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Povzetek v besedi 
 

 
 

 
Tehnološki parki v 21. stoletju  
 
Tehnološki parki sodijo med ključne deležnike lokalnega inovacijskega ekosistema. Njihov osnovni namen je 
prispevati k blaginji regije v okviru programov za promocijo inovativnosti, podjetnosti in konkurenčnosti. Za 
doseganje svojega namena mora tehnološki park (IASP - International Association of Science Parks1):  

 spodbujati pretok znanja in tehnologij med univerzami, RR institucijami, podjetji in trgom,  

 omogočati pogoje za nastajanje in rast na inovacijah temelječih podjetij skozi inkubiranje in spin-off 
procese, 

 zagotavljati dostop do storitev, prostorov in infrastrukture.  
 
Mednarodne analize tehnoloških parkov so pokazale1, da nekateri tehnološki parki storitve za inkubirana 
podjetja organizirajo interno, drugi pa omogočajo dostop do teh storitev brez neposredne vključenosti, pri 
čemer imata oba pristopa svoje prednosti in slabosti. Ne glede na pristop je bistvo omogočanja storitev, da jih 
podjetja identificirajo in do njih dostopajo, ko jih potrebujejo. Področja na katerih podjetja lahko pričakujejo 
podporo tehnološkega parka1: 

 omogočanje povezav s partnerji znanja (Univerze, RR institucije, razvojni oddelki podjetij,…), 

 omogočanje povezav s ponudniki splošne in specifične poslovne podpore (mreža neodvisnih 
svetovalcev in svetovalnih podjetij za računovodska in davčna vprašanja, zaščito intelektualne lastnine, 
pripravo projektov, marketing itd.), 

 omogočanje dostopa do virov financiranja, semenskega in tveganega kapitala (povezave s programi in 
ponudniki virov financiranja in kapitala), 

 
V gospodarstvih, v katerih kultura podjetništva nima dolge tradicije, je ena pomembnejših nalog 
tehnološkega parka predvsem spodbujanje podjetnosti in podpora pri razvoju idej. V teh gospodarstvih je 
vloga tehnološkega parka veliko bolj usmerjena v spodbujanje pridobivanja veščin podjetnosti ter nastajanje in 
razvoj start-up podjetij kot v prenos znanja in tehnologij ter razvoj inovacijskih procesov.  
 
Vpliv tehnoloških parkov na gospodarski razvoj je odvisen od podjetniških idej posameznikov in skupin, 
razvoja in rasti podjetij ter njihovega pozitivnega prispevka v obliki novih delovnih mest in gospodarske 
raznolikosti, ki jo prinašajo lokalnemu gospodarstvu2. 
 
                                                      
1
 European Union. 2014. Setting up, managing and evaluating EU science and technology parks. Pubblications Office of the European Union.  

 
2
 Al-Mubaraki, H. M. in M. Busler. 2011. Critical Activity of Successful Business Incubation. International Journal of Emerging Sciences, 1(3): 455-464. 
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Naša vloga je spodbujati in omogočati razvoj novih idej v uspešen posel 
 

 Srce Primorskega tehnološkega parka ni upravljanje poslovne stavbe, ampak so programi, ki jih 
organiziramo in izvajamo za posameznike, skupine in podjetja.  
 

kreativnost  ideje  vrednotenje idej (problem-rešitev-trg)  poslovni model  start-up podjetje 
 
'Veliko start-up podjetij se začne z idejo za produkt za katerega ustanovitelji menijo, da ga kupci potrebujejo. 
Nato mesece, včasih leta razvijajo produkt do dovršenosti, ne da bi ga predstavili svojim potencialnim kupcem. 
Ko start-up podjetje propade v fazi, ko bi moralo prodajo produkta razširiti na trgu, je ključni razlog v tem, da 
do vstopa na trg v podjetju niso preverili ali so potencialni kupci sploh zainteresirani za njihov produkt. Ko 
kupci dokončno pokažejo indiferenten odnos do ideje, start-up podjetje propade.3'  
 
Programi Primorskega tehnološkega parka so zasnovani tako, da posameznike, skupine in podjetja usmerjamo, 
da: 

 svoje ideje skozi voden proces preverijo na trgu, jih prilagodijo in zanje izdelajo učinkovit poslovni 
model, pri čemer pridobijo nova podjetniška znanja, prve povezave in izkušnje  AKTIVACIJA 
TALENTOV, 

 ustanovijo start-up podjetje, si zagotovijo ustrezen prostor za razvoj podjetja ter se vključijo v 
programe za zagon podjetja (možnost pridobitve zagonskih nepovratnih sredstev za razvoj produkta, 
mentorstva v zgodnjih fazah razvoja podjetja, promocije v okviru podjetniških tekmovanj in nove 
povezave)  ZAGON PODJETJA, 

 se vključijo v programe za razvoj in rast podjetja, ki jim omogočajo dostop do virov financiranja 
(semenski kapital, poslovni angeli in investitorji), mentorjev za nadgradnjo in izboljšanje poslovnega 
modela, možnosti dostopa do prvih kupcev v lokalnem okolju, promocijo v okviru aktivnosti 
tehnološkega parka, povezave itd.  RAZVOJ IN RAST PODJETJA, 

 se vključijo v programe za internacionalizacijo podjetja, ki jim omogočajo hitrejšo rast na mednarodnih 
trgih z dostopom do investicijskega kapitala (semenski kapital in investitorji), mentorjev za globalno 
rast, promocije v mednarodnem okolju v okviru aktivnosti tehnološkega parka, povezav itd.  
INTERNACIONALIZACIJA PODJETJA. 

 

 Zagotavljanje fleksibilnih prostorskih pogojev je ena funkcij Primorskega tehnološkega parka, ki start-
up podjetjem daje možnost naselitve v motivacijskem poslovnem okolju, uporabo dane infrastrukture in 
možnosti za interakcijo z drugimi podjetji in ekipo tehnološkega parka.  
 

coworking  pisarne  delavnice&skladišča  predavalnice&sejna soba  skupni prostori  
 
Primorski tehnološki park skozi različne vrste prostorskih kapacitet in oblik najema zagotavlja fleksibilno okolje 
za različne skupine uporabnikov: 

 COWORKING Start:up Garaža je prostor za posameznike in skupine, ki še nimajo svojega podjetja, 
imajo pa zanimive podjetniške ideje in jih želijo razvijati v nov podjetniški projekt; povezan je s 
programom za aktivacijo in zagon podjetja;  

 COWORKING Start:up Geek House je namenjen podjetjem, samostojnim podjetnikom in 
'freelancerjem', ki še ne potrebujejo povsem svoje pisarne, si pa želijo delati v urejenem in 
motivacijskem okolju ter se povezovati z ostalimi stanovalci; najem delovnega mesta: 80 EUR/mesec 
oz. za start-up podjetja, ki se vključijo v program (pred)inkubiranja: 50 EUR/mesec; stroški so vključeni 
v ceno; 

 PISARNE so namenjene podjetjem, ki želijo delati v dinamičnem in urejenem poslovnem okolju ter se 
povezovati z ostalimi podjetji; najemnina za start-up podjetja znaša 6 EUR/m2 (podjetja morajo biti 
vključena v program predinkubiranja oz. inkubiranja; trajanje največ 4 leta) oziroma za ostala podjetja 
8 EUR/m2; stroški se obračunajo posebej in znašajo v povprečju 2 EUR/m2, 

                                                      
3
 Eric Ries, The Lean Startup. 
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 DELAVNICE in SKLADIŠČA so namenjena sestavljanju in lažjim delavniškim opravilom ter skladiščenju; 
najemnina znaša 4 EUR/m2 in je enotna za vse najemnike; stroški se obračunajo posebej in znašajo v 
povprečju 2 EUR/m2, 

 PREDAVALNICE IN SEJNA SOBA: na voljo so tri infrastrukturno opremljene predavalnice (projektor, 
table, audio video naprave, ozvočenje), dve s 66 sedeži in ena s 118 sedeži ter sejna soba za 20 oseb; 
cena najema znaša 35 EUR/h za veliko predavalnico, 25 EUR/h za malo predavalnico in 12 EUR/h za 
sejno sobo; najemniki imajo 10% popust, (pred)inkubirana podjetja pa 25% popust; za poldnevni in 
celodnevni najem se odobri popust skladno z veljavnim cenikom, 

 SKUPNI PROSTORI IN INFRASTRUKTURA: v stavbi obratuje dnevi bar, ki predstavlja eno od možnosti 
za vzpostavljanje stikov in druženje med podjetniki in zaposlenimi v tehnološkem parku, študenti ter 
tudi zunanjimi obiskovalci in partnerji; na prostornih hodnikih je urejenih tudi več kotičkov s sedeži za 
druženje; brezplačen Wi-Fi, kotiček s časopisi in revijami; imamo pa tudi interno podjetniško knjižnico.  

 
 

Kakšno je bilo za Primorski tehnološki park leto 2014? 
 
V letu 2014 smo bili osredotočeni na organizacijo, vzpostavitev in pilotno izvedbo ključnih programov, ki so 
skladni s sodobnimi usmeritvami na področju start-up podjetništva. Skladno s tem smo krepili odnose s 
ključnimi partnerji v lokalnem, regionalnem, nacionalnem in mednarodnem okolju.  
 
Programe Primorskega tehnološkega parka smo povezali v sistem zaporednih korakov od spodbujanja 
podjetnosti in inovativnosti preko aktivacije talentov in zagona podjetij do programov za rast, razvoj in 
internacionalizacijo podjetij ter vse skupaj nadgradili z vzpostavljanjem in izgradnjo (start-up) podjetniške 
skupnosti v regiji.  
 
Izvedli smo več kot 80 aktivnosti, ki se jih je udeležilo več kot 1500 udeležencev. Za primerjavo, v letu 2013 
smo izvedli 47 aktivnosti s 1.300 udeleženci, v letu 2012 pa 22 aktivnosti z 900 udeleženci. 
 
Za promocijo podjetništva smo izvedli: 

- 30 dogodkov v 7-ih občinah, ki se jih je udeležilo več kot 400 udeležencev, 
- 7 podjetniških delavnic in več kot 10 predavanj za mlade, ki jih je obiskalo več kot 250 mladih, 
- 1 podjetniško tekmovanje za mlade z 218 tekmovalci. 

 
Za aktivacijo talentov smo izvedli: 

- 2 start-up vikenda s 53 udeleženci, 7 podjetniškimi mentorji in 7 člani ocenjevalne komisije, 
- 2 izobraževanji za potencialne podjetnike s 35 udeleženci, 
- 2 poziva za vključitev v (pred)inkubiranje, 15 prijav  8 vključitev v (pred)inkubiranje, 
- 11 uporabnikov coworking Start:up Garaže 
- 60+ izvedenih splošnih podjetniških svetovanj. 

 
Za rast in razvoj podjetja: 

- 2 roadshow dogodka, 77 udeležencev 
- 1 prijava v pospeševalnik Start:up Geek House za pridobitev semenskega kapitala 50.000 EUR 
- 1 prijava v pospeševalnik Go:global za pridobitev semenskega kapitala 200.000 EUR 
- 5 start-up podjetij vključenih v start-up šolo (5 tednov)  
- 3 strokovne tematske delavnice, 92 udeležencev 
- 5 podjetjem omogočili promocijo podjetja in izdelkov na portalu www.startup.si 

 
Za internacionalizacijo podjetja: 

- 1 podjetje vključeno v program izobraževanja za predstavitev pred podjetniško-investitorsko komisijo 
za program Go:global  

- 2 podjetji vključeni v program priprave na predstavitev pred investitorji na Coinvest konferenci 
- 1 podjetje vključeno v program priprave na predstavitev pred investitorji na Balkan Venture Forum 

konferenci 
 

http://www.startup.si/
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Program za izgradnjo podjetniške skupnosti: 
- 9 dogodkov Business Meetups Nova Gorica, 241 udeležencev, 11 gostov, 1 gostujoča predstavitev 

 
Nacionalni in mednarodni projekti: 

- 2 mednarodna projekta smo vodili v letu 2014 (T-lab in SmartInno), 
- 1 nacionalni projekt (INO 13-14) 
- 1 javno delo 
- 8 dvodnevnih delavnic oz. 80 izvedenih ur za 2 skupini, 22 udeležencev projekta Podjetno v svet 

podjetništva 
- 1 študentsko prakso v okviru razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije 
- vpis v Evidenco subjektov inovativnega okolja: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologije nam je 

status tehnološkega parka podaljšal za 2 leti (vsaki dve leti moramo z dokazili o rasti in razvoju 
tehnološkega parka kandidirati za podaljšanje statusa). 

 
Prostori: 

- 76% je znašala povprečna letna zasedenost prostorov (leta 2013 je povprečna zasedenost znašala; 
74%; povprečna zasedenost prostorov v tehnoloških parkih v EU je v l. 2013 znašala 73%4), 

- 81% je znašala najvišja stopnja zasedenosti (avgust 2014) 
- 70% je znašala najnižja stopnja zasedenosti (februar 2014) 
- 60 je znašalo povprečno število  najemnikov 
- 126 je znašalo število zaposlenih v podjetjih v stavbi PTP 
- 58 je bilo izvedenih aktivnosti v zvezi z vselitvami, izselitvami, spremembami najemnih pogodb 
- struktura najemnikov: 35% inkubirana podjetja, 65% pridruženi in interesni partnerji 
- plačilna disciplina: vzpostavljena (na dan 31.12.2014 je imel PTP 58 najemnikov, od teh sta samo 2 

najemnika imela dolg višji od 5.000 EUR oz. samo štirje so imeli dolg višji od 3.500 EUR; za primerjavo v 
l. 2013 je PTP vodil postopke izterjave zoper 25 dolžnikov, od katerih se jih je 18 do konca leta 2013 
izselilo) 

- izterjave dolžnikov iz obdobja 2008-2013: v sodnih in izvensodnih postopkih smo v l. 2014 izterjali za 
26.000 EUR dalj časa zapadlih terjatev 

 
Finančni rezultati poslovanja: 

- čisti prihodki od prodaje v l. 2014: 417.630,38 EUR, v l. 2013: 427.017 EUR, v l. 2012: 387.864 EUR 
o prihodki iz naslova najemnin 2014: 253.375 EUR  (v l. 2013: 232.412 EUR) 
o prihodki za financiranje programov: 243.533,37 EUR (nacionalni in mednarodni projekti, občine 

in sponzorji) 
o struktura financiranja programov: 76% nacionalni in mednarodni projekti, 24% občine 

solastnice 
- poslovni odhodki v l. 2014: 456.003,66 EUR, v l. 2013: 447.437 EUR, v l. 2012: 631.430 EUR 

o stroški blaga, materiala in storitev v l. 2014: 203.676,19 EUR, v l. 2013: 118.821 EUR, v l. 2012: 
140.916 EUR 

o odpisi vrednosti v l. 2014: 90.184 EUR, v l. 2013: 116.310 EUR, v l. 2012: 343.511 EUR 
o stroški dela v l.2014: 157.925 EUR, v l. 2013: 139.436 EUR, v l. 2012: 146.264 
o povprečno št. zaposlenih v letu 2014: 5,80 (ena nova zaposlitev preko javnih del), v l. 2013: 

4,78, v l. 2012: 4,49 
- dobiček iz poslovanja l. 2014: 198.107,39 EUR, v l. 2013: 81.574 EUR, v l. 2012 izguba: -210.207 EUR 
- finančni odhodki (obresti za posojilo) v l. 2014: 21.310 EUR, v l. 2013: 23.657, v l. 2012: 31.591 EUR 
- čisti dobiček poslovnega leta 2014: 175.398,58 EUR, v l. 2013: 50.765 EUR, v l. 2012 izguba: -235.227 

EUR 
 
 
 
 

 
                                                      
4
 European Union. 2014. Setting up, managing and evaluating EU science and technology parks. Pubblications Office of the European Union. 
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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 Tovarna podjemov,Tehnološki park Ljubljana, Primorski tehnološki park, RC 
IKT, Pomurski tehnološki park, RCR Zasavje in Inkubator Savinjske regije.  
 
 

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=1
http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=3
http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=2
http://www.startup.si/sl-si/delezniki?listItem=2
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=7
http://www.startup.si/
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1. Podjetniški ekosistem za preboj start-up podjetij 
 
 

I. Promocija in krepitev kulture podjetništva 
 
 

1. Podjetniško tekmovanje za mlade POPRI – POdjetje za PRIhodnost 
 

 
POPRI – 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.  
 
Mladi skozi šolsko/študijsko leto razvijajo svoje ideje tako, da posamezno ali v skupinah raziskujejo in odkrivajo probleme 
ljudi in družbe, zanje iščejo inovativne rešitve ter jih povezujejo s potencialnimi kupci in trgom.  
 
Za prijavo na tekmovanje morajo svojo idejo razviti v podjetniško zgodbo, ki jo zapišejo. Zanjo izdelajo tudi skice, prototip, 
plakat, zloženko, video ali druge vrste predstavitev, s katero čim bolj ponazorijo bistvo svoje ideje. 
 
Tekmovanje je razdeljeno v tri starostne skupine: 

1. študenti in diplomanti, 
2. dijaki, 
3. osnovnošolci od 7.-9. razreda. 

 
Osnovni pogoj za udeležbo mladih na tekmovanju je, da imajo inovativno podjetniško idejo ter da še nimajo svojega 
podjetja. 
 
 

 
 

 30+ partnerjev: Mladinski center Nova Gorica, 14 izobraževalnih institucij (iz občin Nova Gorica, Ajdovščina, 
Vipava, Kanal), mentorji, podjetniki, sponzorji 

 200+ ur na 7-ih podjetniških delavnicah za osnovnošolce, dijake študente, diplomante in potencialne podjetnike 

 10+ podjetniških predavanj za podjetne mlade na Goriškem 

 3 priročniki za razvoj ideje v uspešno podjetniško zgodbo (za osnovnošolce, dijake in študente/diplomante) 

 250+ mladih vključenih v motivacijske in podjetniške delavnice  

 218 mladih vključenih v tekmovanje (39 študentov, 40 dijakov in 120 osnovnošolcev) 

 128 podjetniških idej 

 20 članov strokovne komisije 

 1 vključitev v inkubator tehnološkega parka (zmagovalka med študenti je vključena v program predinkubiranja) 
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POPRI ZNANJE – podjetniška izobraževanja in delavnice 
 

    
 

   
Podjetniške delavnice za osnovnošolce, dijake, študente, diplomante in odrasle na različnih lokacijah na  Goriškem 

 
 

POPRI TEKMOVANJE – Predstavitev podjetniških idej 
 

 
Predstavitev podjetniških idej pred strokovno komisijo 
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Prototipi izdelkov 

 
 

 
 

 
POPRI – razglasitev zmagovalcev  

 

    
Razglasitev zmagovalcev POPRI 2014; nagrade je podelil Tim Matavž 
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2. Dogodki za promocijo podjetništva 
 
Promocijski dogodki so namenjeni širjenju sodobnih podjetniških znanj med potencialnimi podjetniki in spodbujanju 
mladih k razvijanju veščin podjetnosti, ki jih bodo potrebovali kot zaposleni ali pa kot bodoči podjetniki.  
 

 
 

 

 400+ udeležencev  

 30 dogodkov in predstavitev 

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

 8 mest in krajev: Nova Gorica, Šempeter pri Gorici, Vrtojba, Renče, Ajdovščina, Vipava, Kobarid, Gorica 

 14 lokacij: Univerza v Novi Gorici, Evropska pravna fakulteta, Mladinski center Ajdovščina, center Nove Gorice, 
Šempetra pri Gorici in Renč, Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina Renče-Vogrsko, 
Fakulteta za elektrotehniko – MMK, Primorski tehnološki park  

 
 

     
Univerza v Novi Gorici, Rožna dolina Knjižnica Kobarid 

 

      
Univerza v Novi Gorici, Vipava Bevkov trg, Nova Gorica 
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II. Aktivacija talentov in zagon podjetja 
 
Programi so namenjeni posameznikom in skupinam, ki imajo zanimive podjetniške ideje in jih želijo razviti v 
nov poslovni podjem (novo podjetje). 
 
 

1. Startup vikend Nova Gorica 
 
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. Osnova za delo 
so sodobne metodologije kot so »d.school«, »lean startup« in »lean canvas/business model generation«).  
 
 

 
 
 

 2 startup vikenda (od petka do nedelje) 

 53 udeležencev 

 24 prijavljenih podjetniških idej  

 11  izbranih podjetniških idej, ki so jih ekipe razvijale v poslovni model 

 7 mentorjev iz podjetij 

 7 članov podjetniško-investitorske komisije 

 2 motivacijska govornika 

 3 start-up ekipe vključene v predinkubiranje 
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Motivacijski govorniki startup vikenda Nova Gorica:: 

1. Luka Manojlović, MA-NO d.o.o., 
2. Lojze Bertoncelj, 30Lean. 

 

    
 
Mentorji startup vikenda Nova Gorica: 

1. Tomaž Jug, Editor d.o.o.,  
2. Rok Gulič (Editor d.o.o. ,  
3. Irena Robek, Biomasni center Ajdovščina,  
4. Tomaž Puc, S3mea d.o.o,   
5. Danijel Volčič,  
6. Matej Peršolja, RS5 d.o.o., Protectus d.o.o., Protectus technologies inc. in  
7. Mitja Mikuž, Primorski tehnološki park. 

 

    
 
Podjetniško-investitorska komisija startup vikenda Nova Gorica: 

1. Tomaž Puc, S3mea d.o.o,   
2. Matija Klinkon, Led Luks d.o.o.,  
3. Goran Miškulin, Spintec d.o.o.,  
4. Matej Peršolja, RS5 d.o.o., Protectus d.o.o., Protectus technologies inc., 
5. Tomaž Jug, Editor d.o.o., 
6. Rok Uršič, Instrumentation technologies d.d.,  
7. Anita Lozar iz podjetja Pivovarna Pelicon d.o.o.  
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2. Start:up center Primorskega tehnološkega parka 
 
Start:up center Primorskega tehnološkega parka je vstopna točka za posameznike, skupine in start-up podjetja, 
ki imajo obetavne podjetniške ideje in jih želijo razviti v nov poslovni podjem.  
 
V okviru Start:up centra dobijo uporabniki brezplačno podporo in mentorstvo: 

- pri presoji podjetniške ideje, 

- oblikovanju start-up ekipe, 

- razvoju ideje v učinkovit poslovni model, 

- izdelavi poslovnega načrta, 

- iskanju in koriščenju možnosti za pridobitev virov financiranja za zagon, rast in razvoj podjetja, 

- vključitvi v program predinkubiranja in inkubiranja.  
 

 

 
 

 2 poziva za vključitev v program predinkubiranja  

 2 izobraževanji za potencialne podjetnike  

 35 udeležencev 

 15 prijav v program predinkubiranja 

 8 vključitev v program predinkubiranja 
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3. Coworking Start-up Garaža 
 
Start-up Garaža je kreativni podjetniški prostor namenjen posameznikom in start-up ekipam, ki imajo zanimive 
podjetniške ideje in jih želijo razviti v nov podjetniški projekt.  
 
Prostor je uporabnikom na voljo brezplačno za obdobje enega leta (ob vključitvi v program predinkubiranja), pri čemer 
delovna mesta nimajo 'fiksnega lastnika' (uporabniki pridejo in zasedejo mesta, ki so trenutno prosta).  Uporabnikom je 
na voljo tudi interni mentor Primorskega tehnološkega parka, ki posameznike in ekipe vodi pri razvoju ideje v učinkovit 
poslovni model. Cilj uporabe coworking prostrora z mentorstvom je, da uporabniki ideje razvijejo do faze, ko so primerne 
za zagon novega podjetja.  
 

 
 

 1 coworking prostor za razvoj podjetniških idej 

 11 uporabnikov 

 5 podjetniških idej v razvoju 

 1 novoustanovljeno podjetje 
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III.  Razvoj in rast podjetja 
 
Programi so namenjeni start-up podjetjem za hitrejši zagon podjetja, razvoj novih izdelkov, storitev in 
tehnologij, vstop na trg in pospešeno rast podjetja.  
 
 
 

 
 
 
 

1. Start:up roadshow Nova Gorica  
 

Roadshow dogodki so namenjeni informiranju o aktualnih podjetniških programih Iniciative Start:up Slovenija in njenih 
partnerjev, usposabljanju za uspešno prijavo in sodelovanje v programih ter izmenjavo izkušenj in dobrih praks med 
gostujočimi podjetniki in udeleženci. 
 
Program je povezan s produkti Slovenskega podjetniškega sklada P2 za zagon podjetja (74.000 EUR nepovratnih sredstev), 
SK50 (50.000 EUR semenskega kapitala) in SK200 (200.000 EUR semenskega kapitala).  
 
Roadshow dogodki se odvijajo v več mestih po Sloveniji (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Celje, Kranj, Koper, Murska 
sobota). 
 

 2 dogodka 

 77 udeležencev 

 1 prijava v pospeševalnih Start:up Geek House (povezava s semenskim kapitalom 50.000 EUR) 

 1 prijava v pospeševalnik Go:Global (povezava s semenskim kapitalom 200.000 EUR) 

 sodobno podjetniško znanje 

 možnosti za pridobitev financiranja za zagon, razvoj, rast in internacionalizacijo podjetij 

 dobre podjetniške zgodbe 
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- Roadshow Nova Gorica – januar 2014: Predstavitev možnosti za pridobitev subvencije Slovenskega 
podjetniškega sklada do 74.000 EUR za zagon podjetja; 3 prijave startup podjetij iz Goriške regije za 
pridobitev zagonske subvencije P2 (74.000 EUR), 1 uspešno 
 

- Roadshow Nova Gorica – september 2014: Predstavitev možnosti za pridobitev semenskega kapitala 
Slovenskega podjetniškega sklada; SK50 = 50.000 EUR oz. SK200 = 200.000 EUR; 1 uspešna prijava 
startup podjetja iz Goriške regije za pridobitev semenskega kapitala 50.000 EUR,; 1 uspešna prijava 
startup podjetja iz Goriške regije v predselekciji za pridobitev semenskega kapitala 200.000 EUR, 
podjetje se je kasneje odločilo, da namesto sredstev Slovenskega podjetniškega sklada, sprejme 
sredstva investitorja 

 
Roadshow Nova Gorica s pomočjo podjetnikov širi podjetniške zgodbe, izkušnje in nasvete. V letu 2014 so z nami 
sodelovali:  

- Tomaž Jug (Editor) 

- Blaž Pavšič (Roto inox)  

- Edvin Sever (Letrika)  

- Mark Pleško (Cosylab) 

- Davor Jakulin (ATech) 
 
 
 

2. Geek House pospeševalnik – za razvoj produkta in vstop na trg 
 

Pospeševalnik je namenjen inovativnim podjetniškim ekipam z globalnimi ambicijami. Zagotavlja izkušene startup 
mentorje, 50.000 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 SK50, ki jo nudijo zaposleni v subjektih 
tehnoloških parkih in inkubatorjih, ki so del Iniciative Start:up Slovenija. V Goriški regiji nudimo podporo v Primorskem 
tehnološkem parku. 
 

 1 podjetje iz Goriške regije je prejelo semenski kapital Slovenskega podjetniškega sklada v višini 50.000 EUR 
 
Na razpis SK50 se je uspešno prijavilo eno podjetje iz Goriške regije, CEATM d.o.o., ki mu je podporo v predselekcijskem 
postopku nudil Primorski tehnološki park. Semenski kapital v okviru razpisa SK50 je v letu 2014 prejelo 18 podjetij iz vse 
Slovenije. Podjetja, ki so prejela semenski kapital, so 3 mesece obiskovala intenziven mentorski program, ki ga je 
organizirala Iniciativa Start:up Slovenija v Ljubljani. Mentorski program sooblikuje več kot 40 vrhunskih mentorjev iz 
podjetij. 
 
 

    
   

   
 
 
 
 
 
 



21 
 

3. Start-up šola Nova Gorica 
 
 

V letu 2014 smo izvedli en 5-tedensko Start-up šolo Nova Gorica. Gre za intenziven mentorski program, ki start-up 
podjetjem skozi sklop več delavnic omogoča, da svoj poslovni model izboljšajo in nadgradijo ter izdelajo poslovni načrt. 
Oboje podjetja potrebujejo za uspešen razvoj in rast podjetja, predstavitve pred investitorji in za prijavo na start-up 
tekmovanja, predselekcijske postopke in razpise za pridobitev finančnih virov. 
 
 

 1 Start- up šola Nova Gorica – intenziven mentorski program 'od ideje do ustanovitve podjetja',  

 5 srečanj 

 5 start-up podjetij 
 

    
 
 
 

4. Tekmovanje Start:up Slovenija 
 
V letu 2014 smo v okviru Iniciative Start:up Slovenija soorganizirali nacionalno tekmovanje start-up podjetij mlajših od 3 
let. Na tekmovanje se je prijavilo 126 podjetij iz vse Slovenije, od tega 3 podjetja iz Goriške regije.  
 

 Promocija tekmovanja 

 Podpora podjetjem iz regije, ki so se na tekmovanje prijavili 

 sodelovanje v nacionalni komisiji tekmovanja, ki je ocenjevala prispele poslovne načrte 

 sodelovanje na zaključni prireditvi – razglasitev zmagovalca tekmovanja, ki je potekalo v okviru podjetniške 
konference PODIM v Mariboru 

 

 
 
 

5. Strokovne tematske delavnice za podjetja 
 

V letu 2014 smo izvedli en 5-tedensko Start-up šolo Nova Gorica. Gre za intenziven mentorski program, ki start-up 
podjetjem skozi sklop več delavnic omogoča, da svoj poslovni model izboljšajo in nadgradijo ter izdelajo poslovni načrt. 
Oboje podjetja potrebujejo za uspešen razvoj in rast podjetja, predstavitve pred investitorji in za prijavo na start-up 

 

 3 strokovne tematske delavnice  

 92 udeležencev 
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6. PODIM podjetniška konferenca 
 

Kot člani Iniciative Start:up Slovenija smo soorganizatorji največja in vodilna podjetniška konferenca v regiji, PODIM. 
Konferenca je ponudila dva dni intenzivnega programa in priložnosti za mreženje med podjetniki, investitorji, mentorji in 
podpornim inovacijskim podjetniškim okoljem. Konferenca se je odvijala v hotelu Habakuk v Mariboru, med 14. in 15. 
majem 2014.  
 
Na konferenci je sodelovalo je več kot 40 domačih in mednarodnih strokovnjakov, ki so delili nasvete in izkušnje, kako se 
znajti v težkih poslovnih situacijah, kako pomembna sta močna volja in vrhunsko znanje ter kako premagovati ovire na 
poti do globalno uspešnega start-up podjetja. 
  

 3 podjetnikom iz PTP smo omogočili brezplačno udeležbo na konferenci 

 Za udeležbo na konferenci smo navdušili tudi nekatere udeležence programa Podjetno v svet podjetništva, ki 
ga v regiji vodi RRA severne Primorske 
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7. Promocija inkubiranih podjetij na portalu Iniciative Start:up Slovenija 
 

   
 

 
 

 

 
www.startup.si  

 
 

 

http://www.startup.si/
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IV.  Internacionalizacija 
 
 
 

 
 
 
 

1. Go:Global pospeševalnik – program za hitro globalno rast 
 
V predselekcijski postopek za razpis SK200 se je prijavilo eno podjetje iz Goriške regije, Led Luks d.o.o., ki mu je podporo v 
nudil Primorski tehnološki park. V predselekciji je bilo podjetje uspešno in se je uvrstilo v med 9 izbranih podjetij, ki so se 
udeležila 2-dnevnega izobraževalnega programa, ki je za vsa podjetja iz Slovenije potekal v Ljubljani. Sledil je DEMO dan 
namenjen predstavitvi pred 18-članska komisijo, sestavljeno iz vseh vidnejših startup mentorjev in zasebnih investitorjev. 
 

 1 podjetje iz Goriške regije se je prijavilo v predselekcijski postopek za semenski kapital 200.000 EUR 
 
Podjetje  se kasneje ni odločilo za prijavo na  razpis Slovenskega podjetniškega sklada za pridobitev kapitalske investicije v 
višini 200.000 EUR, kljub temu, da je bilo na DEMO dnevu uspešno, saj je pridobilo zasebnega investitorja.  
 

     
 

     
                                                         Matija Klinkon, LED luks d.o.o. 
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2. Podpora start-up podjetjem pri vstopu na globalni trg 
 

Primorski tehnološki park je bil partner dvodnevnega investicijskega dogodka Coinvest Ventrue Days in Balkan Venture 
Forum: Coinvest edition, ki je potekal od 11. do 13. novembra 2014 v Novi Gorici. Investicijski dogodek pomeni priložnost, 
da se start-up podjetja predstavijo investitorjem, jih prepričajo in pričnejo prve pogovore za morebitno investicijo za vstop 
na globalni trg. 
 

 prvi dan: predstavilo se je 12 slovenskih start-up podjetij -> 2 podjetji iz Primorskega tehnološkega parka 
(Erzetich Audio, Blaž Erzetič s.p. in Carlock – Protectus d.o.o.); Carlock so investitorji iz ZDA ocenili kot najbolj 
perspektivno start-up podjetje 

 

 drugi dan: predstavilo se je 50 start-up podjetij iz Slovenije in držav JV Evrope -> 1 podjetje iz Primorskega 
tehnološkega parka (e-fighting - Etris d.o.o.) 

 
Primorski tehnološki park je vsem trem podjetjem nudil pomoč v obliki mentoriranja in pomoči pri pripravi vloge na poziv 
za sodelovanje ter podporo pri predstavitvi pred investitorji.  
 

   
 

 Aljaž in Emil Benko, e-fighting 
 

 Blaž Erzetich, Deimos 
 

 Matej Peršolja, Carlock 
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V. Gradnja podjetniške skupnosti v regiji 
 
 

1. Podjetniška skupnost Primorskega tehnološkega parka & inkubator 
 

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.  
 
 
 

 15 vlog za vključitev v inkubator  

 8 vključitev v inkubator (program predinkubiranja) 

 9 znaša povprečno letno število vključitev v inkubator v obdobju 2000-2014 

 137 znaša skupno število vključitev v inkubator v obdobju 2000-2014 
 

 
Slika: Število predinkubiranih in inkubiranih podjetij po letih 

 

 
 

 
Oblike vključevanja v podjetniško skupnost Primorskega tehnološkega parka: 
 

1. (Pred)inkubiranje (trajanje max 1 leto):  

- komu je namenjeno: za posameznike in podjetniške skupine, ki za novo podjetniško idejo še 
nimajo formiranega podjetja, za pravne subjekte do starosti 36 mesecev 

- koristi za predinkubirance: dobijo mentorja, dostop do sodobne podjetniške literature in orodij, 
vključitev v delavnice za zagon podjetja, delovno mesto v coworking pisarni za 3 mesece 
brezplačno, možnost najema pisarne po subvencionirani ceni za čas trajanja pogodbe o 
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predinkubiranju 

- obveznosti predinkubirancev: oblikovanje poslovnega modela izdelava poslovnega načrta (4 leta), 
predstavitev poslovne ideje pred strokovno komisijo (pitch) 

- koraki za vključitev: 1) opis ideje (problem-rešitev-kupci/trg) in reference ekipe, 2) vlogo 
obravnava uprava in potrdi direktor PTP, 3) sklenitev pogodbe o vključitvi v program 
predinkubacije  

 
2. Inkubiranje (trajanje max 3 leta):  

- komu je namenjeno: pravni subjekt, ki uspešno zaključi program predinkubacije, pridobi pozitivno 
mnenje komisije in ga Skupščina s sklepom vključi v inkubiranje  

- koristi za inkubirance: dobijo mentorja, dostop do sodobne podjetniške literature in orodij, 
vključitev v delavnice za razvoj in rast podjetja, možnost najema pisarne po subvencionirani ceni 
za čas trajanja pogodbe o inkubiranju 

- obveznosti inkubirancev: udeležba v programih za razvoj, rast in internacionalizacijo podjetja, 
aktivno sodelovanje pri oblikovanju in razvoju start-up skupnosti PTP 

 
3. Pridruženo partnerstvo 

- komu je namenjeno: pravni subjekt, ki uspešno zaključi program inkubacije ali pravni subjekt, ki je 
starejši od 36 mesecev in ni bil vključen v inkubiranje, RR subjekti, univerze, fakultete, visokošolski 
in višješolski pravni subjekti 

- koristi za pridružene partnerje: vključevanje v programe za rast, razvoj in prodor na globalni trg, 
mreženje in povezave 

- obveznosti pridruženih partnerjev: aktivno sodelovanje pri oblikovanju in razvoju podjetniške 
skupnosti PTP 

 
4. Interesno partnerstvo 

- komu je namenjeno: pravne in fizične osebe, ki izkazujejo potencial na področju sooblikovanja in 
razvoja podjetniško-inovativnega okolja 

- koristi za interesne partnerje: mreženje in povezave 

- obveznosti interesnih partnerjev: aktivno sodelovanje pri oblikovanju in razvoju podjetniške 
skupnosti PTP 
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2. Business meetups Nova Gorica 
 
Business Meetups Nova Gorica so neformalna večerna podjetniška srečanja, ki širijo pozitivne podjetniške zgodbe, znanje, 
izkušnje in omogočajo ustvarjanje novih poznanstev in povezav. Namenjena so podjetnikom, potencialnim podjetnikom, 
strokovnemu kadru, investitorjem, raziskovalcem in drugim, ki jih tematika zanima. Srečanja organiziramo praviloma vsak 
tretji četrtek v mesecu v centru Nove Gorice (Cafe Gallus). Vstop je prost.  
 

 
 9 Business meetups Nova Gorica 

 241 udeležencev 

 11 gostov 

 1 gostujoča predstavitev (Hexapad) 
 

 

     
 

     
 
Gostje Business Meetups Nova Gorica v letu 2014 – podjetniki, investitorji, mentorji z zanimivimi zgodbami, izkušnjami in 
nasveti: 

- Primož Zelenšek, Chipolo 

- Damjan Matičič, Koofr d.o.o. 

- Goran Miškulin, Spintec d.o.o. 

- Anja Križnik Tomažin, ProPR d.o.o. 

- dr. Irena Fonda, Piranski brancin Fonda 

- Kristjan Pečanac, Start-up šola Hekovnik 

- Matej Golob, 30Lean 

- Andraž Logar, Third Frames Studios - 3fs d.o.o. 

- Matej Peršolja, Protectus d.o.o., Blaž Erzetič, Erzetich Audio in Emil Benko, Etris d.o.o.  
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2. Mednarodni in nacionalni projekti 
 

Mednarodni in nacionalni projekti, ki jih prijavljamo na EU in nacionalne razpise, predstavljajo vir 
financiranja za poglavitni del vsebin, ki jih izvajamo v okviru programa dela.  
 
 

 

I. Mednarodni programi in razpisi 
 
 

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. Prihodki iz naslova tega projekta so v letu 2014 znašali 36.439,50 EUR. 
 
 

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 sodeluje 7 partnerjev. 
Skupna vrednost projekta znaša 1.178.000 EUR, predvidena višina sredstev za PTP znaša 68.000 EUR. Prihodki 
iz naslova tega projekta so v letu 2014 znašali 42.640,43 EUR. 
 
 
 

II. Nacionalni programi in razpisi 
 
 

1. Razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 2014 
 
Gre za dvoletni projekt na katerega se je PTP prijavil leta 2013. Namen projekta je bil krepitev inovacijskih sposobnosti 
podjetij ter povečanje učinkovitosti podpornega okolja za inovativnost. Vrednost projekta v dveh letih je znašala 120.000 

EUR, od tega je PTP polovico prejel leta 2013, polovico pa l. 2014. Projekt se je zaključil oktobra 2014. 
 
Rezultati projekta PTP v letu 2014:  
 

 14 novoustanovljenih podjetij 

 14 novih zaposlitev 

 4 vloženih nacionalnih patentnih vlog 

 2 izobraževalna dogodka 

 11 novih izdelkov/storitev v podjetjih v Primorskem tehnološkem parku 
 
Prihodki projekta INO 13-14 v letu 2014: 60.000 EUR. 
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2. Podjetno v svet podjetništva 
 
Projekt Podjetno v svet podjetništva vodijo regijske razvojne agencije v Sloveniji pod vodstvo RCR Zagorje. Namenjen je 
spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih 
delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in 
dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje.  
 
V Goriški regiji projekt vodi RRA severne Primorske. Primorski tehnološki park je za izvajanje delavnic v projektu Podjetno 
v svet podjetništva v letu 2014 oddal 3 ponudbe, uspel je z dvema. 
 

 8 dvodnevnih delavnic 

 80 ur 

 2 skupini  

 22 udeležencev 
 
Prihodki projekta INO 13-14 v letu 2014: 2.245,90 EUR. 
 
 

3. Javna dela 2014 
 

PTP se je uspešno prijavili na Javno povabilo za izbor programov javnih del za leto 2014, ki ga je objavil Zavod 
RS za zaposlovanje novembra 2013. 
 

 1 zaposlitev v okviru programa javnih del od konca februarja do konca decembra 2014 
 

Prihodki v letu 2014 iz naslova programa javnih del: 8.582,05 EUR. 

 
 

4. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije 2014 
 

V letu 2014 se je PTP potegoval za sredstva za delno kritje stroškov prakse študentke ŠC Nova Gorica, višja 
strokovna šola. Študentka je prakso opravljala v letih 2013 in 2014.  
 

 1 študentka informatike Višje strokovne šole ŠC Nova Gorica na praksi 
 

Prihodki v letu 2014 iz Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije: 775,47 EUR. 

 
 

5. Vpis v evidenco subjektov inovativnega okolja  
 
Primorski tehnološki mora vsaki dve leti podaljševati status vpisa v Evidenco A subjektov inovativnega okolja, ki 
ga vodi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Podaljšanje vpisa se opravi na osnovi vloge, ki jo mora 
subjekt oddati v roku predpisanem v javnem pozivu k vpisu in podaljšanju vpisa v evidenco subjektov 
inovativnega okolja. V vlogi za podaljšanje vpisa je potrebno dokazovati izpolnjevanje vrste pogojev kot so rast 
števila inkubiranih podjetij, ustreznost programa, izvedene aktivnosti, infrastruktura in prostorske kapacitete, 
mentorji in zunanji partnerji.  
 
Primorskemu tehnološkemu parka je bil jeseni 2014 status tehnološkega parka v Evidenci A podaljšan za dve 
leti. V Evidenci A tehnoloških parkov je poleg PTP vpisan še Tehnološki park Ljubljana.  
 
Vpis v Evidenco A je v preteklosti zagotavljal možnost prijave na razpis za subvencioniranje izvajanja aktivnosti 
tehnološkega parka, ki je bil objavljen skladno z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, 
št. 102/07, 57/12 in 82/13), vendar država od leta 2011 sredstev za aktivnosti tehnoloških parkov ne razpisuje 
več. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3036
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III.  Priprava na novo finančno perspektivo 2014-2020 
 
 

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, ki je tudi prevzela nosilno vlogo v projektu. 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. Iskani poklici – priložnost za zaposlitev  
 
Primorski tehnološki park se je 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 ZRSZ, 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  
 
 

I. 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 podjetja za ostala podjetja: 8 EUR/m2 
- cena najema za delavnice in skladiščne prostore: 4 EUR/m2 
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II. Prostori in infrastruktura  
 
 
Poslovna stavba obsega 5.503,29 m

2
 neto površin. Razporeditev površin glede na uporabo je prikazana na spodnji sliki. 

 

 58 aktivnosti je bilo izvedenih v zvezi z vselitvami, izselitvami, spremembami najemnih pogodb 

 60 je povprečno število najemnikov v letu 2014 

 76,29% je povprečna letna zasedenost prostorov  

 81,19 % je znašala najvišja zasedenost prostorov (avgust 2014) 

 70,15 % je znašala najnižja zasedenost prostorov (februar 2014) 
 
 

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 20-30% prostih kapacitet, ki jih oglašuje na več načinov. V letu 2014 
smo potencialne najemnike nagovarjali: 

- s plakatom ob cesti Šempeter pri Gorici – Miren, 
- z oglaševanjem na portalu www.nepremicnine.net,  
- 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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Slika: Primerjava zasedenosti prostorov v letih 2012, 2013 in 2014 

 

 
 
 
Zasedenost prostorov po etažah ni enakomerna. Najbolj iskani so skladiščni prostori in delavnice, sledijo 
pisarne v pritličju. Glede na velikost pisarn so najbolj iskane manjše pisarne v izmeri okrog 20 m2.  
 
 

Slika: Zasedenost po etažah 

 
 
 
V 1. nadstropju je zasedenost prostorov najnižja. V tem nadstropju so na voljo samo pisarniški prostori. Prostih 
je 9 pisarn velikosti približno 38 m2 in tri pisarne velikosti približno 100 m2. Slednje pisarne so notranje, imajo 
strešno okno brez možnosti naravnega zračenja.  
 
Pisarne v 1. nadstropju se težje oddajo predvsem zaradi velikosti in visokih stropov, kar je povezano z višjimi 
stroški ogrevanja oz. hlajenja zaradi večjega volumna.  
 
Tudi v medetaži je večina pisarn, ki niso oddane, večjih površin (40-50m2).  
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 35% najemnikov predstavljajo inkubirana podjetja 

 65% najemnikov predstavljajo pridruženi in interesni partnerji ter ostala podjetja  
 

 
Slika: Struktura najemnikov v l. 2014 

 

 
 
 
 

 126 oseb je zaposlenih pri najemnikih v stavbi PTP (na dan 31.12.2014) 

 78% zaposlenih je slovenskih državljanov 

 22% zaposlenih je tujih državljanov  
 

 
 
 
Coworking Start:up Geek House 
 

 2 najemnika 
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III.  Vzdrževanje plačilne discipline 
 
V l. 2012 in 2013 smo znatno izboljšali plačilno disciplino in večje neplačnike iz stavbe izselili. V letu 2014 smo plačilno 
disciplino vzdrževali z rednim opominjanjem in osebnimi dogovori za plačilo morebitnih zapadlih dolgov.  
 
V preteklosti je PTP imel znatne težave z neplačniki. V letu 2013 je PTP vodil postopek izterjave zoper 25 večjih dolžnikov 
(najemnikov), med katerimi se jih je do konca leta 2013 izselilo 18.  
 
Na dan 31.12.2014 smo imeli 58 najemnikov. Med najemniki so na dan 31.12.2014 imeli štirje dolg do PTP višji od 3.500 
EUR. Dva od teh štirih sta imela dolg višji od 5.000 EUR. 
 
V letu 2014 smo od dolžnikov, ki niso več najemniki in so imeli dolg iz obdobja 2008-2013, v sodnih in izvensodnih 
dogovorih uspeli izterjati dobrih 26.000 EUR.  
 
 
 

IV. 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. 
 
 

 Problematika zamakanja strehe:  
Zaradi namestitve nosilcev za sončno elektrarno na strehi poslovne stavbe PTP so bila že v letu 2013 večkrat izvedena 
sanacijska dela, ki jih je opravil investitor v solarno elektrarno AC Energo oz. njegov podizvajalec. Tudi v letu 2014 je bilo 
intervencij za sanacijo strehe več.  
 
Ker je streha tudi nadalje zamakala, je PTP v letu 2014 pristopil k sanaciji drugih delov strehe, ki niso v upravljanju 
investitorja v solarno elektrarno. Sanirali smo dotrajane vare PVC kritine s čiščenjem in krpanjem z novo PVC membrano, 
popravili potrgane odkapne profile ter izvedli druga manjša dela.  
 
Po zaključku del je bil opravljen ponovni pregled strehe, saj je po deževju, da streha na določenih mestih še vedno 
zamakala. Ugotovljeno je bilo, da je vzrok zamakanja pri nosilcih solarne elektrarne. Z investitorjem v solarno elektrarno 
AC Energo smo se dogovorili, da v privih mesecih leta 2015 celovito sanira vse predele okrog nosilcev ter s tem zagotovi 
ustrezno vodotesnost. Pričakujemo, da bomo z izvedbo teh ukrepov rešili problem zamakanja.  
 
Ker je streha zamakala v pisarne, ki so bile oddane, smo nekatere najemnike morali preseliti v nadomestne prostore za 
obdobje, dokler streha ne bo sanirana . 
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4. Finančno poročilo 
 
 

I. Pregled in analiza pomembnejših finančnih podatkov 
 

 

 Prihodki za izvajanje programa dela PTP 
 

Vse programe, ki jih je PTP organiziral in izvajal v letu 2014 (razen najem prostorov), je uporabnikom 
omogočal brezplačno. 
 
Vire financiranja za izvajanje programov PTP zagotavlja s prijavo na nacionalne in mednarodne razpise, iz 
proračunov občin solastnic ter s sponzorskimi sredstvi. 
 

Tabela: Pregled virov financiranja programov PTP v letu 2014 
 

Vir financiranja programov PTP Vrednost  Delež 

Občina Nova Gorica 45.081,96 EUR 18,68% 

Občina Šempeter-Vrtojba 12.295,08 EUR 5,09% 

Nacionalni projekt INO 13-14 60.000,00 EUR 24,86% 

Mednarodni projekt T-lab 42.640,43 EUR 17,67% 

Mednarodni projekt SmartInno 69.076,35 EUR 28,62% 

Javna dela ZRSZZ 8.582,05 EUR 3,56% 

Podjetno v svet podjetništva - podizvajalci 2.875,00 EUR 1,19% 

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije  775,47 EUR 0,32% 

SKUPAJ 241.326,34 EUR 100,00% 
Opomba: Vsi zneski so prikazani v neto vrednosti – brez DDV. 

 

V letu 2014 je Primorski tehnološki park pridobil za 2.207,03 EUR sponzorskih sredstev v denarju in več kot 
dvakrat toliko v materialni vrednosti oz. v obliki znatnih popustov pri nabavi dobrin oziroma storitev. 
 

Slika: Razmerje virov financiranja programov PTP v letu 2014 – občine solastnice/zunanji projekti 
 

 
 
 

 Prihodki iz naslova najemnin 

Višina prihodkov iz naslova prejetih najemnin je v letu 2014 znašala  253.375,48 EUR. Glavnino prihodkov, ki jih 
PTP prejme iz naslova najemnin, nameni poplačilu posojila za obnovo poslovne stavbe (glavnica in stroški 
obresti so v letu 2014 znašali skupaj 169.006,23 EUR). Z razliko PTP 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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II. Pojasnila k računovodskim izkazom 
 
 

1. Bilanca stanja  
 

a. Sredstva 

 

Dolgoročna sredstva v višini 3.290.755,04 EUR sestavljajo neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.  

- Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo zemljišča v višini 786.676,26 EUR in zgradbe v višini 2.143.874,69 

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 31.565,75 EUR obsegajo osnovna sredstva za izvajanje dejavnosti tehnološkega 

parka ter osnovna sredstva v predavalnicah in ostalih skupnih prostorih. 

 

Kratkoročna sredstva obsegajo 320.409,00 EUR, ki jih sestavljajo: 

- kratkoročne poslovne terjatve v višini 208.433,89 EUR (poslovne terjatve do kupcev 117.187,43 EUR se nanašajo 

na najemna razmerja, kratkoročne poslovne terjatve do drugih 91.246,46 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 105.049,98 EUR. 

 

 

b. Obveznosti do virov sredstev 

 

Obveznosti do virov sredstev znašajo 3.290.755,04 EUR, od tega: 

- znaša kapital 1.22.339,24 EUR,  

- rezervacije iz naslova evropskih sredstev za obnovo stavbe pa 835.870,93 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 1.030.872,60 EUR. Od tega znašajo dolgoročne finančne obveznosti do bank 1.030.872,60 

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 186.464,87 EUR. Od tega predstavljajo kratkoročne obveznosti do bank 147.696,12 EUR 

(glavnica posojila za rekonstrukcijo poslovne stavbe, ki zapade v plačilo v letu 2015).   

 

Poslovne obveznosti do dobaviteljev znašajo 23.656,80 EUR, druge kratkoročne poslovne obveznosti pa 15.111,95 EUR 

(gre za obveznosti, ki se nanašajo na leto 2014, vendar zapadejo v plačilo v letu 2015; npr. plače za december, stroški 

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

     

Čisti prihodki od prodaje so v letu 2014 znašali 417.630,38 EUR. Sestavljeni iz: 

- prihodkov iz naslova najemnin v višini 253.375,48 EUR, 

- prihodkov od prodaje proizvodov in storitev v višini 164.254,90 EUR, kar zajema prefakturirane stroške za stavbo 

in prihodke za izvedbo projektov po  pogodbah z občinama MO Nova Gorica in Občino Šempeter-Vrtojba (skupaj 

57.377 EUR). 

 

Subvencije in dotacije so v letu 2014 znašale 204.438,69 EUR (prihodki iz naslova nacionalnih in mednarodnih razpisov kot 

so SmartInno, T-lab, INO 13-14 itd.).  

 

Kosmati poslovni donos je v l. 2014 znašal 654.111,05 EUR. 

 

Poslovni odhodki so v l. 2014 znašali 456.003,66 EUR, od tega znašajo: 

- stroški blaga, materiala in storitev 203.676,19 EUR; 

o od tega so znašali stroški porabljenega materiala 55.782,04 EUR, kar zajema pretežno materialne stroške 

vezane na poslovno stavbo ter  

o stroški storitev 147.894,15 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 157.925,37 EUR za 5,8 zaposlenih v l. 2014, 

- odpisi vrednosti 90.184,14 EUR, ki zajemajo predvsem amortizacijo osnovnih sredstev (88.791,24 EUR) ter 

prevrednotenje poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih, 

- druge poslovne odhodke v višini 4.217,96 EUR, ki predstavljajo stroške izvršb in takse (sodišče, pri računu za 

vodo). 

 

Dobiček iz poslovanja je v l. 2014 znašal 198.107,39 EUR. 

 

Finančni prihodki so znašali 1.849,08 EUR (gre za obresti pozitivnega stanja). 

 

Finančni odhodki so znašali 21.310,11 EUR (gre za obresti za najeto posojilo za rekonstrukcijo poslovne stavbe). 

 

Drugi prihodki so znašali 2.207,03 EUR, kar predstavlja znesek prejetih sponzorskih sredstev. 

 

Drugi odhodki znašajo 5.454,81 EUR, kar predstavlja popravek odbitnega deleža (večinoma predvsem zaradi najemnikov, 

ki niso zavezanci za DDV). 

 

Čisti dobiček poslovnega leta 2014 znaša 175.398,58 EUR. 
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Priloga 1: Bilanca stanja na dan 31.12.2014 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

011=        1. Zemljišča 786.676 EUR 786.676 EUR 786.676 EUR

012=        2. Zgradbe 2.307.712 EUR 2.225.794 EUR 2.143.875 EUR

013=        3. Proizvajalne naprave in stroji 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

034=    II.   Zaloge 0 EUR 0 EUR 0 EUR

035=         1. Material 0 EUR 0 EUR 0 EUR

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

037=         3. Proizvodi 0 EUR 0 EUR 0 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

054=    Zabilančna sredstva 296.424 EUR 296.424 EUR 0 EUR  
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BILANCA STANJA NA DAN 31.12. 2012 2013 2014
 

055=OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 3.363.159 EUR 3.273.292 EUR 3.290.755 EUR

056= A.  KAPITAL 996.175 EUR 1.046.941 EUR 1.222.339 EUR

057=    I.    Vpoklicani kapital 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

068=    V.   Preneseni čisti dobiček

069=   VI.    Prenesena izguba -42.906 EUR

070=   VII.   Čisti dobiček poslovnega leta 132.492 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

073=    1. Rezervacije 854.504 EUR 835.120 EUR 835.871 EUR

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

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

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

077=         1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

096=    Zabilančna sredstva 296.424 EUR 0 EUR 0 EUR
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Priloga 2: Izkaz poslovnega izida za leto 2014 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

123=Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

136=            b) Najemnine 5.959 EUR 5.665 EUR 6.823 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

149=        1. Rezervacije 0 EUR 0 EUR 0 EUR

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

151=H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA 81.574 EUR 198.107 EUR

152=I.  IZGUBA IZ POSLOVANJA -210.207 EUR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 2012 2013 2014  
153=J. FINANČNI PRIHODKI 533 EUR 562 EUR 1.849 EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

182=N. CELOTNI DOBIČEK 57.388 EUR 175.399 EUR

183=O. CELOTNI IZGUBA -235.227 EUR

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

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

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

187=Š. ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA -235.227 EUR

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

189=ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12 12 12  
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Priloga 3: Izbrane medijske objave v letu 2014 
 

Primorske novice, 5.4.2014, str. 7                                                Primorske novice, 4.6.2014, str. 24   

 

  
 
 

RTV Slovenija oddaja za mlade Infodrom, 27.5.2014, 
posnetek:https://www.youtube.com/watch?v=ExOwVdCnfrs                                                  
 

RTV Slovenija, Prvi dnevnik, 4.6.2014; posnetek:  
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-prvi-

dnevnik/174278919 

    
 
 
 

Dnevnik, 11.10.2014, spletna povezava do članka: 
http://www.dnevnik.si/slovenija/primorsk/podjetniska-

ideja-dostava-suhih-drv  
 

Planet tv, oddaja Danes, 29.10.2014, posnetek  
(od 1:00:20 naprej): http://www.siol.net/planet-

tv/arhiv.aspx?caID=13&zaID=0&sort=1&cid=71556 
 

   
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ExOwVdCnfrs
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-prvi-dnevnik/174278919
http://4d.rtvslo.si/arhiv/prispevki-in-izjave-prvi-dnevnik/174278919
http://www.dnevnik.si/slovenija/primorsk/podjetniska-ideja-dostava-suhih-drv
http://www.dnevnik.si/slovenija/primorsk/podjetniska-ideja-dostava-suhih-drv
http://www.siol.net/planet-tv/arhiv.aspx?caID=13&zaID=0&sort=1&cid=71556
http://www.siol.net/planet-tv/arhiv.aspx?caID=13&zaID=0&sort=1&cid=71556


46 
 

- Radio Koper, Primorski dnevnik, 25.1.2014 – radijska objava o dogodkih in aktivnostih PTP 

http://ava.rtvslo.si/#174258065 

 
 

 
 

- STA, Krizno ogledalo, 9.4.2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ava.rtvslo.si/#174258065
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- Radio Slovenija 1, Danes do 13 h 
 

 
 
 
 

- Primorske novice, 9.9.2014, str. 9  

 

 
 

 

- Regional Goriška, 3.12.2014 – spletna objava 

 

- 
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Primorske novice, 22.2.2014, str. 5:  
 

 
 

 

 

- Glasilo Občine Šempeter-Vrtojba, pomlad 2014, str. 12-13:  
 

 
 
 

 

- Primorske novice, 5.9.2014, str. 34 
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- Dnevnik, 11.10.2014, str. 12 

 

   
 

 

- Regional Goriška, 28.1.2014 – spletna objava 

 

 
 

- Radio Robin, 29.1.2014 – radijska objava Roadshow Nova Gorica 
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- Primorske novice, 30.1.2014, str. 5:  

 

  
 

 

- Primorske novice, 19.3.2014, str. 8:  

  
 

 

- Finance, 7.4.2014 
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