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Povzetek v sliki 
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Povzetek v besedi 

 
 
Leta 2000 je bil kot odziv na pomanjkanje ustreznih podpornih storitev za razvoj podjetništva v regiji 
ustanovljen Primorski tehnološki park. Od ustanovitve je bilo s storitvami tehnološkega parka podprtih več kot 
140 inovativnih podjetij s potencialom rasti. Nekatera med njimi kot so Instrumentation technologies, 
Smarteh in Business Solutions imajo danes več kot 30 zaposlenih, druga kot so Datapan, Enoop, THT 
NG/Blusay med 10 in 20, predvsem visoko izobraženih, kadrov, med mlajšimi podjetji s potencialom (globalne) 
rasti pa lahko omenimo C-astral, Led Luks, Rimo in Protectus. V zadnji dveh letih so zasebni investitorji v start-
up podjetja v tehnološkem parku vložili približno 0,5 mio EUR kapitala.  
 
Primorski tehnološki park je danes pomemben gradnik start-up ekosistema v regiji, ki je prevzel odgovornost 
za razvoj in izvajanje programov za: 

- promocijo podjetništva in aktivacijo talentov, 
- svetovanje in mentorstvo start-up ekipam od razvoja ideje do zagona podjetja, 
- podporo start-up podjetjem pri razvoju, rasti in internacionalizaciji ter 
- izgradnjo start-up skupnosti v regiji.  

 
V lanskem letu je izpeljal več kot 60 podjetniških aktivnosti s skupaj več kot 2.300 udeleženci, se povezal v 
nacionalno platformo Start:up Slovenija ter zasnoval program Start:up Nova Gorica kot platformo za izgradnjo 
pomembnega podjetniškega vozlišča v regiji. V inkubator Primorskega tehnološkega parka je bilo na novo 
vključenih 17 start-up posameznikov oziroma ekip. Za talente in podjetnike je bilo skupaj izvedenih več kot 
300 ur podjetniškega izobraževanja in več kot 160 individualnih ur svetovanja. Prostori v poslovni stavbi so 
bili v letu 2015 v povprečju 81 % zasedeni, kar je več kot 10 % več kot leta 2012. Povprečno število najemnikov 
je znašalo 66, v coworking prostoru pa 12 rednih uporabnikov. 
 
Primorski tehnološki park je poslovno leto 2015 zaključil s čistim dobičkom v višini 28.598 EUR. Poglavitni vir 
prihodkov za izvedbo programa znašajo sredstva iz razpisov (70.132 EUR) in sredstva občin, Mestne občine 
Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba (65.574 EUR).  Prihodki iz najemnin so znašali 267.653 EUR, glavnica 
(147.696 EUR) in obresti (18.424 EUR) za posojilo za 2. fazo rekonstrukcije poslovne stavbe pa skupaj 166.120 
EUR.  
 
Primorski tehnološki park je v zadnjih dveh letih znatno izboljšal tudi bonitetno oceno, in sicer iz D 
(podpovprečno) v letu 2013 na B1++ (dobro) v letu 2015.  
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Kratek pregled rezultatov dela Primorskega tehnološkega parka v letu 2015 po kategorijah: 
 
PROSTORI: 

- 81% - povprečna letna zasedenost prostorov  
- 83% -  najvišja stopnja zasedenosti  
- 76%  -  najnižja stopnja zasedenosti  
- 66 - povprečno število  najemnikov 
- struktura najemnikov po najeti površini: 36% inkubirana podjetja, 64% pridruženi in interesni partnerji 

 
 
PROGRAMI ZA AKTIVACIJO TALENTOV: 

- 40 dogodkov 
- +175 izvedenih ur izobraževanja 
- 279 udeležencev vključenih v aktivnosti za aktivacijo talentov 
- +1.050 udeležencev ostalih dogodkov za aktivacijo talentov 
- 130 obravnavanih inovativnih podjetniških idej 
- 41 podjetniških mentorjev 
- 13 podjetniških gostov 
- 78 partnerjev 

 
INKUBATOR PRIMORSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA: 

- 163 individualnih ur svetovanj  
- 17 novih vključitev v inkubator  
- 6 organiziranih aktivnosti za inkubirance 
- 1 nagrada za v kategoriji start-up Primorske v okviru izbora Gospodarstvenik Primorske 
- 1 finalist nacionalnega tekmovanja Start-up leta 2015 

 
RAZVOJ IN RAST PODJETIJ: 

- 1 start-up šola 
- 6 strokovnih start-up delavnic 
- 90 izvedenih ur izobraževanja 
- +100 udeležencev 
- 2 podjetniška pospeševalnika (Start:up Geek House in Go:Global) 

 
GRADNJA PODJETNIŠKE SKUPNOSTI V REGIJI: 

- program Start:up Nova Gorica 
- spletna platforma www.startupnovagorica.si 
- video predstavitev Start:up Nova Gorica https://www.youtube.com/watch?v=jTj8s9xKKpY  
- 5 partnerjev 
- 10 start-up mentorjev 
- start-up podjetniška skupnost 

 
MEDNARODNI PROJEKTI 

- 2 mednarodna projekta v izvajanju (T-lab in SmartInno) 
- 6 prijav na mednarodne razpise 

 
PROSTORI: 

- 81% - povprečna letna zasedenost prostorov  
- 83% -  najvišja stopnja zasedenosti  
- 76%  -  najnižja stopnja zasedenosti  
- 66 - povprečno število  najemnikov 
- struktura najemnikov po najeti površini: 36% inkubirana podjetja, 64% pridruženi in interesni partnerji 

 
 

 

http://www.startupnovagorica.si/
https://www.youtube.com/watch?v=jTj8s9xKKpY
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Iniciativa Start:up Slovenija  
 
 

Primorski tehnološki park je član Iniciative Start:up Slovenija                      
 
 

 
Iniciativa Start:up Slovenija je odgovor 
na vse večji zaostanek v evoluciji 
slovenskega startup ekosistema. Zato 
smo se leta 2011 vodilni subjekti 
inovativnega okolja pričeli povezovati v 
Iniciativo Start:up Slovenija, da bi 
oblikovali in okrepili nacionalne 
programe za spodbujanje podjetništva 
ter zagotovili mrežo celostne podpore 
za zagon in izgradnjo startup podjetij 
po vsej Sloveniji. 
 
V iniciativo smo povezani nekateri 
tehnološki parki, univerzitetni in 
podjetniški inkubatorji (Tovarna 
podjemov, Tehnološki park 
Ljubljana, Primorski tehnološki 
park,  Pomurski tehnološki park, RCR 
Zasavje in Inkubator Savinjske regije) 
ter mentorji, investitorji, skladi 
tveganega kapitala, drugi deležniki 
podpornega okolja za start-up 
podjetja.  
 

 
www.startup.si  

 
 

 

Združenje inkubatorjev in tehnoloških parkov 
 
 
Primorski tehnološki park je ustanovni član Združenja inkubatorjev in tehnoloških parkov Slovenije   

 

        
 
 

http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=4
http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=4
http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=1
http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=1
http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=3
http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=3
http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=6
http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=5
http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=5
http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=7
http://www.startup.si/
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1 Start-up ekosistem  
 
 

1.1 Programi za aktivacijo talentov in zagon start-up podjetij 
 
 

1.1.1 POPRI – vseslovensko podjetniško tekmovanje za mlade  
 
POPRI (kratica za podjetje za prihodnost) je tekmovanje, ki ga Primorski tehnološki park izvaja vsako leto že 
od leta 2005. S programom spodbujamo ustvarjalnost in inovativnosti, uporabo sodobnega znanja in tehnologij 
ter razvoj podjetnosti pri mladih od 7. razreda osnovne šole preko dijakov do študentov in diplomantov do 29. 
leta starosti.  
 
S tekmovanjem mlade spodbujamo, da razvijajo podjetno razmišljanje, povezujejo probleme z rešitvami in 
kupci, uresničujejo svoje ideje, jih predstavijo in primerjajo z idejami sovrstnikov iz vse Slovenije. Pri tem ni 
namen učence usmerjati v podjetništvo, ampak jih učiti kompetenc za življenje (podjetnost je ena ključnih 
kompetenc vseživljenjskega učenja 21. stoletja – Priporočilo Evropskega parlamenta). 
 
Potek tekmovanja:  

 Mladi tekmujejo s podjetniško idejo, ki jo morajo razviti v podjetniško zgodbo in jo zapisati v obliki 
poslovnega modela. Izdelati morajo tudi skice, prototip, plakate, zloženke, video ali druge vrste 
predstavitev, s katero čim bolj ponazorijo bistvo svoje ideje. 

 Tri skupine tekmovalcev: študenti in diplomanti do 29. leta starosti, dijaki in osnovnošolci od 7.-9. 
razreda. 

 Obvezen pogoj: posamezniki in skupine še nimajo ustanovljenega svojega podjetja. 

 Strokovna komisija ocenjuje pisne izdelke ter izbere polfinaliste tekmovanja, ki morajo svojo idejo 
komisiji tudi osebno predstaviti. V polfinalu komisija izbere 3 finaliste iz vsake starostne kategorije, ki 
so predstavljeni na zaključni prireditvi. 
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Število tekmovalcev POPRI od l. 2005-2015 

 
 
Število podjetniških idej POPRI od l. 2005-2015 

 
 
Predstavitev podjetniških idej pred strokovno komisijo 

 
 
Zaključna prireditev z razglasitvijo zmagovalcev in podelitvijo nagrad, 23.4.2015, SNG Nova Gorica 

 
 
Video predstavitve finalistov tekmovanja POPRI 2015: 

1. osnovnošolci: https://www.youtube.com/watch?v=zmPoGX8g6wY  
2. dijaki: https://www.youtube.com/watch?v=Fla5yjfJgsw  
3. študenti, diplomanti in mladi do 29 let: https://www.youtube.com/watch?v=XDrz_hXVIro  

https://www.youtube.com/watch?v=zmPoGX8g6wY
https://www.youtube.com/watch?v=Fla5yjfJgsw
https://www.youtube.com/watch?v=XDrz_hXVIro
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1.1.2 POPRI Podjetniški eksperiment za osnovnošolce 
 
Podjetniški eksperiment je interesna dejavnost, ki jo Primorski tehnološki park drugo leto zapored izvaja v 
osnovnih šolah za učence od 7. do 9. razreda. Namen dejavnosti je, da mlade čim bolj zgodaj v izobraževalnem 
procesu usmerimo v razvoj večin inovativnost, ustvarjalnosti in podjetnosti. Podjetniški eksperiment mlade 
spodbuja k samoiniciativnosti in timskemu delu ter jim da vpogled, kako znanju in tehnologijam dati uporabno 
vrednost. 
 
Program Podjetniškega eksperimenta:  

 13 srečanj po 2 šolski uri, 

 usposobljen mentor, 

 gostje iz podjetij,  

 zaključna predstavitev podjetniških zgodb. 
  
Na območju Mestne občine Nova Gorica smo Podjetniški eksperiment izvajali v partnerstvu z Mladinskim 
centrom Nova Gorica, v drugih občinah v Goriški regiji pa samostojno oz. z drugimi partnerji kot so Posoški 
razvojni center, Športno in kulturno društvo nasmejan Kanal.  
 
 

 
 

 
 
Podjetniški eksperiment za osnovnošolce – obiski podjetnikov 
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1.1.3 Motivacijski podjetniški dogodki za aktivacijo talentov  
 
Motivacijski podjetniški dogodki za aktivacijo talentov so namenjeni posameznikom in skupinam, ki imajo 
potencial, da svoje znanje uporabijo za razvoj novih idej, potrebujejo pa sodobno podjetniško znanje, 
informacije, povezave in dodatno motivacijo.  
 

 7 občin v Sloveniji in Italiji: MO Nova Gorica, Občine Šempeter-Vrtojba, Renče-
Vogrsko, Ajdovščina, Vipava, Kobarid, Gorica  

 
 

 
 
 
Podjetniški dan na ŠC Nova Gorica – predstavitev podjetniškega tekmovanja POPRI 

 
 
Poprajmo naprej v okviru dogodkov Mesta mladih v Novi Gorici 
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1.1.4 Startup vikend  
 
Startup vikend je intenziven tridnevni 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. V letu 2015 smo 
organizirali 2 start-up vikenda: 

- start-up vikend Nova Gorica smo organizirali in izpeljali samostojno,  
- start-up vikend Bovec pa je potekal v organizaciji Posoškega razvojnega centra, Primorski tehnološki 

park pa je sodeloval kot partner.  
Izjavi dveh udeležencev start-up vikenda Nova Gorica: 

   
 
Start-up vikend Nova Gorica 

 
 
Start-up vikend Bovec 

 
 
 

Start-up vikend  Nova Gorica je bil zame prvi korak v 
svet podjetništva. Pridobil sem nova znanja in se 
naučil predvsem tege, naj se vedno vprašam, kaj 
stranka potrebuje in zakaj to 
potrebuje. S tem lažje rešujem 
problem, ki ga ima stranka, 
širim svoje znanje, nove ideje 
pa se pojavljajo same od sebe. 

 
Matej Leban, b-datafit 

 
 
Na Start-up vikendu se mi je najbolj vtisnila v spomin 
izkušnja dela v skupini. Naučila sem se, kako pravilno 

razporediti delo med sodelavci 
in kakšne veščine so potrebne 
za timsko delo. Ekipa, ki združi 
moči in delo s skupno vizijo, 
zmore veliko več.   

 
Ester Slokar, absolventka 
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1.1.5 Start-up šola za potencialne podjetnike – študijski krožki v Tolminu 
 

V partnerstvu s Posoškim razvojnim centrom smo v Tolminu v okviru študijskih krožkov izvedli start-up šolo za 
potencialne podjetnike, ki je potekala od januarja do marca 2015, ob sobotah od 9. do 13. ure v obsegu 25 ur.  
 
Delavnice so potekale v skupinah po 3-5 oseb. Udeleženci so se naučili iskati probleme ljudi in družbe, razvijati 
rešitve zanje na inovativen in kreativen način, izdelovati prototipe izdelkov, oblikovati delujoč poslovni model 
ter svoje podjetniške zamisli predstaviti na učinkovit in zanimiv način. Ob zaključku programa je bila 
organizirana predstavitev (Pitchi) podjetniški idej pred komisijo, ki so jo sestavljali podjetniki iz lokalnega okolja 
in predstavniki Primorskega tehnološkega parka. 
 
 

 
 
 
 
Start-up šola za potencialne podjetnike – študijski krožki v Tolminu 
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1.2 Inkubator Primorskega tehnološkega parka 
 
Start-up 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 programa (opis programov je v nadaljevanju): 

- pred-inkubiranje (traja max 1 leto) in  

- inkubiranje (traja max 3 leta). 
 
Po uspešnem zaključku inkubiranja podjetja vključujemo v pridruženo partnerstvo. Podjetja in posameznike, ki 
izkazujejo potencial na področju sooblikovanja in razvoja podjetniško-inovativnega okolja, vendar ne 
izpolnjujejo pogojev za vključitev v programe pred-inkubiranja in inkubiranja oz. pridruženega partnerstva, 
vključujemo v program interesnega partnerstva.  
 
Podjetja v vseh treh oblikah partnerstva sooblikujejo podjetniško skupnost tehnološkega parka.  
 

 163 individualnih ur svetovanj  

 13 novih vključitev v inkubator (program predinkubacije) 

 2 podaljšani predinkubaciji (dve podjetji sta bili ponovno vrnjeni v program 
predinkubacije) 

 3 vključitve v program inkubacije (prehod iz predinkubacije v inkubacijo) 

 6 organiziranih aktivnosti za inkubirance 

 9 znaša povprečno letno število vključitev v inkubator v obdobju 2000-2015 

 149 znaša skupno število vključitev v inkubator v obdobju 2000-2015 
 
 
 
Slika: Število inkubirancev po letih 
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A. Vključitev v program predinkubacije 
 
V letu 2015 smo v program predinkubiranja vključili naslednje: 

1. Matjaž Gorkič, Avtovleka Gorica s.p.; portal za prazne povratne vožnje avtovlek 
2. Kraken d.o.o., Tiha plavutka 
3. Studio Spomin, Janko Božič s.p. 
4. Matej Zrimšek z ekipo Krafty; spletne storitve za rokodelce 
5. Sara Spačal, Luč miru 
6. Aliasko d.o.o., fasadni sistem ETICS s kamnito oblogo 
7. Mini Poliglotini, Mojca Ars Stubelj s.p. 
8. B-datafit, Matej Leban s.p.; aplikacija ta spreminjanje življenjskega sloga 
9. Tanja Faletič; košara za kolo 
10. Algamteknol d.o.o. 
11. Vitis Tech d.o.o. 
12. Plezalna šola Peter Mrak s.p., mobilna aplikacija Dr.Climber 
13. Referral River, Matej Leban s.p. 

 
B. Vključitev v program inkubacije  

Sedem kandidatov iz programa predinkubacije, ki so izpolnjevali pogoje za nadaljevanje programa v okviru 
inkubacije smo pozvali na predstavitev pred strokovno komisijo. Predstavitev kandidatov je obsegala 2 
minutno predstavitev poslovne ideje s pomočjo PowerPoint predstavitve, člani komisije pa so kandidatom 
postavili dodatna vprašanja. Komisijo so sestavljali: Tanja Kožuh, Primorski tehnološki park d.o.o., Tomaž Jug, 
Editor d.o.o., Rok Uršič, Instrumentation technologies d.d..  
 
Pred strokovno komisijo se je predstavilo 6 start-up podjetnikov, in sicer: 

1. Matej Peršolja iz Protectus technologies d.o.o. 
2. Blaž Erzetič iz Erzetich – Blaž Erzetič s.p. 
3. Matija Klinkon iz Led luks d.o.o. 
4. Tomaž Puc iz S3MEA spletne storitve d.o.o. 
5. Miro Zdovc iz Miro Zdovc s.p. 
6. Peter Krivec iz PBM3 d.o.o. 

 
Komisija je za tri kandidate podala pozitivno mnenje za vključitev v program inkubacije, in sicer podjetjem: 

1. Erzetich – Blaž Erzetič s.p.,  
2. Protectus d.o.o. in  
3. Led luks d.o.o.  

 
Dvema kandidatoma: 

1. S3MEA spletne storitve d.o.o. in  
2. PBM3 d.o.o.,  

je komisija podala negativno mnenje in jih predlagala v ponoven program predinkubacije za eno leto. 
 
Komisija je podala negativno mnenje za projekt Mira Zdovca.  

 
 

Predstavitev predinkubirancev pred strokovno komisijo za vključitev v inkubiranje 
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C. Aktivnosti s predinkubiranci in inkubiranci 

 
Svetovalni dan za start-up podjetnike v inkubatorju PTP 

 
 Za start-up ekipe so mentorjem iz gospodarstva predstavile svoje podjetniške izzive, slednji pa so jim podali 
povratne informacije, nasvete in usmeritve za hitrejši in učinkovitejši razvoj start-up projektov. Svetovanja se 
je udeležilo 5 start-up ekip. Sodelovalo je vlogi 6 mentorjev. 
 
Start-up Primorske je postal inkubiranec Primorskega tehnološkega parka, podjetje Protectus d.o.o.  

V okviru izbora Gospodarstvenia Primorske, ki ga organizirajo RTV Koper, Radio Koper in Primorske novice, 
smo sodelovali pri prijavi podjetja na prvi izbor start-up podjetja Primorske. V čast nam je, da je podjetje 
našega inkubiranca Mateja Peršolje postal 'Start-up Primorske'. 
 
Mojca Stubelj Ars, MINI POLIGLOTINI na dogodku Start-up Sauna v Ljubljani 

Start-up podjetnico Mojco Stubelj Ars smo mentorirali pri piljenju poslovnega modela in predstavitve (piča). 
Podjetnica je bila izbrana v krog 14-ih start-up ekip za predstavitev na dogodku Start-up Sauna, kjer se je 
uvrstila med štiri najboljše predstavljene ekipe. Kot nagrado je prejela 1 na 1 mentoriranje vrhunskega tujega 
investitorja. 
 
Obisk gospodarske delegacije iz Kosova 

 
Prizadevamo si, da bi naša start-up podjetja tudi z obiski gospodarskih delegacij iz tujine imela možnost 
pridobiti nove poslovne povezave za širitev na tuje trge. Gospodarska delegacija iz Kosova je v Primorskem 
tehnološkem parku obiskala podjetje LED luks d.o.o.. 
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Organizacija udeležbe start-up podjetij na eni največjih podjetniških konferenc JV Evrope PODIM 

 
Konferenca PODIM je potekala 13. In 14. maja 2015 v Mariboru. Poteka v organizaciji Iniciative Start:up 
Slovenije, katere član je tudi Primorski tehnološki park. Na konferenco smo peljali 7 podjetnikov.  
 
Organizacija udeležbe start-up podjetij na enem največjih start-up festivalov, Pioneers Festival, Dunaj 

V okviru programa rasti in internacionalizacije podjetij smo skupaj s Tehnološkim parkom Ljubljana in Tovarno 

podjemov - inkubatorjem Univerze v Mariboru organizirali obisk enega največjih start-up festivalov na Dunaju, 

Pioners Festival, ki je potekal od 27. do 29. maja 2015. Iz Primorskega tehnološkega parka se ga je udeležil 

start-up podjetnik Matej Peršolja. 
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1.3 Razvoj in rast podjetja 
 

1.3.1 Start-up šola za start-up podjetja 
 
V letu 2015 smo start-up šolo v tehnološkem parku izvedli v sodelovanju s Hekovnikom iz Ljubljane. Program ni 
vseboval klasičnih predavanj, ampak sklop delavnic, kjer so udeleženci svoje poslovne ideje razvijali vašo pod 
strokovnim mentorstvom. Predavanja so izvajali strokovnjaki iz start-up šole Hekovnik in so potekala on-line iz 
Ljubljane, mentorsko delo pa je potekalo osebno pod strokovno podporo sodelavcev iz Primorskega 
tehnološkega parka.   
 

 
 

 
Start-up šola v Primorskem tehnološkem parku: 

 
 
 
 
 

1.3.2 Tekmovanje Start:up Slovenija 
 
V letu 2015 smo v okviru Iniciative Start:up Slovenija soorganizirali nacionalno tekmovanje start-up podjetij 
mlajših od 3 let in pol. Na tekmovanje sta se prijavili 102 podjetij iz vse Slovenije, od tega 3 podjetja iz Goriške 
regije.  
 

 
 
Vsi prijavitelji so se aprila 2015 predstavili na demo dnevih pred 64 člansko komisijo investitorjev, uveljavljenih 
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podjetnikov, strokovnih sodelavcev iz tehnoloških parkov in inkubatorjev ter strokovnjakov s področja 
podjetništva. V komisiji sta sodelovala tudi 2 sodelavca Primorskega tehnološkega parka. 
 
Komisija je med 5 finalistov tekmovanja se je uvrstila tudi podjetje Kraken d.o.o., ki je vključeno v inkubator 
Primorskega tehnološkega parka. Podjetje je na tekmovanju predstavilo prve neslišne karbonske plavuti na 
svetu, ki se uporabljajo tako za vrhunski podvodni ribolov kot tudi za potapljanje na vdih. Gre za popolnoma 
neslišne plavuti, ki plavalcu omogočajo 40% večji izkoristek moči, še vedno pa ohranjajo karakteristike 
predhodnih plavuti. 
 
Start:up Slovenija – tekmovanje za najboljše start-up podjetje v Sloveniji 

 
 
 
 

1.3.3 Strokovne start-up delavnice  
 
V letu 2015 smo izvedli več tematskih delavnic, ki so bile namenjene poglabljanju znanja in informacij, ki so 
specifične za razvoj in rast start-up podjetja. 
 

 
 
 
Start:up roadshow Nova Gorica – februar 2015 

 
Roadshow dogodki so namenjeni informiranju o aktualnih podjetniških priložnostih, virih financiranja in 
programih, prenosu dobrih podjetniških praks ter usposabljanju za uspešno prijavo in sodelovanje v aktualnih 
programih. Februarskega roadshowa se je udeležilo 26 podjetnikov. 
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Start:up roadshow Nova Gorica – september 2015 

 
Septembrskega roadshowa se je udeležilo 29 udeležencev. 

 
2-dnevna delavnica: Vikend programiranja 

 
Delavnice se je udeležilo 8 podjetnikov.  
 
Delavnica za start-up podjetja, ki razvijajo produkte v povezavi s turizmom 

Za start-up podjetja v turizmu ter podjetja, potencialne podjetnike, študente in ostale, ki jih zanima množično 
financiranje, iskanje investicije preko platforme TravelStarter in priložnosti v okviru svetovne razstave Expo 
Milano 2015 smo organizirali delavnico StarT-lab. Delavnice se je udeležilo 36 podjetnikov.  
 
Start-up šola Nova Gorica – enodnevna deljavnica za pripravo na demo dan za tekmovanje Start:up Slovenija 

 
Priprava na demo dan je bila namenjena start-up podjetjem, ki so se prijavila m v pred-selekcijski postopek 
tekmovanja Start:up Slovenija in razpisa P2A Slovenskega podjetniškega sklada. Vodil jo je Mitja Mikuž iz PTP, 
start-up šole pa se je udeležilo 9 podjetnikov.  
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2 dnevna delavnica iz področja start-up marketinga 'Growth Hacking' 

 
Organizirali smo dvodnevno praktično izobraževanje iz področja start-up marketinga z naslovom 'Growth 
Hacking', ki je potekalo 4. in 11. junija 2015 v Primorskem tehnološkem parku. Nova znanja je pridobilo 10 
udeležencev. Izobraževanje smo izpeljali v sodelovanju s SmartNinja.  
 
 
 

1.3.4 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 administrativno pomoč in podporo 
pri prijavi na razpis SK75, ki jo nudijo zaposleni v subjektih tehnoloških parkih in inkubatorjih.  
 

 
 
Primorski tehnološki park se je v konzorciju partnerjev pod vodstvom Tehnološkega parka Ljubljana (partnerji 
so še Tovarna podjetmov – inkubator Univerze v Mariboru in Venture Lab) uspešno prijavil na razpis 
Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) za izvajanje programa podjetniškega pospeševalnika Start:up Geek 
House. Konzorcij partnerjev, ki deluje pod okriljem Inciative Start:up Slovenija skladno s pogodbo s SPS izvaja  
postopek predselekcije za prijavo na razpis SPS produkt SK75 (za pridobitev semenskega kapitala 75.000 EUR), 
3-mesečni mentorski program booth camp in celostno administrativno pomoč in podporo.  
 
Start:up Geek House pospeševalnik in coworking lokacije 
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Na razpis SK75 se v letu 2015 prijavilo eno inkubirano start-up podjetje iz Primorskega tehnološkega parka 
(Algamteknol d.o.o.), ki se je udeležilo dvodnevnega izobraževanja za pripravo na Demo dan (pitching pred 
investitorji), vendar žal na razpisu ni uspelo. 
 
Start:up Geek House pospeševalnik – dvodnevno izobraževanje (na sliki v sredini podjetnik iz PTP): 

 
 
Na pomladnem razpisu SK75 je uspel novogoriški podjetnik Marko Filej s podjetjem Trenerji4me, internetne 
storitve, d.o.o., ki mu Primorski tehnološki park nudi celostno administrativno pomoč in podporo. Poleg tega 
Primorski tehnološki park v skladu z razdelitvijo aktvnosti v konzorciju partnerjev nudi to podporo tudi podjetju 
Vandrlust d.o.o. s produktom TravelStarter iz Ljubljane.  
 
 
Primorski tehnološki park v okviru Start:up Geek House pospeševalnika nudi celostno administrativno pomoč in podporo 
dvema start-up podjetjema, Trenerji4me in  

   
 

 Trainers4me je edinstvena spletna platforma, ki ponuja hiter, enostaven in sodoben način iskanja 
športnih trenerjev iz različnih panog po vsem svetu. Športnim navdušencem, ki doma, na počitnicah ali 
na potovanju iščejo svojega idealnega trenerja za fitnes, tenis, golf, smučanje, ”windsurfing”, 
”kitesurfing” in druge športe, zagotavlja takojšnjo rešitev z vsemi potrebnimi funkcijami, kot so iskanje, 
kontaktiranje, plačevanje, ocenjevanje in povezavo s socialnimi omrežji. 

 

 TravelStarter je globalna spletna platforma za množično financiranje oz. ”crowdfunding”, namenjen 
izključno projektom s področja turizma in potovanj. Lokalni turistični projekti so na njej deležni 
promocije in pozornosti med popotniki iz vsega sveta, ki iščejo predvsem inovativna in sveža doživetja. 
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1.3.5 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 se je v konzorciju partnerjev pod vodstvom Tehnološkega parka Ljubljana (partnerji 
so še Tovarna podjetmov – inkubator Univerze v Mariboru in Venture Lab) uspešno prijavil na razpis 
Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) za izvajanje programa podjetniškega pospeševalnika Go:Global. 
Konzorcij partnerjev, ki deluje pod okriljem Inciative Start:up Slovenija skladno s pogodbo s SPS izvaja  
postopek predselekcije za prijavo na razpis SPS produkt SK200 (za pridobitev semenskega kapitala 200.000 
EUR), 3-mesečni mentorski program booth camp in celostno administrativno pomoč in podporo. Iz Goriške 
regije se v pospeševalnik Go:Global v letu 2015 ni vključilo nobeno start-up podjetje. 
 
 
Ekipa Go:Global pospeševalnika 
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1.4 Gradnja podjetniške skupnosti v regiji 
 
 

1.4.1 Start:up Nova Gorica 
 
Program Start:up Nova Gorica povezuje ključne deležnike, ki v mestu Nova Gorica in širši Goriški regiji 
zagotavljajo prepoznavne in uspešne programe, podjetniške podporne storitve, dostop do znanja, tehnologij, 
strokovnega kadra in kapitala ter s tem prispevajo k aktivaciji talentov ter nastajanju in rasti start-up podjetij.  
 
Njegov glavni cilj je zagotoviti spodbudno in dinamično podjetniško razvojno okolje, ki bo talentom in start-up 
podjetjem v Goriški regiji omogočalo vse potrebno, da ne bodo odhajali drugam in iskali drugih središč za 
realizacijo svojih idej in potencialov.  
 

 
 
Vsebinski cilji Start:up Nova Gorica so:  

- vpeljati programe za krepitev podjetnosti, podjetniških znanj in veščin na vseh ravneh izobraževanja, 
- vzpostaviti kreativno in stimulativno podjetniško okolje za mlade, strokovnjake in vrhunsko izobražene 

prebivalce Goriške regije, 
- narediti Novo Gorico in Goriško regijo privlačno za rast inovativnih start-up podjetij s potencialom 

(globalne) rasti in s tem prispevati k tehnološkemu preboju, 
- okrepiti internacionalizacijo start-up podjetij ter njihovo vpetost v globalne gospodarske tokove, 
- zgraditi močno skupnost start-up podjetij, ki bo omogočala medsebojno učenje ter kritično maso za 

privabljanje talentov z idejami.  

www.startupnovagorica.si 
 

 
 

Program Start:up Nova Gorica je del platforme Iniciative Start:up Slovenija za izgradnjo dinamičnega start-up 
ekosistema v Sloveniji. Pobudnik in nosilec programa Start:up Nova Gorica je Primorski tehnološki park. 
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Mentorji Start:up Nova Gorica 
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1.4.2 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. Srečanja so praviloma vsak tretji četrtek v 
mesecu v centru Nove Gorice. Gostje Business Meetups Nova Gorica v letu 2015 – podjetniki, investitorji, 
mentorji z zanimivimi zgodbami, izkušnjami in nasveti: 

- Žiga Berce, Cofinder, 

- Rok Mesar, Red Pitaya, 

- Jaka Lindič, Foora, Xooltime, EF UL 

- Luka Piškorič, coworking Poligon, 

- Mark Pleško, Cosylab, 

- Marko Mesarič, tomaž Izak in Vid Peterman, 
Modri planet, 

- Marko Filej, Trainers4me, 

- Gregor Rebolj, Silicon Gardens, 

- Majda Dodevska, Scoutee. 

 

 
 
Utrinki iz dogodkov Business Meetups Nova Gorica  
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1.4.3 Predstavitev izbranih podjetij Primorskega tehnološkega parka 
 
Predstaviti želimo izbrana (start-up) podjetja iz regije, ki so svojo podjetniško pot začela v inkubatorju 
Primorskega tehnološkega parka, danes pa jih prepoznavamo kot podjetja, ki so na mednarodnem trgu 
prepoznavna in uspešna.  

 

 
Instrumentation technologies d.d.                                                          www.i-tech.si 

 Leto ustanovitve: 1998 

 Povprečno število zaposlenih: 32,56 (leto 2014) 

 Celotni prihodki: 4.137.464 EUR (leto 2014) 
 
Visokotehnološko podjetje Instrumentation Technologies iz Solkana je vodilni svetovni ponudnik 
instrumentacije za pospeševalnike osnovnih delcev. Izdelke pod blagovno znamko Libera uporabljajo 
strokovnjaki in znanstveniki s celega sveta, ki zahtevajo tehnološko dovršenost in cenijo pristne medsebojne 
odnose in sodelovanje. 

 
 
 

 
Smarteh d.o.o.                                                                                           www.smarteh.si 

 Leto ustanovitve: 2001 

 Povprečno število zaposlenih: 32,33 (leto 2014) 

 Celotni prihodki: 2.829.880 EUR (leto 2014) 
 
Od leta 2000 razvijajo in proizvajajo elektronske krmilne in regulacijske sisteme za potrebe klimatizacije ter 
avtomatizacije zgradb in industrijskih procesov. S svojimi raziskavami in razvojem so osnovali visoko tehnološki 
programirljivi logični krmilnik, ki se lahko uporablja v različnih aplikacijah in okoljih.  
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Datapan d.o.o.                                                                                 www.datapan.si 

 Leto ustanovitve: 2003 

 Povprečno število zaposlenih: 15,21 (leto 2014) 

 Celotni prihodki: 1.039.483 EUR (leto 2014) 
 
Solkansko podjetje Datapan razvija produkte za delo v gozdu ter se ukvarja z avtomatizacijo strojev in drugih 
sistemov, ki temeljijo na informacijski tehnologiji in elektroniki. Podjetje nenehno raziskuje in razvija nove 
produkte. Povezuje se z inštituti, univerzami, razvojno raziskovalnimi ustanovami ter za nas zelo pomembno s 
končnimi uporabniki naših sistemov. 

 
 
 
 
 
 

C-astral d.o.o.                                                                                           www.c-astral.com 
 Leto ustanovitve: 2007 

 Povprečno število zaposlenih: 7,65 (leto 2014) 

 Celotni prihodki: 1.149.169 EUR (leto 2014) 
 
V ajdovskem podjetju C-Astral izdelujejo brezpilotne sisteme za civilno in vojaško uporabo, ki letijo že na vseh 
celinah sveta. Vsak sistem je sestavljen iz brezpilotnega letala, narejenega iz lahkih kompozitnih materialov, 
lansirne rampe oziroma katapulta in zemeljske postaje. Pri nekaterih izvedbah je dodajo tudi usmerjevalno 
anteno. 
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Rimo d.o.o. 
V šempetrskem podjetju Rimo d.o.o. razvijajo spletne sisteme v panogi igralniških tehnologij za svetovno 
tržišče. 

 Leto ustanovitve: 2010 

 Povprečno število zaposlenih: 7,87 (leto 2014) 

 Celotni prihodki: 300.039 EUR (leto 2014) 

 
 
 
 

Led Luks d.o.o.                                                                                                                                           www.ledluks.com  

 Leto ustanovitve: 2013 

 Povprečno število zaposlenih: 3,13 (leto 2014) 

 Celotni prihodki: 457.643 EUR (leto 2014) 
 
Šempetrsko podjetje Led Luks razvija okolju prijazne in energetsko varčne svetilne izdelke, ki pomagajo 
ohranjati sožitje med človekom in naravo, hkrati pa promovira vse aktualnejše vrednote varčnosti, čistosti in 
skromnosti pri ravnanju z energijo. Vizija podjetja je postati prepoznavno na evropskem trgu in trgu bližnjega 
vzhoda. 
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1.4.4 Sodelovanje z institucijami iz regionalnega, nacionalnega in 
mednarodnega okolja 

 

- Iniciativa Start:up Slovenija - PODIM podjetniška konferenca  
PODIM je največja podjetniška konferenca v Sloveniji in Alpe-Adrija regiji. V letu 2015 je potekala 13. in 14. 
maja v Mariboru. Organizator konference je Iniciativa Start:up Slovenija, katere član je tudi Primorski 
tehnološki park. V dveh dneh se je na odru zvrstilo več kot 50 govornikov in več kot 30 investitorjev iz skoraj 
vseh kontinentov sveta. Svoje zgodbe o uspehu, znanja in povezave so delili podjetniki iz Silicijeve doline, 
investitorji iz New Yorka, Londona, Nemčije in drugih evropskih držav, socialni podjetniki iz Indije in Azije ter 
tudi podjetniki in upravljavci skladov iz Bližnjega vzhoda.  

 
 

- COBIK - Coinvest investicijska konfernca  
Coinvest Venture Days je dvodnevna visokotehnološka investicijska konferenca, namenjena tehnološkim 
podjetjem, investitorjem tveganega kapitala in ostalim ljubiteljem podjetništva. Potekala je 18. in 19. 
novembra 2016 v Šempetru pri Gorici. Organizator konference je COBIK, Primorski tehnološki park pa je 
sodeloval kot strateški regionalni partner. Partnerja konference sta bila tudi Mestna občina Nova Gorica in 
Občina Šempeter-Vrtojba.  

 
 

- SPIRIT – Slovenski forum inovacij 
17. in 18. novembra 2015 je v Šempetru pri Gorici potekal  10.  Slovenski forum inovacij, ki ga je organizirala 
agencija SPIRIT. V okviru dvodnevnega dogodka se je predstavilo 45 najboljših inovacij, ki so sodelovale v 
okviru vseslovenskega izbora. Med njimi tudi 'Viseča zibka' zmagovalne ekipe Start-up vikenda Nova Gorica.  
Primorski tehnološki park je sodeloval tudi programu foruma inovacij, in sicer prvi dan v panelu Hitre 
predstavitve (pitching) podpornega okolja za inovativne. 
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-  Društvo Cancel – Cancel IT community konferenca 
Na pobudo društva Cancel smo 29. in 30.septembra 2015 gostili Cancel - IT community konferenco z 
vrhunskimi strokovnjaki in aktualnimi predavanji. Za Primorski tehnološki park je konferenca predstavljala 
odlično priložnost za promocijo tako lokacije kot tudi programov. V predprostoru so se imeli možnost 
predstaviti tudi razstavljalci, svoj promocijski kotiček pa je postavil tudi tehnološki park. V pozdravnem delu je 
direktorica udeležencem konference povzela princip vitkega in agilnega podjetništva, ki je zelo uporaben tako 
pri startup podjetjih kot v obstoječih, predvsem v fazi, ko začnejo razvijati nove izdelke oziroma storitve.  
 

 
 

- Visoka šola za umetnost, Univerza v Novi Gorici  
Sodelovanje v komisiji pri ocenjevanju študentskih idej v okviru mednarodnega projekta IDEATEE Teacher 
Training. 

 

 

- Fakulteta za uporabne družbene študije, Karierni center FUDŠ 
Sodelovanje v programu v okviru Podjetniškega meseca na FUDŠ – predstavitev idej s tekmovanja POPRI. 

 

 

- ŠC Nova Gorica – predstavitev podjetniških  vsebin dijakom 
Sodelovanje na Promocijsko-motivacijski delavnici v organizaciji ŠC Nova Gorica - Strojna, prometna in lesarska 
šola. 
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- MIC Nova Gorica – Dan odprtih vrat za otroke, učence, odrasle, 
brezposelne in ostale 

Predstavili smo sodobne pristope razvoja novih izdelkov in storitev po principu vitkega in agilnega podjetništva 
ter priložnosti za sodelovanje v programih Primorskega tehnološkega parka, ki so namenjeni aktivaciji talentov. 

 
 

- Friuli Innovazione – MASHUP startup vikend v Udinah 
Sodelovanje pri promociji 3-dnevnega mednarodnega dogodka po vzoru startup vikenda na katerem so talenti 
iz Slovenije, Italije in Avstrije razvijali ideje v podjetniške zgodbe. Dogodka so se udeležili tudi mladi iz Start:up 
skupnosti Nova Gorica. Direktorica PTP je sodelovala tudi v strokovni komisiji, ki je na zaključnem dogodku 
ocenjevala predstavitve poslovnih modelov.  

 
 

- Razvojna agencija ROD 
Sodelovanje na okrogli mizi z naslovom 'Začeti podjetno'. 

 
 
 

- Mladi podjetnik – Lastno podjetje, zakaj pa ne? 
Sodelovanje na dogodku Lastno podjetje, zakaj pa ne, ki se je odvijal v Primorskem tehnološkem parku. 
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- Poslovno-tehniška fakulteta, Univerza v Novi Gorici 
S Poslovno-tehniško fakulteto smo sodelovali pri predstavitvi prakse za študente med start-up podjetji v 
Primorskem tehnološkem parku. V okviru tega sodelovanja je PTP v letu 2015 na prakso sprejel eno študentko. 
Dva študenta, ki sta opravljala prakso v PTP oziroma pri start-up podjetju v PTP v letih 2013-2014 sta ob 
podpori PTP dobila v start-up podjetjih tudi redno zaposlitev. 
 

- Fakulteta za elektrotehniko - Multimedijske komunikacije, Univerza v 
Ljubljani 

S Fakulteto za elektrotehniko smo sodelovali pri predstavitvi prakse za študente med start-up podjetji v 
Primorskem tehnološkem parku. V okviru tega sodelovanja je PTP v letu 2015 na prakso sprejel enega študenta 
multimedijskih komunikacij.  
 

- ŠC Nova Gorica – Visoka strokovna šola 
S ŠC Nova Gorica – Visoka strokovna šola smo sodelovali pri predstavitvi prakse za študente med start-up 
podjetji v Primorskem tehnološkem parku. V letih 2013 in 2014 smo iz te šole imeli na praksi eno študentko, ki 
je sodelovala tudi v programih PTP. Študentka je ob podpori PTP razvila svojo podjetniško idejo in v 
partnerstvu odprla novo podjetje. S PTP nadalje sodeluje kot zunanja mentorica pri Podjetniškem 
eksperimentu za osnovnošolce.  
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2 Mednarodni projekti 
 
Mednarodni projekti, ki jih prijavljamo na EU razpise, predstavljajo vir financiranja za poglavitni del vsebin, ki 
jih izvajamo v okviru programa dela.  
 
 

2.1 Izvajanje mednarodnih projektov v letu 2015 
 
 

2.1.1 SmartInno  
SmartInno, mednarodni projekt programa IPA Adriatic. Projekt obsega usmerjanje in povezovanje startup 
podjetij s potencialnimi investitorji in skladi tveganega kapitala ter promocijo pri vstopu na globalni trg. Projekt 
smo začeli januarja 2014 in bo trajal predvidoma 36 mesecev. V projektu sodeluje 18 partnerjev. Vrednost 
celotnega projekta presega 5 mio EUR, višina sredstev, ki je v času trajanja projekta predvidena za PTP znaša 
180.000 EUR.  
 

2.1.2 T-lab – Laboratorij turističnih priložnosti 
T-lab je čezmejni projekt programa Interreg Slovenija-Italija. Vsebina projekta zajema podporo pri razvoju in 
zagonu novih podjetij na področju turizma oz. podjetij z dejavnostjo v podporo turizmu. Zaključek projekta je 
bil predviden v novembru 2014, kasneje pa je bil podaljšan do marca 2015. V projektu je sodelovalo 7 
partnerjev. Skupna vrednost projekta je znašala 1.178.000 EUR, predvidena višina sredstev za PTP pa 68.000 
EUR. V letu 2015 smo uspeli pridobiti še dodatnih 5.529,14 EUR dodatnih sredstev.  
 
 

2.2  Prijave na mednarodne razpise v letu 2015 
 
 

2.2.1 Nanoforce 2.0 (program Central Europe) 
V okviru razpisa programa Central Europe se je Primorski tehnološki park v konzorciju 9 mednarodnih 
partnerjev pod vodstvom SC Sviluppo chimica S.p.A. prijavil s projektom Nanoforce 2.0. Projekt se nanaša na 
sodelovanje institucij z namenom spodbujanja inovacij ter izboljšanja podjetniških veščin in kompetenc za 
razvoj gospodarskih in socialnih inovacij na območju centralne Evrope. Vsebinsko bo projekt pokrival razvoj in 
pristope za spodbujanje prehoda znanja in tehnologij iz področja nanotehnologij iz RR institucij v 
gospodarstvo. Vrednost celotnega projekta znaša 2.478.435 EUR, vrednost dela projekta, ki je vezan na 
izvajanje aktivnosti Primorskega tehnološkega parka pa znaša 195.275 EUR. Rezultati razpisa bodo znani 
predvidoma junija 2016. Če bo projekt odobren, bo trajal 36 mesecev.  
 

2.2.2 InoSchool (program Central Europe) 
V konzorciju 8 partnerjev pod vodstvom Central Transdanubian Regional Innovation Agency Nonprofit se je 
Primorski tehnološki park prijavil na razpis Central Europe tudi s projektom InoSchool, ki je bil namenjen 
razvoju vsebin za uvajanje podjetnosti v osnovne šole. Prijava je administrativno ustrezna, vendar je bila 
kasneje v vsebinskem delu žal v prvem krogu razpisa zavrnjena.  
 

2.2.3 Training Company Central Europe Agency (program Central Europe) 
V konzorciju 8 partnerjev se je pod vodstvom ŠC Nova Gorica Primorski tehnološki park prijavil na razpis 
Central Europe še s projektom Training Company Central Europe Agency, ki je bil namenjen razvoju povezav 
med izobraževalnim in realnim sektorjem s ciljem, da mladi čim bolj zgodaj v izobraževalnem proesu pridobijo 
potrebno znanje, veščine, kompetence in samozavest za lažjo zaposljivost. Prijava je bila administrativno 
ustrezna, vendar je bila kasneje v vsebinskem delu žal v prvem krogu razpisa zavrnjena.  
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2.2.4 Alpine Co+ (program Alpine Space) 
V konzorciju 6 partnerjev se je pod vodstvom Posoškega razvojnega centra Primorski tehnološki park prijavil na 
razpis Alpine Space s projektom Alpine Co+, ki je bil namenjen razvoju dinamičnega in inovativnega 
podjetniškega okolja v državah partnericah. Projekt se je osredotočal predvsem na spodbujanje mladih k 
pridobivanju kompetenc podjetnosti, prepoznavanju podjetniških priložnosti in podpori pri zagonu novih 
podjemov. Prijava je bila administrativno ustrezna, vendar je bila kasneje v vsebinskem delu žal v prvem krogu 
razpisa zavrnjena.  
 

2.2.5 Macro Alps (program Alpine Space) 
V konzorciju 8 partnerjev se je pod vodstvom mesta Torino Primorski tehnološki park prijavil na razpis Alpine 
Space s projektom Macro Alps, ki je bil namenjen razvoju transnacionalne mreže za spodbujanje nastajanja 
novega znanja ter olajšanje prehoda novega znanja, rešitev in tehnologij iz RR institucij v gospodarstvo. Prijava 
je bila administrativno ustrezna, vendar je bila kasneje v vsebinskem delu žal v prvem krogu razpisa zavrnjena.  
 

2.2.6 Erasmus + 
V partnerstvu z Mestno občino Nova Gorica in drugimi mednarodnimi partnerji smo se prijavili na razpis 
Erasmus+. Ideja projekta se je nanašala na oblikovanje strateškega partnerstva za spodbujanje inovativnosti 
mladih in izmenjave dobrih praks. Prijava žal ni bila uspešna. 
 
 

2.3  Priprava vsebin in vzpostavljanje partnerstev za vključevanje 
v konzorcije na razpisih do leta 2020 

 
 

2.3.1 HUB Goriške – projekt v RRP Goriške regije 
 
Primorski tehnološki park je pobudnik regionalnega projekta Mednarodno inovacijsko vozlišče (HUB Goriške), 
ki je bil oblikovan v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici. Projekt je bil vključen med ključne projekte v 
Regionalnem razvojnem programu Severne Primorske (Goriške razvojne) regije 2014–2020.Namen projekta je 
nadgradnja partnerstva med univerzami, RR centri, inovativnim in podjetniškim podpornim okoljem ter 
podjetji (predvsem MSP) s ciljem: 

- koncentracije znanja, razvoj kompetenc in potencialov za pospešeno ustvarjanje inovacij,  
- povečanja dostopnosti in učinkovitosti prenosa RR rezultatov iz univerz in RR centrov v MSP ter start-

up in spin-off podjetja, 
- povečanje zagona novih, inovativnih in razvojno vlečnih podjetij, z globalno orientacijo, sposobnostjo 

hitre internacionalizacije in pritegnitve (tujih) investitorjev, 
- povečanje zaposlitvenih možnosti (predvsem mladih in izobraženih), 
- rast gospodarstva in razvoj podjetij v smeri zavzemanja vodilnih položajev na globalnih (nišnih) trgih.   
 

2.3.2 Iskani poklici – priložnost za zaposlitev  
Primorski tehnološki park se je na pobudo ZRSZZ, OS Nova Gorica, vključil tudi v pripravo projekta Iskani poklici 
– priložnost za zaposlitev, ki zajema aktivnosti za povečanje zaposlitvenih možnosti ter izboljšanje povezave 
med potrebami delodajalcev, delojemalcev in izobraževalnih institucij. Projekt je vezan na ožje Goriško 
območje, predvideni vključeni partnerji pa so ZRSZZZ, OS Nova Gorica, GZS, Območna zbornica za severno 
Primorsko, Območna obrtno podjetniška zbornica Nova Gorica (OOZ Nova Gorica), Primorski tehnološki park 
(PTP), Šolski center Nova Gorica, Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) in RRA severne Primorske d.o.o. 
Nova Gorica (RRA SP). 
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3 Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev  
 
 

3.1 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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3.2 Prostori in infrastruktura  
 
 

1. Coworking Bridge85 + Coworking Start:up Geek House 
 

www.bridge85.com 

 
 

 100 m2 je trenutna površina coworking prostora brez skupnih prostorov 

 13 razpoložljivih delovnih mest 

 12 zasedenih delovnih mest (12 uporabnikov) 
 
Coworking prostor Bridge85 je namenjen novemu trendu dela neodvisnih profesionalcev. Večinoma so to 
freelancerji, člani timov start-up podjetji ter posamezniki s specifičnimi znanji, ki lahko zaradi narave svojega 
dela delajo kjerkoli. Naš coworking je mirno in produktivno delovno okolje, zato za kreativne pogovore 
omogočamo uporabo družabne ali sejne sobe. 
 
Coworking prostor se nahaja v stavbi Primorskega tehnološkega parka v Vrtojbi. Uporabnik za ugodno 
najemnino dobi delovni prostor z mizo, stolom in dostopom do hitrega interneta ter možnost brezplačne 
uporabe sejne sobe. V okviru interne knjižnice je na voljo tudi dostop do podjetniške in strokovne literature.  
 
Poleg privlačnih prostorskih pogojev vam izkušnjo obogatimo še z zanimivimi in koristnimi LevelUP delavnicami 
znanja, mentorstvom, strokovno podporo Primorskega tehnološkega parka ter družabnimi dogodki.  
 
V okviru coworking prostora Bridge85 deluje tudi coworking in program Start:up Geek House 
(http://www.geekhouse.si/sl/prostori-za-start-ekipe).  
 

Mreža coworking prostorov Start:up Geek House po Sloveniji: 

 



38 
 

 

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  
 

 
 
 

 
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% 

 
 
 
Primorski tehnološki park ima na voljo približno 20% prostih kapacitet, ki jih oglašuje na več načinov. V letu 
2015 smo potencialne najemnike nagovarjali: 

- s plakatom ob cesti Šempeter pri Gorici – Miren, 
- 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 prostorov: 
 
 

 66 je povprečno število najemnikov v letu 2015 

 72 je število najemnikov na dan 31.12.2015 
 
 
 

 
Slika: Primerjava zasedenosti prostorov v letih 2012, 2013, 2014 in 2015 

 

 
 
 
 

 80,75  % je povprečna letna zasedenost prostorov  

 83,46 % je znašala najvišja zasedenost prostorov  

 75,92 % je znašala najnižja zasedenost prostorov  
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Zasedenost prostorov glede na status najemnika: 
 
 
 

 36% površin imajo v najemu inkubirana podjetja 

 64% površin imajo v najemu pridruženi in interesni partnerji ter ostala podjetja  
 

 
 
 

Slika: Struktura površin v najemu inkubirana podjetja vs. ostala v l. 2015 
 

 
 
 

Gibanje prihodkov iz naslova najemnin 2012-2015 
 
 

Slika: Čisti prihodki od najemnin v letih od 2012 do 2015 
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3.3  Vzdrževanje plačilne discipline 
 
V l. 2012 in 2013 smo znatno izboljšali plačilno disciplino in večje neplačnike iz stavbe izselili. V letih 2014 in 
2015 smo plačilno disciplino vzdrževali z rednim opominjanjem in osebnimi dogovori za plačilo morebitnih 
zapadlih dolgov. Na dan 31.12.2015 smo imeli 66 najemnikov.  
 
 

3.4 Redno in investicijsko vzdrževanje 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. 
 
 Vzdrževalna dela, ki smo jih v letu 2014 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. 
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4 Finančno poročilo 
 
 

4.1 Pregled in analiza pomembnejših finančnih podatkov 
 

 

 Prihodki za izvajanje programa dela PTP 
 
Vire financiranja za izvajanje programov PTP zagotavlja s prijavo na nacionalne in mednarodne razpise, iz 
proračuna nekaterih občin ter s sponzorskimi sredstvi. 
 

Tabela: Pregled virov financiranja programov PTP v letu 2015 
 

Viri financiranja za izvajanje programov PTP znesek delež 

Občina Nova Gorica 53.278,69 EUR 37,66% 

Občina Šempeter-Vrtojba 12.295,08 EUR 8,69% 

Mednarodni projekt T-lab 9.890,01 EUR 6,99% 

Mednarodni projekt SmartInno 51.241,72 EUR 36,22% 

SK75 in SK200 9.000,00 EUR 6,36% 

Sponzorska in donatorska sredstva 5.765,61 EUR 4,08% 

SKUPAJ 141.471,11 EUR 100,00% 
Opomba: Vsi zneski so prikazani v neto vrednosti – brez DDV. 

 
V letu 2015 je Primorski tehnološki park pridobil za 5.762 EUR sponzorskih sredstev v denarju in še enkrat 
toliko v materialni vrednosti oz. v obliki znatnih popustov pri nabavi dobrin oziroma storitev. 
 
Primorski tehnološki park večino svojih programov ponuja uporabnikom brezplačno, izjema so prostori in 
specializirane delavnice, ki smo jih pilotno začeli uvajati v letu 2015. Specializirane delavnice so za uporabnike 
plačljive, vendar pa je cena pri tem subvencionirana, saj uporabniki krijejo zgolj strošek predavatelja, medtem 
ko organizacijo, promocijo in delo zaposlenih krijemo iz virov, ki jih zagotovimo iz sredstev lokalnih skupnosti, 
projektov ali sponzorstev..  
 

Slika: Razmerje virov financiranja programov PTP v letu 2015 – občine / drugi viri 
 

 
 

 Prihodki iz naslova najemnin 
Višina prihodkov iz naslova prejetih najemnin je v letu 2015 znašala  267.653 EUR. Glavnino prihodkov, ki jih 
tehnološki park prejme iz naslova najemnin, nameni poplačilu posojila za obnovo poslovne stavbe (glavnica in 
stroški obresti so v letu 2015 znašali skupaj 166.120 EUR). Z razliko tehnološki park pokriva stroške dela 
zaposlenih v obsegu, ki je vezan na upravljanje in vzdrževanje stavbe, zavarovanje, servisiranje naprav, redna 
vzdrževalna dela in urejanje stavbe ter druge stroške povezane z upravljanjem (oglaševanje prostih kapacitet, 
postopke izterjave, delno računovodski servis itd.). 
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4.2 Pojasnila k računovodskim izkazom 
 

 

1. Bilanca stanja  
 

a. Sredstva 

 

Dolgoročna sredstva v višini 3.153.618 EUR sestavljajo neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.  

- Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo zemljišča v višini 786.676 EUR in zgradbe v višini 2.061.956 

EUR,  ki so v lasti Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba in zato knjižene pod tuja 

osnovna sredstva. 

- Druga osnovna sredstva v višini 24.426 EUR obsegajo osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti 

tehnološkega parka ter osnovna sredstva v predavalnicah in ostalih skupnih prostorih. 

 

Kratkoročna sredstva obsegajo 272.376 EUR, ki jih sestavljajo: 

- kratkoročne poslovne terjatve v višini 146.844 EUR (poslovne terjatve do kupcev 103.136 EUR se 

nanašajo na najemna razmerja, kratkoročne poslovne terjatve do drugih 43.708 EUR pa na terjatve iz 

naslova EU projektov, terjatve za DDV in terjatve za vračilo davka od dobička). 

- denarna sredstva na računu so na dan 31.12.2014 obsegala 120.607 EUR. 

 

 

b. Obveznosti do virov sredstev 

 

Obveznosti do virov sredstev znašajo 3.153.618 EUR, od tega: 

- znaša kapital 1.250.938 EUR,  

- rezervacije iz naslova evropskih sredstev za obnovo stavbe pa 796.910 EUR (iz tega zneska se vsako 

leto razmejuje 24.196 EUR; v Izkazu poslovnega izida se znesek prikazuje kot prihodek v postavki 

124=D. subvencije, dotacije, regresi, kompenzacije in drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki) 

 

Dolgoročne obveznosti znašajo 883.176 EUR. Od tega znašajo dolgoročne finančne obveznosti do bank 

883.176 EUR, kar predstavlja glavnico posojila, ki ga je Primorski tehnološki park najel za rekonstrukcijo 

poslovne stavbe (doba odplačila je do leta 2022).  

 

Kratkoročne obveznosti znašajo 199.563 EUR. Od tega predstavljajo kratkoročne obveznosti do bank 147.696 

EUR (glavnica posojila za rekonstrukcijo poslovne stavbe, ki zapade v plačilo v letu 2016).   

 

Poslovne obveznosti do dobaviteljev znašajo 27.126 EUR, druge kratkoročne poslovne obveznosti pa 24.742 

EUR (gre za obveznosti, ki se nanašajo na leto 2015, vendar zapadejo v plačilo v letu 2016; npr. plače za 

december, stroški elektrike, vode, ogrevanja itd.).  
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2. Izkaz poslovnega izida  
 

     

Čisti prihodki od prodaje so v letu 2015 znašali 421.906 EUR. Sestavljeni iz: 

- prihodkov iz naslova najemnin v višini 267.653 EUR, 

- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev v višini 154.253 EUR, kar zajema prefakturirane stroške za 

stavbo in prihodke za izvedbo projektov po  pogodbah z občinama MO Nova Gorica in Občino 

Šempeter-Vrtojba (skupaj 65.574 EUR). 

 

Subvencije in dotacije so v letu 2015 znašale 84.352 EUR (prihodki iz naslova projektov kot so SmartInno, T-lab, 

Program SK75 in SK200).  

 

Kosmati poslovni donos je v l. 2015 znašal 509.585 EUR. 

 

Poslovni odhodki so v l. 2015 znašali 470.702 EUR, od tega znašajo: 

- stroški blaga, materiala in storitev 205.602 EUR; 

o od tega so znašali stroški porabljenega materiala 58.569 EUR, kar zajema pretežno materialne 

stroške vezane na poslovno stavbo ter  

o stroški storitev 147.033 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 168.962 EUR za 6 zaposlenih v l. 2015, 

- odpisi vrednosti 93.635 EUR, ki zajemajo predvsem amortizacijo osnovnih sredstev (91.393 EUR) ter 

prevrednotenje poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih, 

- druge poslovne odhodke v višini 2.503 EUR, ki predstavljajo stroške izvršb in takse (sodišče, pri računu 

za vodo). 

 

Dobiček iz poslovanja je v l. 2015 znašal 38.883 EUR. 

 

Finančni prihodki so znašali 225 EUR (gre za obresti pozitivnega stanja). 

 

Finančni odhodki so znašali 18.424 EUR (gre za obresti za najeto posojilo za rekonstrukcijo poslovne stavbe). 

 

Drugi prihodki so znašali 11.437 EUR, kar predstavlja znesek vračila odbitnega deleža, sponzorska in 

donatorska sredstva. 

 

Drugi odhodki znašajo 1.818 EUR, kar predstavlja popravek odbitnega deleža (večinoma predvsem zaradi 

najemnikov, ki niso zavezanci za DDV). 

 

Čisti dobiček poslovnega leta 2015 znaša 28.598 EUR. 
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Priloga 1: Bilanca stanja  
 

 

BILANCA STANJA NA DAN 31.12. 2012 2013 2014 2015
001=SREDSTVA 3.363.159 EUR 3.273.292 EUR 3.290.755 EUR 3.153.618 EUR

002= A. DOLGOROČNA SREDSTVA 3.169.334 EUR 3.042.020 EUR 2.970.256 EUR 2.881.198 EUR

003=    I.   Neopredmetena sredstva in dolgoročne AČR 1.183 EUR 566 EUR 0 EUR 0 EUR

004=        1. Neopredmetena sredstva 1.183 EUR 566 EUR 0 EUR 0 EUR

005=            a) Dolgoročne premoženjske pravice 1.183 EUR 566 EUR 0 EUR 0 EUR

006=            b) Dobro ime 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

007=            c) Dolgoročni odloženi stroški razvijanja 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

008=            č) Druga neopredmetena sredstva 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

009=        2. Dolgoročne AČR 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

010=    II.  Opredmetena osnovna sredstva 3.168.151 EUR 3.041.454 EUR 2.970.256 EUR 2.881.198 EUR

011=        1. Zemljišča 786.676 EUR 786.676 EUR 786.676 EUR 786.676 EUR

012=        2. Zgradbe 2.307.712 EUR 2.225.794 EUR 2.143.875 EUR 2.061.956 EUR

013=        3. Proizvajalne naprave in stroji 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

014=        4. Druge naprave in oprema, drobni inventar on druga OpOS 23.024 EUR 20.845 EUR 31.566 EUR 24.426 EUR

015=        5. Biološka sredstva 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

016=        6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 8.139 EUR 8.139 EUR 8.139 EUR 8.139 EUR

017=        7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

018=    III. Naložbene nepremičnine 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

019=   IV. Dolgoročne finančne naložbe 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

020=        1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

021=            a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

022=            b) Druge delnice in deleži 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

023=            c) Druge dolgoročne finančne naložbe 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

024=        2. Dolgoročna posojila 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

025=            a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

026=            b) Druga dolgoročna posojila 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

027=   V. Dolgoročne poslovne terjatve 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

028=        1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

029=        2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

030=        3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

031=   VI. Dolgoročne terjatve za davek 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

032= B. KRATKOROČNA SREDSTVA 193.825 EUR 231.253 EUR 320.409 EUR 272.376 EUR

033=    I.   Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

034=    II.   Zaloge 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

035=         1. Material 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

036=         2. Nedokončana proizvodnja 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

037=         3. Proizvodi 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

038=         4. Trgovsko blago 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

039=         5. Predujmi za zaloge 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

040=    III.  Kratkoročne finančne naložbe 6.925 EUR 6.925 EUR 6.925 EUR 4.925 EUR

041=         1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

042=             a) Delnice in deleži v družbah v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

043=             b) Druge delnice in deleži 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

044=             c) Druge kratkoročne finančne naložbe 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

045=         2. Kratkoročna posojila 6.925 EUR 6.925 EUR 6.925 EUR 4.925 EUR

046=             a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

047=             b) Druga kratkoročna posojila 6.925 EUR 6.925 EUR 6.925 EUR 4.925 EUR

048=      IV. Kratkoročne poslovne terjatve 151.724 EUR 107.793 EUR 208.434 EUR 146.844 EUR

049=         1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

050=         2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 150.797 EUR 107.781 EUR 117.187 EUR 103.136 EUR

051=         4. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 927 EUR 12 EUR 91.246 EUR 43.708 EUR

052=      V. Denarna sredstva 35.176 EUR 116.535 EUR 105.050 EUR 120.607 EUR

053= C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 EUR 19 EUR 90 EUR 44 EUR

054=    Zabilančna sredstva 296.424 EUR 296.424 EUR 0 EUR 0 EUR  
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BILANCA STANJA NA DAN 31.12. 2012 2013 2014 2015
055=OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.363.159 EUR 3.273.292 EUR 3.290.755 EUR 3.153.618 EUR

056= A.  KAPITAL 996.175 EUR 1.046.941 EUR 1.222.339 EUR 1.250.938 EUR

057=    I.    Vpoklicani kapital 1.084.952 EUR 1.084.952 EUR 1.084.952 EUR 1.084.952 EUR

058=         1. Osnovni kapital 1.084.952 EUR 1.084.952 EUR 1.084.952 EUR 1.084.952 EUR

059=         2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

060=    II.   Kapitalske rezerve 2.967 EUR 2.967 EUR 2.967 EUR 2.967 EUR

061=    III.  Rezerve iz dobička 1.928 EUR 1.928 EUR 1.928 EUR 1.928 EUR

062=         1. Zakonske rezerve 1.928 EUR 1.928 EUR 1.928 EUR 1.928 EUR

063=         2. Rezerve za lastne deleže 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

064=         3. Lastne delnice in lastni deleži (kot odbitna postavka) 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

065=         4. Statutarne rezerve 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

066=         5. Druge rezerve iz dobička 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

067=    IV.   Presežek iz prevrednotenja 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

068=    V.   Preneseni čisti dobiček

069=   VI.    Prenesena izguba -42.906 EUR 132.492 EUR

070=   VII.   Čisti dobiček poslovnega leta 132.492 EUR 28.598 EUR

071=   VIII.  Čista izguba poslovnega leta -93.672 EUR

072= B. REZERVACIJE IN DOLGOROČE AČR 854.504 EUR 835.120 EUR 851.078 EUR 819.940 EUR

073=    1. Rezervacije 854.504 EUR 835.120 EUR 835.871 EUR 796.910 EUR

074=    2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 0 EUR 4.742 EUR 15.207 EUR 23.030 EUR

075= C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.326.265 EUR 1.178.569 EUR 1.030.873 EUR 883.176 EUR

076=     I. Dolgoročne finančne obveznosti 1.326.265 EUR 1.178.569 EUR 1.030.873 EUR 883.176 EUR

077=         1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

078=         2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.326.265 EUR 1.178.569 EUR 1.030.873 EUR 883.176 EUR

079=         3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

080=     II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

081=         1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

082=         2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

083=         3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

084=    III. Odložene obveznosti za davek 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

085= Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 186.215 EUR 212.662 EUR 186.465 EUR 199.563 EUR

086=    I. Obveznosti vključene v skupine za odtujitev 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

087=   II. Kratkoročne finančne obveznosti 147.696 EUR 147.696 EUR 147.696 EUR 147.696 EUR

088=         1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

089=         2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 147.696 EUR 147.696 EUR 147.696 EUR 147.696 EUR

090=         3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

091=     III. Kratkoročne poslovne obveznosti 38.519 EUR 64.966 EUR 38.769 EUR 51.867 EUR

092=         1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

093=         2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 21.687 EUR 38.598 EUR 23.657 EUR 27.126 EUR

094=         3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 16.832 EUR 26.368 EUR 15.112 EUR 24.742 EUR

095= D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

096=    Zabilančna sredstva 296.424 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR  
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Priloga 2: Izkaz poslovnega izida  
 

 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2012 2013 2014 2015
110=A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 387.864 EUR 427.017 EUR 417.630 EUR 421.906 EUR

111=     I.  Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 387.864 EUR 427.017 EUR 417.630 EUR 421.906 EUR

112=         1. Čisti  prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 141.929 EUR 190.309 EUR 164.255 EUR 154.253 EUR

113=         2. Čisti  prihodki od najemnin 245.685 EUR 232.412 EUR 253.375 EUR 267.653 EUR

114=         3. Ćisti  prihodki od prodaje blaga in materiala 0 EUR 4.296 EUR 0 EUR 0 EUR

115=     II. Čisti pridhodki od prodaje na trgu EU 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

116=         1. Čisti  prihodki od prod.proizvodov in storitev 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

117=         2. Ćisti  prihodki od prodaje blaga in materiala 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

118=    III.  Čisti prihodki od prodaje trgu izven EU 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

119=         1. Čisti  prihodki od prod.proizvodov in storitev 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

120=         2. Ćisti  prihodki od prodaje blaga in materiala 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

121=B. POVEČANJE VREDN.ZALOG PROIZ.IN NED.PROIZV 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

122=C. ZMANJŠANJE VREDN.ZALOG PROIZ.IN NED.PROIZV. 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

123=Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

124=D. SUBVENCIJE,DOTACIJE,REGRESI,KOMPENZACIJE IN DR.PRIH.POVEZANI S POSL.UČINKI 5.169 EUR 100.486 EUR 204.439 EUR 84.352 EUR

125=E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 28.189 EUR 1.508 EUR 32.042 EUR 3.327 EUR

126=F. KOSMATI POSLOVNI DONOS 421.222 EUR 529.012 EUR 654.111 EUR 509.585 EUR

127=G. POSLOVNI ODHODKI 631.430 EUR 447.438 EUR 456.004 EUR 470.702 EUR

128=     I. Stroški blaga, materiala in storitev 140.916 EUR 188.821 EUR 203.676 EUR 205.602 EUR

129=        1. Nabavna vrednost prodanega blaga in mat. 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

130=        2. Stroški porabljenega materiala 59.460 EUR 59.886 EUR 55.782 EUR 58.569 EUR

131=            a) Stroški materiala 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

132=            b) Stroški energije 45.863 EUR 50.739 EUR 42.752 EUR 46.475 EUR

133=            c) Drugi stroški materiala 13.597 EUR 9.147 EUR 13.030 EUR 12.066 EUR

134=        3. Stroški storitev 81.456 EUR 124.516 EUR 147.894 EUR 147.033 EUR

135=            a) Transportne storitve 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

136=            b) Najemnine 5.959 EUR 5.665 EUR 6.823 EUR 6.288 EUR

137=            c) Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom 3.549 EUR 4.401 EUR 5.643 EUR 8.333 EUR

138=            d) Drugi stroški storitev 71.948 EUR 114.450 EUR 135.428 EUR 132.412 EUR

139=    II. Stroški dela 146.264 EUR 139.436 EUR 157.925 EUR 168.962 EUR

140=        1. Stroški plač in nadomestil  plač 112.163 EUR 107.483 EUR 118.046 EUR 129.375 EUR

141=        2. Stroški pokojninskih zavarovanj 9.927 EUR 9.512 EUR 10.589 EUR 11.450 EUR

142=        3. Stroški drugih zavarovanj 8.132 EUR 7.793 EUR 10.226 EUR 9.459 EUR

143=        4. Drugi stroški dela 16.042 EUR 14.648 EUR 19.064 EUR 18.679 EUR

144=   III. Odpisi vrednosti 343.511 EUR 116.310 EUR 90.184 EUR 93.635 EUR

145=        1. Amortizacija neopr.dolg.sred.in opredm.osn.sredstev 105.425 EUR 87.545 EUR 88.791 EUR 91.393 EUR

146=        2. Prevedn.posl.odh.pri neopr.dolg.sred.in opredm.osn.sredstev 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

147=        3. Prevedn.posl.odh.pri obratnih sredstvih 238.086 EUR 28.765 EUR 1.393 EUR 2.242 EUR

148=   IV. Drugi poslovni odhodki 738 EUR 2.871 EUR 4.218 EUR 2.503 EUR

149=        1. Rezervacije 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

150=        2. Drugi stroški 738 EUR 2.871 EUR 4.218 EUR 2.503 EUR

151=H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA 81.574 EUR 198.107 EUR 38.883 EUR

152=I.  IZGUBA IZ POSLOVANJA -210.207 EUR  
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2012 2013 2014 2015
153=J. FINANČNI PRIHODKI 533 EUR 562 EUR 1.849 EUR 225 EUR

154=     Finančni prihodki od obresti (upoštevaje že v II. in III.) 533 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

155=     I. Finančni prihodki iz deležev 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

156=        1. Finančni prihodki iz deležev v družba v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

157=        2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

158=        3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

159=        4. Finančni prihodki iz drugih naložb 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

160=    II. Finančni prihodki iz danih posojil 162 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

161=        1. Finančni prihodki iz posojil  danih družbam v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

162=        2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

163=    III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 371 EUR 562 EUR 1.849 EUR 225 EUR

164=        1. Fin.prihodkio iz terjatev do družb v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

165=        2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 371 EUR 562 EUR 1.849 EUR 225 EUR

166=K. FINANČNI ODHODKI 31.591 EUR 23.657 EUR 21.310 EUR 18.424 EUR

167=    Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

168=     I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

169=    II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 31.591 EUR 23.657 EUR 21.310 EUR 16.366 EUR

170=        1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

171=        2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

172=        3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

173=        4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 31.591 EUR 23.657 EUR 21.310 EUR 16.366 EUR

174=   III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 EUR 0 EUR 0 EUR 2.057 EUR

175=        1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

176=        2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 0 EUR 0 EUR 0 EUR 2.027 EUR

177=        3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 0 EUR 0 EUR 0 EUR 30 EUR

178=L. DRUGI PRIHODKI 6.986 EUR 1.310 EUR 2.207 EUR 11.437 EUR

179=     I.  Subvencije,dotacije in pod.prih.,ki niso povezani s posl.učinki 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

180=     II. Drugi finančni prihodki in drugi prihodki 6.986 EUR 1.310 EUR 2.207 EUR 11.437 EUR

181=M. DRUGI ODHODKI 948 EUR 2.401 EUR 5.455 EUR 1.818 EUR

182=N. CELOTNI DOBIČEK 57.388 EUR 175.399 EUR 30.302 EUR

183=O. CELOTNI IZGUBA -235.227 EUR

184=P. DAVEK IZ DOBIČKA 0 EUR 6.622 EUR 0 EUR 1.703 EUR

185=R. ODLOŽENI DAVKI 0 EUR 0 EUR 0 EUR 0 EUR

186=S. ČISTI DOBIČEK POSLOVNEGA LETA 50.765 EUR 175.399 EUR 28.598 EUR

187=Š. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA -235.227 EUR

188=POVPREČNO ŠT.ZAPOSLENCEV 4,49 4,78 5,80 6,00

189=ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12 12 12 12  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

Priloga 3: Izbrane medijske objave v letu 2015 
 

- Primorske novice, 6.3.2015, str. 8 
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- Primorske novice, 28.3.2015, str. 6 

 
 

- Radio RobinTorkova dopoldanska oddaja OZRIMO SE, 31.3.2015; http://robin.si/zvocni-arhiv 

 

http://robin.si/zvocni-arhiv
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- Primorski dnevnik, 6.5.2015, str. 14 
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- Primorske novice, 27.8.2015, str. 8 
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- Primorske novice, 8.9.2015, str. 14 
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- STA Krog, 9.9.2015 
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- Primorske novice, 9.9.2015, str. 6 
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- Primorski dnevnik, 12.9.2015, str. 13     
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-  Primorske novice, 13.10.2015, str. 5 

 
 

-  Primorske novice, 29.10.2015 
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- Delo, 18.12.2015 

 
 
 
 

 
 


