan 

 
 

 

 6.5.2017: Nataša in Mitja Mikulin, 

JUNG 

 
 

 

 29.4.2017: Žan Bric, Frlanova kmetija 

 
 

 22.4.2017: Maja Požar Andrejašič in 

Tine Andrejašič 

 

 15.4.2017 Janez Bensa, Parsek 

 
 

 8.4.2017: I like tofu, Anja Korenč in 

Matic Batagelj 

 
  

 1.7.2017: Pivovarna Pelicon, Matej 

Pelicon 

                 

 
 

 
Izvajanje aktivnosti PTP za radijsko oddajo 'Zajtrk za podjetjne' so v letu 2017 omogočili:  
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1.2.3 Informiranje, svetovanje in usmerjanje podjetnikov 
 

Namen izvajanja aktivnosti informiranja, svetovanja in usmerjanja posameznikov ali skupin je nuditi 
individualno strokovno podporo pri razvoju poslovne ideje, oblikovanju delujočega poslovnega modela in 
postavljanju izhodišč za učinkovit zagon podjetja.  
 

 Poglobljena svetovanja: Od 1.1.2017 do 31.12.2017 je bilo izvedenih 280 ur poglobljenih svetovanj 
posameznikom, skupinam in start-up podjetjem na temo zagona, razvoja in rasti podjetja.  

 

Izvajanje aktivnosti v letu 2017 so omogočili:      
 
 
 

 

 Omogočanje dodatnih ugodnosti za podjetnike v skupnosti PTP:  V sodelovanju s podjetjem Red 

Orbit, nekdanjim članom Primorskega tehnološkega parka, ki organizira vrhunsko konferenco InOrbit 

iz področja digitalnega marketinga, smo za člane tehnološkega parka pripravili posebno ponudbo za 

udeležbo na konferenci, in sicer so naši člani lahko koristili 20% popust pri kotizaciji. Konferenca je 

potekala 9. in 10. marca na Brdu pri Kranju. 

 20% popust pri kotizaciji za člane Primorskega tehnološkega parka 
 
 

 Zamejskim Slovencem, podjetnikom in zaposlenim v podjetjih v skupnosti PTP smo omogočili 

udeležbo na posebni 2-dnevni delavnici in mreženju v okviru konference PODIM:  V okviru 

konference PODIM je za zamejske Slovence v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem potekalo 

posebno izobraževanje 'Startup-šola po D-school metodologiji' ter mreženje udeležencev. 

Izobraževanje je omogočil Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS). 

Izobraževanja sta se iz PTP udeležila 2 podjetnika.  

 
     Utrinek iz izobraževanja zamejskih Slovencev v okviru konfernce PODIM, Maribor, maj 2017 
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1.2.4 Startup delavnice 
 
V letu 2017 smo organizirali in izpeljali: 

 25 enodnevnih startup delavnic 

 z več kot 35 različnimi udeleženci (gre za niz povezanih delavnic, ki jih udeleženci obiskujejo v okviru 
startup programa) 

 
Rezultat delavnic je: 

 razvoj 22 delujočih poslovnih modelov za nove podjetniške projekte 

 13 (od 22) podjetniških projektov se nadaljuje znotraj (novoustanovljenih) startup podjetij. 
 
 
Pregled izvedenih startup delavnic v l. 2017 (naslov delavnice – predavatelj): 
 

1. 'Od ideje do prve prodaje' je niz 6-ih intenzivnih delavnic – v januarju 2017 smo izvedli 1 delavnico.  
2. 'Osnove prodaje na Etsy' - Anita Česnik Mažgon 
3. Kako uspešno zagnati kampanjo množičnega financiranja - Niko Klanšek in Marina Markežič  
4. Startup šola – priprava na razpis za pridobitev zagonske spodbude Slovenskega podjetniškega sklada 

-  Mitja Mikuž (na razpisu je med več kot 100 prijavljenimi iz Goriške regije uspelo 1 podjetju, t.j. OLLO 
d.o.o., ki je pridobilo 54.000 EUR nepovratnih sredstev za subvencioniranje stroškov zagona podjetja 
v obdobju 2017-2018) 

5. Zakaj postati podjetnik – Matej Golob 
6. Startup podjetništvo z igro Playing Lean – Matej Golob 
7. Ugotavljanje realnih potreb in želja kupcev – Blaž Zupan (2 delavnici) 
8. Testiranje poslovne priložnosti – Blaž Zupan (2 delavnici) 
9. Grow hatching marketing – Majda Dodevska (2 delavnici) 
10. Prodaja, glavni vir financiranja podjetja – Lovro Peterlin (2 delavnici) 
11. Pridobivanje in managiranje sredstev za razvoj podjetja – Matej Peršolja (2 delavnici) 
12. Raziskava trga, kdo so idealni kupci, kje jih najdemo, 5 vprašanj, ki jih bomo vprašali – Blaž Zupan 
13. Kako razumeti stranke in kaj je profil kupca -  Blaž Zupan 
14. Marketing za startupe in sedem izhodišč za komuniciranje s strankami – Majda Dodevska 
15. Načini testiranja trga, metrike, ki štejejo – Matej Peršolja 
16. Strategija razvoja podjetja, trije mejniki v naslednjih treh mesecih – Matej Peršolja 
17. Kateri je pravi kanal za sanjskega kupca, pet korakov za pričetek prodaje – Rok Stritar  
18. Zgodba poslovne ideje, poslovna priložnost, zakaj investirati v nas – Rok Stritar 
19. Pomen 'pitcha' za vašo podjetniško idejo – Rok Stritar, Blaž Zupan (2 delavnici) 

 

 
Intenzivne startup delavnice 2017 v slikah 

 

  
 
Delavnice so v letu 2017 omogočili:   
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1.2.5 Intenzivne izobraževalne delavnice za nadgradnjo ključnih znanj in 
kompetenc 

 
V letu 2017 smo organizirali in izpeljali: 
 

 13 intenzivnih izobraževalnih delavnic za hiter razvoj inovativnih podjetij s poudarkom na nadgradnji 
ključnih znanj in kompetenc 

 s skupaj 435 udeleženci, ki so na delavnice prišli iz več kot 60 različnih podjetij iz regije 

 
 
Tematike sklopa 5-urnih intenzivnih delavnic na temo digitalnega marketinga: 
 

1. Strategije digitalnega marketinga 
2. Skrivnosti e-mail marketinga 
3. Optimizacija spletnih strani 
4. Google Adwords 
5. Naj Facebook dela za vas 
6. Od vsebine do številk – analitika 

 
 
Tematike sklopa 5-urnih intenzivnih delavnic na temo spletne prodaje: 
 

1. Kako postaviti spletno trgovino? 
2. Od 0 do 10.000 dolarjev na mesec na Amazonu 
3. Univerzalne zakonitosti oblikovanja 
4. Prodajna besedila, ki prodajajo več 

 
 
Tematike sklopa 5-urnih intenzivnih delavnic na temo B2B prodaje: 
 

1. Naj vas pogajanja ne spravijo iz tira! (pogajanja) 
2. Nastopam! Prepričam! Prodam! (prodajna retorika) 
3. B2B prodajne skrivnosti 

 
 

Intenzivne izobraževalne delavnice za razvoj inovativne ideje  
v poslovni model 2017 v slikah 

 
 

Delavnice so v letu 2017 omogočili:       
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1.2.6 Mentorski program  
 
 
V letu 2017 smo organizirali mentorski program, ki je obsegal izvedbo več kot 300 mentorskih ur, ki so jih 
opravili zunanji izvajalci (mentorji z izkušnjami z razvojem podjetja).  
 
 
V mentorski program je bilo vključenih 18 mentorjev ter na strani koristnikov programa: 
 
- 19 bodočih podjetnikov oz. podjetniških ekip in 
- 15 startup podjetij. 
 
 
 
Nekateri mentorji z naše baze: 
 

  
 
 
 
 

Mentorski program so v letu 2017 omogočili:      
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1.2.7 Dosežki podjetij iz skupnosti Primorskega tehnološkega parka v 2017 
 

 Član Primorskega tehnološkega parka podjetje 

Protectus, ki razvija sistem za varnost avtomobila 

CarLock, se je marca 2017 uvrstilo na seznam 50 

najboljših 'mobility' startupov s strani 

organizatorjev Pioneers Festivala, največjega 

dogodka za tehnologije in podjetnike prihodnosti, 

ki so letos prvič organizirali ločeno konferenco na 

področju mobilnosti. Podjetje smo podprli pri 

promociji.  

CarLock je bil uvrščen med 50 najboljših 'mobility' startupov v okviru Pionerss Festivala 

 

 Podjetnika Matijo Klinkona, ki vodi podjetje LED 

Luks smo nominirali za startup Primorske v okviru 

izbora Gospodarstvenik Primorske, ki ga 

organizirajo RTV Slovenija – TV Koper, Radio 

Koper in Primorske novice. Podjetje LED Luks, ki 

ga vodi Matija Klinkon, je postalo startup podjetje 

Primorske. Prispevek v TV oddaji na TV Koper je 

na voljo tukaj: http://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-

informativni/174460706 (od 13:46 minute 

naprej). 

Matija Klinkon, LED luks, je postal startup podjetje Primorske – Gospodarstvenik Primorske 

  
 

 MAG-LEV Audio d.o.o. izbran za predstavitev v 

knjigi 'SLOVENSKE PRAVE IDEJE - PETDESET 

ZGODB O USPEHU', ki je izšla v založbi revije Start 

up Kapital in v sodelovanju z Ministrstvom za 

gospodarski razvoj in tehnologijo ter Slovenskim 

podjetniškim skladom. Gre za prikaz slovenskega 

uspešnega podjetništva, predstavitev idej in 

zgodb na 210 straneh, ki so ali še bodo naletele 

na velik odziv tako v Sloveniji kot po svetu. 

 
MAG-LEV avdio predstavljen v knjigi 50 ZGODB O USPEHU 

 

 

 OLLO d.o.o. je bil izbran na razpisu MOS-ovi 

podjetni talenti in kot nagrado dobil predstavitev 

v biltenu sejma MOS 2017 ter brezplačno stojnico 

za predstavitev na sejmu. 

 
      
 
 
 
 

 OLLO (izbran na razpisu MOS-ovi podjetni talenti) na sejmu MOS 2017 

 

https://www.facebook.com/carlock/
https://www.facebook.com/Pioneersfestival/
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-informativni/174460706
http://4d.rtvslo.si/arhiv/tv-informativni/174460706
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1.3 Razvoj podjetniške skupnosti  
 
 
 

1.3.1 Mreženjski dogodki 
 

 

 

 Organizirali smo 3 dogodke mreženja, ki se jih je udeležilo več kot 150 posameznikov iz več kot 40 
različnih podjetij.  

 

 

 
- Mreženjski dogodek: Predstavitev sklada Kolektor Ventures in bitka mladih startupov, 7.6.2017. 

 
- Mreženjski dogodek: Pogovor in druženje z uspešnim podjetnikom Sandijem Češkom, 27.9.2017. 

 
- Mreženjski dogodek: Spreminjamo pravila igre (gosti: Leon Kralj – GOAP, Matej Peršolja – Protectus 

ter predstavniki investitorjev in skladov tveganega kapitala: ABC pospeševalnik, Silicijevi vrtički in 
Poslovni angeli Slovenije), 12.12.2017.  

 

 

 

 

 

Mreženjski dogodki 2017 v slikah 
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1.3.2 Sodelovanje z deležniki regionalnega, nacionalnega in 
mednarodnega okolja 

 
 
 

 Program potencialne podjetnike iz Znanstvenega in tehnološkega parka Lublin, Poljska: Izvedli smo 
5-dnevno intenzivno podjetniško izobraževanje za potencialne podjetnike iz Poljske ter vzpostavili 
povezave med potencialnimi podjetniki iz Poljske in podjetniki iz Primorskega tehnološkega parka (maj 
2017). 

 

 
 
Izvajanje aktivnosti je omogočil:  Lublin Science and Technology park, Poljska 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Po kreativni poti do znanja: V sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici smo izvajali projekt 'Po kreativni 
poti do znanja' v okviru katerega smo študentom dali priložnost, da pridobijo praktične izkušnje v času 
študija. Med zaposlenimi na Univerzi v Novi Gorici in Primorskem tehnološkem parku pa smo v okviru 
enodnevne delavnice tudi izmenjali znanja, izkušnje in dobre prakse pri razvoju veščin, ki jih mladi 
potrebujejo ob vstopu na trg dela.  
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 Podjetniški pospeševalnik Katapult – Trbovlje in KIK štarter – Kamnik: Obiskali smo dva mlada 
podjetniška pospeševalnika v Sloveniji, Katapult v Trbovljah in KIK štarter v Kamniku ter izmenjali 
znanje, izkušnje in dobre prakse.  

 

 
Katapult, Trbovlje in KIK štarter, Kamnik 
 
 
 

 Coworking Baza Tolmin: Za novonastali coworking v Tolminu smo organizirali posvet na katerem smo 
skušali prenesti dobre prakse delovanja coworking prostora v Primorskem tehnološkem parku ter 
navezati partnerstvo za sodelovanje pri spodbujanju in razvoju startup podjetij v Posočju. 

 

 
Coworking Baza, Tolmin 
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2 Nacionalni startup programi 
 
 

2.1 Izvajanje programov v okviru Iniciative Start:up Slovenija 
 
 

2.1.1 Tekmovanje Start:up Slovenija in razpis P2 za zagon podjetij 
 
V letu 2017 smo v okviru Iniciative Start:up Slovenija sodelovali pri organizaciji promocijske kampanje za 
prijavo na razpis Slovenskega podjetniškega sklada za zagon podjetij za Goriško regijo ter pri izvedbi 
nacionalnega tekmovanja startup podjetij mlajših od 3 let in pol. 
 

 Organizirali smo motivacijsko delavnico Roadshow Nova Gorica.  
 

 Izvedli smo enodnevno startup delavnico za pripravo prijaviteljev na razpis in tekmovanje. 
 

 Kot člani smo sodelovali v predselekcijski ocenjevalni komisiji tekmovanja Start:up Slovenija in 
razpisa P2 za zagon podjetja, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad. 

 

 Mentorirali smo podjetjema OLLO in 2stars, ki sta se prijavila na tekmovanje Start:up Slovenija in razpis 
P2 za pridobitev nepovratnih sredstev Slovenskega podjetniškega sklada. Podjetje OLLO je tudi uspelo 
in je prejemnik nepovratnih sredstev za zagon podjetja v višini 54.000 EUR. Ollo je edino podjetje iz 
Goriške regije med skupaj 40 prejemniki nepovratnih sredstev iz razpisa P2 za zagon.  

 
 

 
 

 

 
 
 

Izvajanje aktivnosti so v letu 2017 omogočile:   
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2.1.2 Izvajanje vsebinskega programa podpore podjetjem SK75 in SK200 
 
Slovenski podjetniški sklad prejemnikom semenskega kapitala v okviru javnih razpisov SK75 in SK200  
vsebinsko popodporo skupaj z Iniciativo Start up Slovenia. Primorski tehnološki park kot član Iniciative Start:up 
Slovenija izvaja določene aktivnosti v fazi promocije programov ter izvajanja podjetniške podpore podjetjem, 
prejemnikom semenskega kapitala SK75 in SK200, ki so vključena v podjetniški pospeševalnik Start:up Geek 
House oziroma Go:Global. 

 
 Start:up Geek House pospeševalnik – razvoj produkta in vstop na trg 

Pospeševalnik Start:up Geek House je namenjen inovativnim podjetniškim ekipam z globalnimi ambicijami. 
Zagotavlja izkušene startup mentorje, 75.000 EUR semenskega kapitala v obliki konvertibilnega posojila, 
coworking delovno mesto v Start:up Geek House na različnih lokacijah po Sloveniji (v Goriški regiji je na voljo v 
Primorskem tehnološkem parku), vrhunski bootcamp program ter celostno podjetniško pomoč in podporo.  
Primorski tehnološki park kot član Iniciative Start:up Slovenija izvaja aktivnosti v okviru programa 
podjetniškega pospeševalnika Start:up Geek House, in sicer je skladno s tem v letu 2017 nudil podjetniško 
podporo 6 startup podjetjem iz programa:  

 
1. Openprof d.o.o. 
2. Omisli.si d.o.o. 
3. Bitnot d.o.o. 
4. SIS poslovne storitve d.o.o. 
5. Playness d.o.o. in 
6. Vandrelust d.o.o. 

 
 

 Go:Global pospeševalnik – program za hitro globalno rast 
Pospeševalnik Go:Global je namenjen inovativnim podjetniškim ekipam z globalnimi ambicijami. Zagotavlja 
izkušene startup mentorje, 200.000 EUR semenskega kapitala v obliki lastniške investicije, vrhunski bootcamp 
program ter celostno administrativno pomoč in podporo pri prijavi na razpis SK200, ki jo nudijo zaposleni v 
tehnoloških parkih in inkubatorjih. Primorski tehnološki park kot član Iniciative Start:up Slovenija izvaja 
aktivnosti v okviru programa podjetniškega pospeševalnika Start:up Geek House, in sicer je skladno s tem v 
letu 2017 nudil podjetniško podporo enemu startup podjetju:  
 

1. Podjetju Protectus d.o.o. 
 

 
 
 
 
 
Izvajanje aktivnosti je bilo sofinancirano iz pridobljenega  javnega naročila Slovenskega podjetniškega sklada: 

 

http://www.startup.si/sl-si/programi/produkt-sk75/o-produktu
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3 Izvajanje projektov financiranih iz EU sredstev  
 
 
 

3.1 Retina 
 
Predmet projekta je izgradnja mreže že uveljavljenih laboratorijev z izkušnjami na področju znanosti o 
materialih in omogočanje raziskovalnim centrom ter malim, srednjim in velikim podjetjem dostop do 
raziskovalne mreže preko ”enotne vstopne točke”. Namen projekta je povečati možnosti za doseganje kritične 
mase R&I opreme v programskem območju Interreg Slovenija-Avstrija, kar naj bi spodbudilo podjetja v 
investicije v R&I in posledično pripomoglo k povečanju konkurenčnosti manj razvitih regij. Projekt bo PTP 
izvajal v konzorciju več partnerjev (vodilni partner je Univerza v Novi Gorici). Vrednost projekta: 1.765.000 
EUR, od tega je za PTP predvidenih 148.325 EUR, in sicer 81.000 EUR za leto 2018, 63.000 EUR 2019 in 4.325 
EUR za leto 2020. Spletna stran: http://www.retina.ki.si/  

 
 
 

3.2 SIO-PTP-2017-2018: Izvajanje podpornih storitev subjektov 
inovativnega okolja  

 
Namen izvajanja programa je preko subjektov inovativnega okolja (v nadaljevanju: SIO) vzpostaviti 
standardizirano, geografsko in programsko uravnoteženo podporo zagonu, razvoju in rasti inovativnih podjetij 
s potencialom hitre rasti. Cilj programa je spodbuditi zagon, rast in razvoj inovativnih podjetij s potencialom 
hitre rasti. Povečati želimo njihovo inovacijsko aktivnost, mednarodno konkurenčnost in internacionalizacijo. 
Vrednost programa: 196.000 EUR. PTP se je prijavil samostojno. 

 
 
 
 

3.3 Po kreativni poti do znanja 
 
Projekt je omogočal povezovanje visokošolskih zavodov s trgom dela in tako daje možnost študentom za 
pridobitev praktičnih izkušenj. V okviru sofinanciranih projektov študenti preučujejo kreativne in inovativne 
rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja. Projekt smo izvajali v partnerstvu z Univerzo v Novi 
Gorici.  

 
 

http://www.retina.ki.si/
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4 Upravljanje poslovne stavbe tehnološkega parka 
 
 

4.1 Izhodišča za zagotavljanje infrastrukturnih pogojev 
 
Primorski tehnološki park upravlja s poslovno stavbo v Vrtojbi na Mednarodnem prehodu 6, ki je v lasti Mestne 
občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba vsake do polovice. Skladno z medsebojno pogodbo med 
Primorskim tehnološkim parkom in občinama ter sporazumom o prejemu nepovratnih EU sredstev sklada 
Phare iz l. 2004 so se pogodbene stranke zavezale poslovno stavbo nameniti dejavnosti Primorskega 
tehnološkega parka z namenom zagotavljanja infrastrukturnih kapacitet po netržni najemnini. Pogodba je bila 
sklenjena l. 2006 in velja do 31.12.2020.  
 
Poslovna stavba tehnološkega parka je bila obnovljena v dveh fazah s sredstvi občin Nova Gorica in Šempeter-
Vrtojba,  EU skladov in posojila, ki ga je najel Primorski tehnološki park: 

- 1. faza obnove l. 2004:  Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba investirata v nakup 
zemljišča in poslovni objekt -  v naravi hala-skladiščni prostor (nekdanje carinsko skladišče). Pridobijo 
se EU sredstva sklada PHARE za obnovo 1. nadstropja (obnovi se skupaj 4.960 m2 bruto uporabnih 
površin). 

- 2. faza obnove l. 2007: Primorski tehnološki park d.o.o. pridobi EU sredstva sklada ESSR za investiranje 
v 2. fazo obnove poslovne stavbe, ki zadostuje za kritje 32,9% celotne investicije. Za pokrivanje 
preostanka investicije se Primorski tehnološki park d.o.o. zadolži pri banki za znesek v višini 2,06 mio 
EUR (tj. za 68,% celotne investicije). Doba odplačila posojila je do l. 2022. V drugi fazi obnove je bilo 
obnovljenih 3.390 m2.  

 
Poslovna stavba Primorskega tehnološkega parka pred in po 2. fazi obnove: 

 
PRED OBNOVO 

 
 

 
 
 

PO OBNOVI 

 
 

 

Primorski tehnološki park oddaja poslovne prostore skladno s cenami, ki jih je določila Skupščina: 
- cena najema pisarn za startup podjetja (predinkubirana in inkubirana podjetja; največ za dobo 4-ih let): 

6 EUR/m2, 
- cena najema pisarn za ostala podjetja: 8 EUR/m2, 
- cena najema za delavnice in skladiščne prostore: 4 EUR/m2. 
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4.2 Oddajanje prostorov v najem 
 
 

4.2.1 Coworking  
 
V poslovni stavbi Primorskega tehnološkega parka smo uredili coworking prostor, ki smo ga poimenovali 
Bridge85 (www.bridge85.com). Namenjen je freelancerjem, članom timov startup podjetij, samostojnim 
podjetnikom in posameznikom, ki lahko zaradi narave svojega dela delajo kjerkoli.  
 

 100 m2 je neto površina coworking prostora  

 13 razpoložljivih delovnih mest 
 
Coworking v Primorskem tehnološkem parku omogoča mirno in produktivno delovno okolje, kjer uporabniki 
opravijo delo bolj učinkovito. Hkrati pa svojo izkušnjo uporabe skupnega delovnega prostora lahko obogatijo 
še z obiskom delavnic in dogodkov v organizaciji Primorskega tehnološkega parka, se medsebojno družijo z 
ostalimi podjetniki v stavbi ter koristijo tudi ostalo podjetniško podporo tehnološkega parka. 
 

 50 EUR z ddv na mesec = najemnina za startup podjetaj 

 80 EUR z ddv na mesec = najemnina za ostale uporabnike  
 
Najemnina za uporabo delovnega prostora je 50 EUR z ddv na mesec za startup podjetja, ki so vključena v 
program inkubiranja ali pred-inkubiranja oziroma 80 EUR z ddv na mesec za ostale uporabnike.  
 
V najemnini je vključeno: delovni prostor z mizo, stolom in dostopom do hitrega interneta, brezplačna uporabe 
sejne sobe, dostop do podjetniške in strokovne literature v interni knjižnici Primorskega tehnološkega parka.  

 
Zasedenost v coworking prostoru v letu 2017: 

 

 povprečno 8 zasedenih delovnih mest  
 
V okviru coworking prostora Bridge85 so na voljo tudi delovna mesta za podjetja vključena v pospeševalnik 
Start:up Geek House (http://www.geekhouse.si/sl/prostori-za-start-ekipe).  

 

      
Mreža coworking prostorov Start:up Geek House               Nekateri uporabniki coworking prostora v letu 2017            
 

 

Izvajanje aktivnosti sta v letu 2017 omogočili:   

http://www.bridge85.com/
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4.2.2 Pisarne, delavnice in skladišča 
 
Poslovna stavba obsega 5.503,29 m2 neto površin. Razporeditev površin glede na uporabo je prikazana na 
spodnji sliki. 

 
Slika: Razporeditev glede na vrsto prostorov  

 

 
Vir: Interni podatki PTP.  

 
 
 
 

Tabela: Število pisarn glede na velikost 

 

Velikost pisarn število m2  delež  

do 30 m2 39 871,9 29,45% 

nad 30-50 m2 19 872,8 29,48% 

nad 50-90 m2 12 707,35 23,89% 

nad 90-110 m2 5 508,39 17,17% 

Skupaj 75 2.960,44 100,00% 
 

Vir: Interni podatki PTP.  

 
 
Primorski tehnološki park ima na voljo približno 20% prostih kapacitet, ki jih oglašuje na več načinov. V letu 
2016 smo potencialne najemnike nagovarjali: 

- z oglaševanjem na portalu nepremicnine.net in bolha.com,  
- z brezplačnimi oglasi v reviji Podjetnik, 
- z oglasom v časopisu Primorske novice – priloga ob prazniku Mestne občine Nova Gorica, 
- na dogodkih, ki jih organiziramo za potencialne podjetnike in podjetja, 
- v prispevkih v Novicah OOZ in Glasilu Občine Šempeter-Vrtojba, 
- v promocijskem gradivu Primorskega tehnološkega parka. 

 
 
 
 

http://www.nepremicnine.net/
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Zasedenost poslovnih prostorov v letu 2017: 
 

Slika: Primerjava zasedenosti prostorov v letih od 2012 do 2017 

 
 

Vir: Interni podatki PTP.  

 

 84,51  % je znašala povprečna letna zasedenost prostorov  

 86,04 % je znašala najvišja zasedenost prostorov (marec 2017) 

 82,45 % je znašala najnižja zasedenost prostorov (december 2017) 

 72 je povprečno število najemnikov v letu 2017 
 

 

Gibanje prihodkov iz naslova najemnin 2012-2017 
 

Slika: Čisti prihodki od najemnin v letih od 2012 do 2017 
 

 
 

Vir: Interni podatki PTP.  
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4.3 Vzdrževanje poslovne stavbe 
 
Kot upravljavec poslovne stavbe skrbi PTP tudi za zavarovanje stavbe ter izvajanje rednih in investicijskih 
vzdrževalnih del.  
 
V okvir vsakoletnih rednih servisno-vzdrževalnih aktivnosti izvajamo: 

- redne preglede požarne opreme; 

- servis pomožnega elektro agregata; 

- servis prezračevalnih sistemov; 

- servis ogrevalno hladilnega sistema; 

- pregled videonadzora, 

- košnja. 
 
 Redna vzdrževalna dela, ki smo jih izvedli, so:  

- beljenje stenskih površin zaradi zamakanja, 

- menjava stropnih plošč zaradi zamakanja strehe pod nosilci konstrukcije za solarno elektrarno, 

- popravila notranjih vrat, 

- popravila kotličkov, pip in čiščenje odtokov v WC-jih, 

- popravilo kljuk, 

- popravila elektroinštalacij. 
 

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Želimo, da je Primorski tehnološki park urejena poslovna stavba, zato 
vsako leto investiramo v urejanje notranjosti in zunanjosti zgradbe ter 
investiramo v trajno zasaditev okrasnih rastlin. 
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5 Finančno poročilo 
 
 

5.1 Pojasnila k računovodskim izkazom 
 

 

1. Bilanca stanja  
 

 Sredstva 
 
Sredstva znašajo 2.891.349,50 EUR, ki jih sestavljajo: 
 

- dolgoročna sredstva v višini 2.704.143 EUR; od tega predstavljajo celoten znesek opredmetena 
osnovna sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča v višini 786.676 EUR in zgradbe v višini 1.898.118 EUR,  ki 
so v lasti Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba in zato knjižene pod tuja osnovna 
sredstva ter druga osnovna sredstva v višini 11.209 EUR obsegajo osnovna sredstva za izvajanje 
dejavnosti tehnološkega parka ter osnovna sredstva v predavalnicah in ostalih skupnih prostorih 
 
in 

 

- kratkoročna sredstva obsegajo 187.188 EUR; od tega predstavljajo: 
o kratkoročne poslovne terjatve v višini 131.086 EUR (poslovne terjatve do kupcev 117.649 EUR 

se nanašajo na najemna razmerja, kratkoročne poslovne terjatve do drugih 13.438 EUR pa na 
terjatve iz naslova EU projektov, terjatve za DDV in terjatve za vračilo davka od dobička), 

o denarna sredstva na računu so na dan 31.12.2016 obsegala 48.681 EUR. 
 
 

 Obveznosti do virov sredstev 
 
Obveznosti do virov sredstev 2.891.349,50 EUR,  

- rezervacije iz naslova evropskih sredstev za obnovo stavbe v višini 729.026 EUR, 

- dolgoročne obveznosti v višini 587.784 EUR, pri čemer predstavlja celoten znesek glavnico posojila, ki 
ga je Primorski tehnološki park najel za rekonstrukcijo poslovne stavbe z odplačilno dobo leta 2022,  

- kratkoročne obveznosti v višini 186.852 EUR; od tega predstavljajo: 
o kratkoročne obveznosti do bank 147.696 EUR, kar predstavlja glavnico posojila za 

rekonstrukcijo poslovne stavbe, ki zapade v plačilo v letu 2018,   
o kratkoročne poslovne obveznosti v višini 39.156 EUR, kar predstavlja obveznosti, ki se nanašajo 

na leto 2017, vendar zapadejo v plačilo v letu 2018 (plače, stroški elektrike, vode, ogrevanja za 
mesec december).  
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2. Izkaz poslovnega izida  
 
     
Čisti prihodki od prodaje so v letu 2017 znašali 461.418 EUR in zajemajo: 

- prihodke iz naslova najemnin v višini 284.507 EUR, 

- prihodke od prodaje proizvodov in storitev v višini 176.911 EUR, kar vključuje predvsem prefakturirane 
stroške za stavbo, prihodke za izvedbo projektov po  pogodbah z občinami MO Nova Gorica, Občino 
Šempeter-Vrtojba in Občino Renče-Vogrsko (skupaj 69.668 EUR), ter prihodke iz naslova pogodbe za 
izvajanje storitve v podporo finančnim produktom Slovenskega podjetniškega sklada SK75 in SK200. 

 
Prihodki iz naslova subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 
so v letu 2017 znašali 149.248 EUR. V tej postavki predstavljajo glavnino prihodki iz naslova zahtevkov projekta 
SIO-PTP-2016-2017. 
 
V spodnji tabeli prikazujemo pregled virov financiranja za izvajanje programa dela Primorskega tehnološkega 
parka, na sliki pa pregled razmerja virov financiranja programa dela iz naslova občin v primerjavi z viri iz 
projektov, sponzorstev in donacij v letih 2015, 2016 in 2017. 

 
 
                             Tabela: Pregled virov financiranja programov PTP v letu 2017 

Viri financiranja za izvajanje programov PTP Višina v EUR Delež 

Občina Nova Gorica 53.274,59 EUR 25,74% 

Občina Šempeter-Vrtojba 12.295,08 EUR 5,94% 

Občina Renče-Vogrsko 4.098,36 EUR 1,98% 

Projekt SIO-PTP-2016-2017 119.395,05 EUR 57,68% 

Slovenski podjetniški sklad SK75 in SK200 9.000,00 EUR 4,35% 

Sponzorska in donatorska sredstva 8.943,85 EUR 4,32% 

SKUPAJ 207.006,93 EUR 100,00% 
Opomba: Vsi zneski so prikazani v neto vrednosti – brez DDV. 

 
 
 

Slika: Razmerje virov financiranja programov PTP  
'Projekti, sponzorstva in donacije vs Občine' v letih 2015, 2016 in 2017  

 
 

                        Leto 2015                                                  Leto 2016                                                 Leto 2017 

                  
  

Vir: Interni podatki PTP.  
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Poslovni odhodki so v l. 2017 znašali 564.458 EUR, od tega predstavljajo: 

- stroški blaga, materiala in storitev 266.176 EUR; 
o od tega so znašali stroški porabljenega materiala 67.067 EUR, kar zajema pretežno materialne 

stroške vezane na poslovno stavbo ter  
o stroški storitev 199.129 EUR, ki  delno obsegajo stroške povezane z upravljanjem in 

obratovanjem poslovne stavbe, delno pa stroške povezane z izvajanjem projektov in 
programov tehnološkega parka). 

- stroški dela 206.274 EUR, 

- odpisi vrednosti 90.970 EUR, ki zajemajo predvsem amortizacijo osnovnih sredstev (89.067 EUR) ter 
prevrednotenje poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih, 

- druge poslovne odhodke v višini 1.037 EUR, ki predstavljajo stroške izvršb in takse (sodišče, pri računu 
za vodo). 

 
Dobiček iz poslovanja je v l. 2017 znašal 54.724 EUR. 
 
Finančni odhodki so znašali 9.408 EUR (gre za obresti za najeto posojilo za rekonstrukcijo poslovne stavbe). 
 
Drugi prihodki so znašali 8.943,85 EUR donatorska sredstva in popravek odbitnega deleža. 
 
Drugi odhodki so znašali 2.617 EUR. 
 
Čisti dobiček poslovnega leta 2017 je znašal 42.869 EUR.  
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I. Priloge 
 

 Bilanca stanja na dan 31.12.2017 

 Izkaz poslovnega izida za leto 2017 
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Priloga 1: Bilanca stanja  
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Nadaljevanje iz predhodne strani. 
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Priloga 2: Izkaz poslovnega izida  
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Nadaljevanje iz predhodne strani. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


