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Uvod  
 
Zagonska (startup) in hitrorastoča (scaleup) podjetja so novonastala oz. mlada podjetja, katerih namen je 
razvoj novega, običajno inovativnega izdelka ali storitve, ki je plod lastnega znanja ustanoviteljev ali ožje ekipe 
podjetja ter namenjen trženju na mednarodnem trgu. Ta podjetja imajo prav zaradi navedenih izhodišč 
običajno tudi velik potencial za rast in ustvarjanje novih zaposlitev. Povprečni startup podjetnik ustvari kar 3x 
več delovnih mest kot podjetnik s srednjim potencialom in kar 15x več delovnih mest kot podjetnik z nizkim 
potencialom. Tretjina dinamike gospodarske rasti držav se pojasni z dinamiko startup podjetništva, zato je 
vloga in pomembnost startup in scaleup podjetij za gospodarsko rast države zelo velika. 
 
Primorski tehnološki park s svojimi aktivnostmi na Goriškem že vrsto let gradi in razvija dinamičen startup 
ekosistem, znotraj katerega se povezujejo visoko izobraženi, podjetni in ambiciozni posamezniki, uspešna in 
inovativna podjetja, podjetniški mentorji in investitorji ter predstavniki raziskovalne sfere. Specializiran je za 
zagotavljanje vrhunske vsebinske podpore nastajajočim podjetnikom in mladim podjetjem, ki obsega 
predvsem izvajanje najsodobnejših podjetniških programov, mentorstvo, informiranje in svetovanje, 
usposabljanje in mreženje ter fleksibilne prostorske možnosti v okviru 'coworking' prostora ter pisarn in 
delavnic različnih velikosti. Na ta način ustvarja optimalne pogoji za zagon, razvoj in rast startup in scaleup 
podjetij.  
 
V Primorskem tehnološkem parku verjamemo tudi v novo generacijo posameznikov, ki bodo z inovativnostjo, 
ustvarjalnostjo in podjetnostjo ustvarili boljši jutri. Zato načrtno vlagamo v razvoj talentov, ki bodo v 
prihodnosti nosilci inovacij, novih podjetij ali pa bodo prevzemali najpomembnejše funkcije v gospodarstvu in 
družbi. 

 
Primorski tehnološki park svoje poslanstvo uresničuje skozi dva kompleksna in razvejana programa:  
 

1. Go startup je program Primorskega tehnološkega parka za zagon, razvoj in rast inovativnih in 
kreativnih podjetij, ki temelji na osnovah vitkega in agilnega podjetništva. Program vključuje inkubator, 
podjetniško šolo za razvoj učinkovitega poslovnega modela, mentorski program, ekspertno svetovanje, 
specializirane delavnice znanja ter program za hitro rast podjetja. Cilj programa je, da podjetniki na 
hiter in učinkovit način preverijo, ali za njihove ideje obstaja tržna priložnost.  

 
2. POPRI je program za aktivacijo talentov in razvoj kompetenc podjetnosti mladih. POPRI zajema dve 

področji, nacionalno podjetniško tekmovanje za mlade, ki je organizirano za mlade iz vse Slovenije, ter 
podjetniška izobraževanja in delavnice za mlade, ki jih tehnološki park organizira na območju Goriške 
regije (interesna dejavnost Podjetniški eksperiment za osnovnošolce od 7. – 9. razreda, startup izziv za 
dijake, študente in mlade do 29. let ter startup izziv za učitelje in vodstva šol).  

 
Programi so za startup in scaleup podjetja ter podjetnike in mlade brezplačni, saj Primorski tehnološki park 
sredstva za izvajanje programov ter neposredno pokrivanje stroškov mentorstva in ekspertnega svetovanja 
podjetnikom in mladim pridobiva iz različnih virov.  
 
Poleg izvajanja programov, Primorski tehnološki park upravlja tudi poslovno stavbo v Vrtojbi, v kateri je na 
voljo približno 8.300 m2 bruto površin (pisarne, delavnice, skladišča, sejne sobe, predavalnice) in kjer ima svoje 
prostore več kot 70 podjetij. Od leta 2013 neprekinjeno deluje tudi prostor za sodelo (coworking). 
Inkubiranim startup podjetjem je omogočen najem pisarniških prostorov po 25% nižji ceni.  

 
mag. Tanja Kožuh, direktorica 
Vrtojba, 07. maj 2020 
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1 Razvoj startup ekosistema Goriške regije 
 

 

1.1 Programi za aktivacijo talentov in razvoj kompetenc 
podjetnosti mladih 

 
 

Predstavitev programa POPRI 
 
Programe za aktivacijo talentov in razvoj kompetenc podjetnosti mladih v Primorskem tehnološkem parku 
združujemo pod okrilje blagovne znamke POPRI, ki predstavlja kratico 'Podjetnost za prihodnost'. 

 

 
 
V družbi znanja igrajo pomembno vlogo visoko izobraženi in ustvarjalni posamezniki, ki imajo edinstveno 
znanje, kompetence, izkušnje in povezave ter so dovolj podjetni in ambiciozni, da svoje ideje razvijejo v 
inovacije in nove podjeme z globalnim tržnim potencialom. Aktivnosti v okviru POPRI mladim omogočajo 
pridobitev konkretnih in praktičnih izkušenj za ustvarjalno reševanje problemov ljudi in družbe ter 
spodbujajo razvoj samoiniciativnosti, ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti. 
 
Partnerski sporazum med Slovenijo in EU 2014-2020 navaja, da je velika težava mladih: 

- premajhno pridobivanje konkretnih in praktičnih izkušenj že med izobraževanjem,  
- razvoj podjetnosti in ustvarjalnosti,  
- predvsem pa uresničevanje konkretnih projektov ob partnerskem sodelovanju z izobraževalnimi 

institucijami, gospodarstvom in negospodarstvom.  
Partnerski sporazum nadalje navaja, da je v družbah, v katerih bo gospodarska rast odvisna zlasti od 
inovativnosti, potrebno posameznike dodatno usposobiti tudi za ustvarjano in družbeno odgovorno 
podjetno ravnanje.  
 
Cilj POPRI je dvigniti podjetne kompetence mladih ter izboljšati njihovo inovativnost, ustvarjalnost, 
komunikativnosti, samoiniciativnost, prispevati k dvigu sposobnosti mladih za uresničevanje svojih zamisli, kar 
vključuje prepoznavanje priložnosti, dajanje pobud in sprejemanje tveganj, načrtovanje, vodenje in zapisovanje 
projektov, odločenost za doseganje ciljev, motivacijo, komuniciranje in timsko delo.  
 
Dolgoročni cilj POPRI je razvoj novih generacij posameznikov, ki bodo motivirani in dovolj ambiciozni za 
samostojno prevzemanje nalog ter bodo aktivno prispevali pri razvoju in rasti lastnega podjetja ali podjetja v 
katerem bodo zaposleni. Gre za sposobnosti, ki so posameznikom v pomoč tako pri njihovem vsakdanjem 
življenju in v družbi, kot tudi na delovnem mestu pri razumevanju ozadja njihovega dela in izkoriščanju 
priložnosti, še posebej pa jih potrebujejo tisti, ki ustanavljajo socialne ali gospodarske dejavnosti ali k temu 
prispevajo. EU ta znanja in veščine združuje v okvir kompetenc samoiniciativnosti in podjetnosti, ki sodijo med 
osem ključnih kompetenc, ki prispevajo k uspešnemu življenju v družbi znanja (Priporočilo Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje, Uradni list 
Evropske unije, L 394/10 z dne, 30.12.2006). 
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1.1.1 POPRI – Državno podjetniško tekmovanje za mlade  
 
Nacionalno tekmovanje POPRI je edino podjetniško tekmovanje v Sloveniji. Namenjeno je mladim v treh 
starostnih kategorijah: 1) osnovnošolcem od 7. do 9. razreda, 2) dijakom in 3) študentom in ostalim mladim do 
29. let. 
 

Tekmovanje POPRI je trajnosten, uspešen in rastoč slovenski projekt 
 

• Vključuje in povezuje različne deležnike v Sloveniji, kot izobraževalne institucije (osnovne in srednje 
šole, visokošolski zavodi, fakultete), mentorje iz gospodarske in akademske sfere, občine in državne 
institucije, razvojne agencije, mladinske organizacije in druge podobne organizacije, ki so trdno 
prepričane, da je razvijanje veščin samoiniciativnosti in podjetnosti temeljnega pomena za mlade v 
družbi, ki temelji na znanju. 
 

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

• Mlade navdihuje in motivira ter jim daje priložnost za razvoj veščin samoiniciativnosti in podjetnosti. 
 

• Podjetjem omogoča identificiranje talentiranih posameznikov za štipendiranje, pripravništvo in 
zaposlitev. 

 

Tekmovanje POPRI je slovenski zmagovalec Evropske nagrade za 
spodbujanje podjetništva 2016 & POPRI je uradno predselekcijsko 

tekmovanje za Slovenijo za uvrstitev na mednarodno tekmovanje Genius 
Olympiad v kategoriji podjetništvo, ki poteka v New Yorku v ZDA 
 

 

POPRI 2019 rezultati 
 
Na tekmovanje POPRI 2019 se je prijavilo 314 mladih z 99 podjetniškimi idejami. Tekmovalci so zastopali 38 
različnih mest iz vse Slovenije, iz 46 različnih izobraževalnih institucij, pri razvoju podjetniških projektov jim je 
pomagalo 66 mentorjev iz šolstva in gospodarstva.  
 
Podjetniške projekte je ocenila 35 članska strokovna komisija, sestavljena iz podjetnikov, startup mentorjev, 
direktorjev in ključnih kadrov uspešnih slovenskih podjetij ter predstavnikov izobraževalnih institucij. Med 
vsemi prijavljenimi se je na drugo stopnjo tekmovanja POPRI uvrstilo 10 podjetniških idej iz vsake starostne 
kategorije, ki so najbolj prepričale strokovno komisijo in izkazale največ potenciala.  
 
Finale nacionalnega tekmovanja POPRI je potekalo 17.04.2019 v Novi Gorici, ki se je v večernih urah zaključila s 
slavnostno podelitvijo nagrad v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica, in sicer pod častnim 
pokroviteljstvom Ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zdravka Počivalška, ki se je prireditve tudi 
udeležil in mlade nagovoril. Podjetno mladino je nagovoril tudi župan Mestne občine Nova Gorica, dr. Klemen 
Miklavič. 
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Udeležba Ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, g. Zdravka Počivalška,  župana Mestne občine Nova Gorica, dr. Klemna Miklaviča ter svetnice 

Damjane Pavlica na zaključni prireditvi POPRI v SNG Nova Gorica 

 
 

Zmagovalci POPRI 2019 
 
OSNOVNOŠOLCI:   AVAGA; OŠ Dobravlje 

AVAGA drain cleaner je lovilec las in številnih odpadkov, ki 
se znajdejo v vašem odtoku. Je odlična odločitev, če imate 
doma probleme z lasmi v odtoku. Gre za zamašek za 
umivalnik, ki ga tok vode vrti. Ima sito, ki lase ob vrtenju z 
lahkoto ulovi. Vrtenje zamaška omogočajo lopatice na 
dnu zamaška. Je mehansko sredstvo za čiščenje pri 
katerem se ne uporablja kemikalij in elektrike, pokrovček, 
ki spreminja barve in ima zanimivo grafiko pa deluje 
kot spodbuda otrokom za pogostejše umivanje rok. 

 
DIJAKI: UNIBILL, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija Novo mesto 

 
UniBill je platforma, ki omogoča shranjevanje prejetih 
računov v elektronski obliki in nadomešča klasične 
papirnate račune. Preko spletne ali mobilne aplikacije 
nudi pregled nad shranjenimi računi kadarkoli in kjerkoli. 
Platforma izboljša izkušnjo uporabnika saj mu omogoča 
pregled porabe sredstev po trgovinah, olajša shranjevanje 
računov za izdelke z garancijami, poenostavi postopke 
reklamacije izdelkov, hkrati pa zmanjša stroške trgovcev, 
ki jih imajo s klasičnimi računi (0,03 – 0,05 €/račun), ter 
razbremeni okolje. 
 

ŠTUDENTJE IN MLADI DO 29. LET: SKRIPSI – LESEN KEMIČNI SVINČNIK 
 
Skripsi je lesen kemični svinčnik, ki je neškodljiv za naravo, 
je biološko razgradljiv in uporaben. Gre za sila enostaven 
produkt. Kot študentka in posledično redna uporabnica 
kemičnih svinčnikov, sem ugotovila, da ni nobenega 
takšnega, ki bi bil narejen iz naravi prijaznih materialov, 
poleg tega pa še lep, ne predrag, narejen iz lokalnih 
materialov in uporaben. Ker mi je mar tudi za naravo, se 
mi je ob razkritju nove direktive EU o zmanjševanju 
odpadkov, porodila ideja, da bi tak kemični svinčnik 
razvila sama. 
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POPRI 2019 foto utrinki 
 

 

 

 
POPRI 2004-2019  

 
• od l. 2014 vseslovensko tekmovanje (do takrat samo za mlade iz Goriške regije) 

• 3.166 tekmovalcev 

• 1.209 podjetniških projektov  

• 504 mentorjev iz izobraževalnih institucij in gospodarstva 

• 250+ sodelujočih različnih izobraževalnih institucij 

• 400+ promocijsko-motivacijskih dogodkov za aktivacijo mladih 
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Nacionalno sodelovanje POPRI 2019 
 
Predstavitev POPRI na dogodku INCASTRA - dan ajdovske industrije in podjetništva 27.9.2019: Primorski 
tehnološki park je ob interaktivnih igrah predstavil podjetniški eksperiment in tekmovanje POPRI. V programu 
so sodelovali tudi lanskoletni zmagovalci podjetniškega tekmovanja mladih POPRI, ekipa Avaga in viceprvaki 
Zibka nina nana. Predstavitev smo izpeljali v partnerstvu z Regijsko razvojno agencijo ROD Ajdovščina.  

 
Fotografije iz predstavitve na dvodnevnem dogodku INCASTRA v Ajdovščini 

 
 
Dogovori za partnerstvo z javno agencijo SPIRIT in Slovenskim podjetniškim skladom: 
Primorski tehnološki park se je v letu 2019 z javno agencijo SPIRIT in Slovenskim podjetniškim skladom začel 
dogovarjati o vstopu obeh institucij v soorganizacijo tekmovanja POPRI, sofinanciranjem regionalnih 
predizborov ter zagotovitvi denarnega nagradnega sklada za tekmovalce. 
 
Dogovori s potencialnimi regionalnimi partnerji po Sloveniji: 
Vzporedno se je tehnološki park začel dogovarjati s potencialnimi regionalnimi partnerji iz Ljubljane, Velenja in 
Novega mesta za partnerstvo pri izvedbi regionalnih predizborov za uvrstitev v finale tekmovanja POPRI.  
 
Promocijsko-motivacijski dogodek za predstavitev POPRI svetovalnim delavkam različnih OŠ iz regije: 
V Primorskem tehnološkem parku se je 17. oktobra 2019 odvijal promocijsko-motivacijski dogodek, ki se ga je 
udeležilo 33 šolskih svetovalnih delavk iz različnih  osnovnih šol iz regije. PTP je organiziral delavnico iz osnov 
podjetnega razmišljanja in delovanja, predstavil interesno dejavnost POPRI Podjeteniški eksperiment in 
nacionalno tekmovanje POPRI ter jih seznanil z delom Primorskega tehnološkega parka na področju razvoja 
podjetnih veščin mladih.  Kot primer dobre prakse je startup podjetje Hopalai d.o.o. predstavilo aplikacijo Kobi, 
ki je namenjena učenju branja za otroke z disleksijo. 

 

       
Fotografije iz delavnice namenjene svetovalnim delavkam v OŠ 

 
Mednarodno sodelovanje POPRI 2019  

 
Udeležba zmagovalcev POPRI v skupini dijakov na mednarodnem tekmovanje 
Genius Olympiad, Oswego, New York – ZDA 
 
Vseslovensko tekmovanje POPRI je od leta 2017 uradno predselekcijsko tekmovanje za neposredno uvrstitev 
dijakov na mednarodno tekmovanje Genius Olympiad, ki poteka v Oswegu, New York v ZDA - kategorija 
podjetništva. Genius Olympiad na enem mestu je združuje več kot 1000 mladih iz 78 različnih držav. 
Tekmovanje POPRI je pred-kvalifikacijsko tekmovanje za Slovenijo, kar  pomeni, da se temovanja v ZDA lahko 
udeležita dve ekipi iz kategorije dijakov, ki sta na tekmovanju POPRI dosegli najvišje število točk. Primorski 
tehnološki park d.o.o. bo z zbranimi sredstvi skladno s pravilnikom pokril prijavnino za ekipo Unibill in ekipo 
Heijus iz Ekonomske šole Novo mesto. Zmagovalna ekipa POPRI v kategoriji dijakov 'Unibill'  se je junija 2019 
iz ZDA vrnila kot absolutni zmagovalec – prejeli so veliko nagrado v kategoriji business. 
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Fotografije iz udeležbe na mednarodnem tekmovanju Genius Olympiad, junij 2019 

 
Udeležba ekipe dijakov iz Goriške na Hackatonu 26.-29. 11. 2019 v Milanu, Italija: Primorski tehnološki park je 
za skupino 9-ih mladih, ki so sodelovali v projektu POPRI organiziral udeležbo na mednarodnem Hackatonu na 
temo iskanja inovativnih in kreativnih rešitev za trajnostni razvoj v goratih območjih v času vremenskih 
sprememb ter odprtja EUSALP foruma. 

 

 
Fotografije iz udeležbe mladih iz regije na Hackatonu v Milanu 

Predstavitev POPRI v zamejstvu: 
Pripravljalne in promocijske aktivnosti za tekmovanje POPRI 2020 so se začele 
septembra 2019. Ker se tekmovanje POPRI 2020 odpira tudi za Slovence v 
zamejstvu, je PTP tekmovanje promoviral tudi v Trstu, in sicer na Slovenskem 
deželnem gospodarskem združenju, Deželnem šolskem uradu za AD FJK ter 
na Inštitutu Jožefa Štefana v Trstu, kjer je predstavitvi, kako tekmovanje POPRI 
poteka, prisluhnilo okrog 70 dijakov.  

 
Fotografije iz predstavitve tekmovanja POPRI dijakom v Trstu 

 
POPRI 2019 v medijih  

 

    
 

• POP TV, prispevek in direktorica gostja v studiu, 3.7.2019: https://www.24ur.com/novice/znanost-in-
tehnologija/podjetniki.html?fbclid=IwAR1H_oX4yP0EOwpLYSjHWUaqU6RjghNnRCM24xLB5lhsg4fsbqH
V1I0xqZA 

• RTV Slovenija, prispevek in direktorica gostja v studiu, 4.7.2019: 
https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174625371?fbclid=IwAR2MbBerHLXfHpE0KNCgzRBor3kBW-
8rPzD7w05bClHvFWjQgfzN6239u3k 

• Prvi dnevnik RTV Slovenija: 18.4.2019: https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174609697 

• Dnevnik, 18.4.2019 https://www.dnevnik.si/1042883683, https://www.dnevnik.si/1042882815 

• Radio Koper, 15.4.2019 https://www.rtvslo.si/radiokoper/novice/tekmovanje-popri-potrjuje-da-si-
mladi-zelijo-podjetniskega-znanja/485524 

• STA, 17.4.2019: https://krog.sta.si/2627956/znani-zmagovalci-podjetniskega-tekmovanja-popri-2019 

• Primorske novice, 19.4.2019: https://www.primorske.si/primorska/goriska/rdeca-nit-zmagovalnih-
idej-ohranjanje-narave 

https://www.24ur.com/novice/znanost-in-tehnologija/podjetniki.html?fbclid=IwAR1H_oX4yP0EOwpLYSjHWUaqU6RjghNnRCM24xLB5lhsg4fsbqHV1I0xqZA
https://www.24ur.com/novice/znanost-in-tehnologija/podjetniki.html?fbclid=IwAR1H_oX4yP0EOwpLYSjHWUaqU6RjghNnRCM24xLB5lhsg4fsbqHV1I0xqZA
https://www.24ur.com/novice/znanost-in-tehnologija/podjetniki.html?fbclid=IwAR1H_oX4yP0EOwpLYSjHWUaqU6RjghNnRCM24xLB5lhsg4fsbqHV1I0xqZA
https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174625371?fbclid=IwAR2MbBerHLXfHpE0KNCgzRBor3kBW-8rPzD7w05bClHvFWjQgfzN6239u3k
https://4d.rtvslo.si/arhiv/porocila/174625371?fbclid=IwAR2MbBerHLXfHpE0KNCgzRBor3kBW-8rPzD7w05bClHvFWjQgfzN6239u3k
https://4d.rtvslo.si/arhiv/prvi-dnevnik/174609697
https://www.dnevnik.si/1042883683
https://www.dnevnik.si/1042882815
https://www.rtvslo.si/radiokoper/novice/tekmovanje-popri-potrjuje-da-si-mladi-zelijo-podjetniskega-znanja/485524
https://www.rtvslo.si/radiokoper/novice/tekmovanje-popri-potrjuje-da-si-mladi-zelijo-podjetniskega-znanja/485524
https://krog.sta.si/2627956/znani-zmagovalci-podjetniskega-tekmovanja-popri-2019
https://www.primorske.si/primorska/goriska/rdeca-nit-zmagovalnih-idej-ohranjanje-narave
https://www.primorske.si/primorska/goriska/rdeca-nit-zmagovalnih-idej-ohranjanje-narave
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POPRI 2019 so omogočili  
 
   

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2 POPRI - Podjetniški eksperiment za osnovnošolce 
 
Podjetniški eksperiment je interesna dejavnost za osnovnošolce od 7. do 9. razreda, na kateri se učenci 

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

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

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

oziroma storitev, ki jih nihče ne potrebuje. Interesna dejavnosti POPRI PodjetniškI eksperiment obsega 13 

srečanj po 2 šolski uri, vodi ga usposobljen mentor. 

 

Cilj izvajanja interesne dejavnosti Podjetniški eksperiment je razvoj novih generacij posameznikov z razvitimi 

kompetencami samoiniciativnosti in podjetnosti, ki bodo: 

- znali svoje znanje in kompetence uporabiti na koristen način ter se znali učiti iz izkušenj, 
- razmišljali o problemih ljudi in družbe ter o možnostih za uvajanje novosti in izboljšave, 
- prepoznavali podjetniške priložnosti ter razumeli ozadje dela v gospodarskih družbah in javnem sektorju, 
- imeli vizijo, znali svoje zamisli znali predstaviti ter zanje navdušiti druge, 
- sposobni uresničevati svoje cilje in zamisli, se samo-motivirati ter razvijati ambicije, 
- znali sodelovati, delovati timsko, komunicirati in javno nastopati, 
- razumeli odnos med odločitvijo in posledicami. 
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Promocija POPRI Podjetniškega eksperimenta  
 

Septembra 2019 so potekali promocijsko-motivacijski dogodki na osnovnih šolah na Goriškem. Promocija je 
potekala v okviru programa LAS – v objemu sonca, operacija USTVARI SVOJO PRIHODNOST, v katerem 
Primorski tehnološki park sodeluje z Mladinskim centrom Nova Gorica. 
 
Promocija POPRI Podjetniškega eksperimenta je potekala na 10 osnovnih šol:  

- OŠ Frana Erjavca,  
- OŠ Milojke Štrukelj,  
- OŠ Šempas,  
- OŠ Dornberk,  
- OŠ Ivana Roba,  

- OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče,  
- OŠ Miren,  
- OŠ Deskle,  
- OŠ Kanal, 
- OŠ Alojza Gradnika, Dobrovo.  

 

     
Fotografije iz promocijsko-motivacijskih dogodkov za vpis v interesno dejavnost POPRI Podjetniški eksperiment – na različnih OŠ 

 

Podjetniški eksperiment 2014-2019 v številkah 
 

• 1. izvedba dejavnosti POPRI 'Podjetniški eksperiment' se je zgodila leta 2014 

• 31 izvedenih serij interesne dejavnosti POPRI 'Podjetniški eksperiment' 2014-2019 

• 350+ v interesno dejavnost vključenih mladih 

• 84 podjetniških projektov 

• 18 vključenih podjetniških mentorjev iz PTP 

• 30+ podjetniških gostov 

• 3 regionalni partnerji: Mladinski center Nova Gorica, Regijska razvojna agencija ROD 
Ajdovščina, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

 

Šolsko leto 2018/2019 
 
Podjetniški eksperiment je v šolskem letu 2018/2019 je potekal v naslednjih osnovnih šolah:  

1. OŠ Šempas,  
2. OŠ Dornberk,  
3. OŠ Milojke Štrukelj,  

 

4. OŠ Miren-Kostanjevica,  
5. OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 
6. Oš Alojza Gradnika Dobrovo

V okviru Podjetniškega eksperimenta je svoje veščine podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti nadgradilo 
skupaj 65 učencev. Podjetniški eksperiment so vodili podjetniki iz Primorskega tehnol. parka Anja Korenč, Anja 
Susič, Matic Batagelj in Uroš Rojc, na nekaterih šolah pa tudi učitelji v sodelovanju z našimi mentorji.  

 

     
Interesna dejavnost POPRI Podjetniški eksperiment na različnih osnovnih šolah v Goriški regiji 
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Šolsko leto 2019/2020 
 
Podjetniški eksperiment je v šolskem letu 2019/2020 je potekal v naslednjih osnovnih šolah:  

1. OŠ Milojke Štrukelj,  
2. OŠ Dornberk,  
3. OŠ Šempas,  
4. OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 

5. OŠ Deskle, 
6. OŠ Miren-Kostanjevica,  
7. Oš Alojza Gradnika Dobrovo. 

 
V okviru Podjetniškega eksperimenta je svoje veščine podjetnosti, inovativnosti in ustvarjalnosti nadgradilo 
skupaj 70 učencev. Podjetniški eksperiment vodijo mentorji – podjetniki iz Primorskega tehnološkega parka: 
Andrej Peršolja, Marko Fornazarič Matic Batagelj in Uroš Rojc, na nekaterih šolah učitelji v sodelovanju z 
našimi mentorji, na OŠ Dornberk pa so POPRI Podjetniški eksperiment izvajali učitelji.  

 

   
Učence, ki so na OŠ Ivana Roba v Šempetru pri Gorici obiskovali Podjetniški eksperiment, je obiskal župan Občine Šempeter-Vrtojba, mag. Milan Turk.  

 
 
 
Podjetniški esperiment v letu 2018/2019 ter 2019/2020 so omogočili: 

       
               Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 
 
 

1.1.3 Startup izziv za dijake  
 
Startup izziv za dijake je več dnevna delavnica, običajno 3 ali 4 dnevna, ki podjetnim, inovativnim in 
kreativnim mladim omogoča, da svoje ideje razvijejo v podjetniški projekt. 
 
Namen delavnice je dijake seznaniti s procesom razvoja novih idej ter z uporabo metod in orodji, ki omogočajo 
učinkovito lansiranje novih izdelkov na trg. Poleg tega je namen razvoj splošnega poslovno – podjetniškega 
znanja in veščin. Dijaki na delavnici sodelujejo v ekipah in razvijajo svoje podjetniške zamisli, predpostavke o 
ideji preko intervjujev testirajo pri potencialnih kupcih, s pridobljenim znanjem in povratnimi informacijami pa 
izdelajo prototip ter zapišejo podjetniški projekt, ki ga javno predstavijo.  
 
 

Startup izziv za dijake obdobje 2016-2019 
 

• 1. startup izziv za dijake je bil na Goriškem izveden leta 2016 v organizaciji PTP 

• 7 startup izzivov za dijake od 2016-2019 (od teh kar 3 v letu 2019) 

• 179 sodelujočih dijakov  

• 40 razdelanih podjetniških projektov 

• 18 sodelujočih podjetniških mentorjev 
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Startup izziv na Gimnaziji Nova Gorica 
 
Startup izziv za dijake je potekal na Gimnaziji Nova Gorica 16., 17. in 18. januarja 2019, in sicer v sodelovanju in 
ob podpori vodstva šole. 
 
Na Startup izzivu je sodelovalo 47 dijakinj in dijakov Gimnazije Nova Gorica, ki so oblikovali 8 podjetniških 
ekip. V treh dneh so razvijali svoje podjetniške zamisli ali reševali izzive. Predpostavke o idejah so preko 
intervjujev testirali pri potencialnih kupcih, izdelali so prve preproste prototipe svojih idej in pripravili zaključne 
predstavitve.  
 

 
Fotografije iz Startup izziva za dijake na Gimnaziji v Novi Gorici, januara 2019 

 

Startu izziv za dijake v l. 2019 je omogočila:  
 
 

Startup izziv za dijake Šolskega centra Nova Gorica 
 
Za dijake Šolskega centra Nova Gorica je bil 22., 23., 24. oktobra in 14. novembra 2019 organiziran Startup izziv 
v obliki 4-dnevne intenzivne delavnice, na kateri so dijaki razvijali veščine podjetnosti. Izziv je bil namenjen 
dijakom, ki jih zanima, kako tehnološke in družboslovne ideje na učinkovit in hiter način spremeniti v uporabne 
izdelke, storitve in poslovne rešitve. PTP je dijake spodbudil, da se s pridobljenim znanjem in idejami prijavijo 
na vseslovensko tekmovanje v podjetnosti mladih – POPRI. 
 
Na delavnici je sodelovalo 33 dijakov iz štirih srednjih šol ŠC Nova Gorica, ki so z dvema izkušenima 
mentorjema – podjetnikoma iz PTP v skupinah razvijali svoje podjetniške zamisli. Delo  je potekalo tako, da so 
dijaki najprej predpostavke o ideji testirali, nato pa razvili poslovni model in izdelali prototipe ter svoje delo 
tudi javno predstavili obliki »pitcha« – ustne predstavitve, pred tričlansko komisijo. 
 
Dijaki so v okviru startup izziva v podjetniški projekt razvili 5 idej. 
 

         
Startup izziv za dijake Šolskega centra Nova Gorica 

 
Aktivnost je omogočil: 

       
Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
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Startup izziv za Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije 
 

Primorski tehnološki park je za Šolski center PET  8. novembra 2019 organiziral enodnevno delavnico »Startup 
izziv za dijake« z mentorjem Maticem Batageljem. Delavnice se je udeležilo 24 dijakov. 
 

   
Startup izziv za dijake Šolskega centra za pošto, ekonomijo in telekomunikacije iz Ljubljane 

Tržna aktivnost PTP izvedena za naročnika proti plačilu:   
 
 
 

1.1.4 Podjetniški dnevi za dijake srednjih šol v Goriški regiji 
 

• Podjetniški dan za dijake srednjih šol iz Nove Gorice, 10.10.2019: Delavnica na temo 
predstavitve kariere podjetnika, podjetniških izkušenj  podjetnikov iz Primorskega 
tehnološkega parka ter nasveti za uspešno podjetniško pot. 
 

     
Podjetniški dan z dijaki v PTP 10.10.2019 

 

• Podjetniški dan za dijake srednjih šol iz Idrije, 25.10.2019: Delavnica na temo 
spoznavanja elementov podjetnosti in podjetništva ter programov, ki jih Primorski 
tehnološki park organizira za mlade talente. 
 

    
Podjetniški dan z dijaki v PTP, 25.10.2019 

 

• Podjetniški dan za dijake srednjih šol iz Nove Gorice, 8.11.2019: Na delavnici so 
podjetniki iz PTP podali povratne informacije na konkretne podjetniške projekte 
dijakov ter jih usmerili k nadaljnjemu razvoju. 
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Podjetniški dan z dijaki v PTP, 8.11.2019 

 
 
Aktivnost je omogočil: 

       
Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 
 



16 
 

 

1.2 Programi za zagon, razvoj in rast 'startup' in 'scaleup' podjetij 
 
 

Predstavitev programa Go Startup 
 
Programe za zagon, razvoj in rast startup in scaleup podjetij v Primorskem tehnološkem parku združujemo pod 
okrilje blagovne znamke Go Startup. 

 

 
 
Spodbujanje nastajanja novih podjetniških podvigov lahko učinkovito prispeva k gospodarski rasti in zdravemu 
stanju gospodarstva. Rezultat podjetniške aktivnosti se na ravni start-up podjetja v splošnem kaže v novostih 
(kot so na primer novi produkti in procesi, organizacijske inovacije, vstop na nove trge itd.), ki jih lahko 
povezujemo z gospodarsko rastjo.  
 
Ko je stopnja gospodarske rasti velika, raste število novih izdelkov in storitev, posledično se znižuje stopnja 
brezposelnosti, število zaposlitvenih priložnosti narašča, prav tako tudi kakovost življenjskega standarda. Vpliv 
start-up podjetij pa je povezan tudi s povečanjem ter inovativnosti in produktivnosti obstoječih podjetij ter 
posledično celotnega gospodarstva. Neprestano vstopanje in usihanje novih podjemov namreč ustvarja 
viharnost in zaskrbljenost na eni strani, na drugi pa povzroča to, da usihajo manj produktivna podjetja in 
preživijo bolj produktivni, kar na splošno veča produktivnost celotnega gospodarstva. 
 
Osnovni viri start-up podjetja se nahajajo pri ustanoviteljih in drugih kreativnih posameznikih, ki imajo 
edinstveno znanje, ki v kombinaciji s podjetnostjo predstavlja osnovo za razvoj novih produktov z velikim 
tržnim potencialom na mednarodnem trgu.  
 
Aktivnosti v okviru programov Go Startup podjetnikom in potencialnim podjetnikom omogočajo pridobitev 
najsodobnejšega podjetniškega znanja in izkušenj podjetniških mentorjev. 
 
Opredelitev pojmov:  
 

- Startup podjetje je novonastalo podjetje, običajno mlajše od 5 let, ki izkorišča znanje za ustvarjanje 
novih inovativnih izdelkov ali storitev v pogojih izjemne negotovosti ter je od samega začetka 
usmerjeno na globalni trg. 

- Scaleup podjetje je visokotehnološko startup podjetje, ki v nekaj letih doseže izjemno hitro rast in 
razvoj. Ta podjetja so izjemno pomembna za lokalno okolje, ker povečujejo zaposlitvene možnosti 
prebivalstvu ter dodajajo vrednost gospodarstvu.  

 
Programi Go Startup so razdeljeni v naslednja osnovna 
vsebinska področja: 
 

1. Go startup inkubator 
2. Go startup izziv / Go startup vikend 
3. Go startup šola 
4. Go startup master 
5. Go startup delavnice znanja 
6. Go startup mentorski program 
7. Go startup klub 
8. Go startup skupnost 
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1.2.1 Go startup inkubator 
 
Gostartup inkubator Primorskega tehnološkega parka spremlja ustanovitelje mladih podjetij od prvih korakov 
do velikih uspehov. Posameznikom, skupinam in start-up podjetjem omogoča celovito poslovno podporo od 
zagona, preko razvoja in rasti do internacionalizacije podjetja. V okviru inkubatorja vključujemo v dva osnovna 
programa: 
 

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

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

 
 

Inkubator Primorskega tehnološkega parka v številkah 
 

 
 

Vir: Interni podatki PTP.  

 
 
 

• 19 novih podjetij in podjetniških ekip sprejetih v inkubator v l. 2019 

• 43 vseh inkubiranih podjetij in podjetniških ekip v inkubatorju v l. 2019 

• 8,55 je povprečno letno število novo sprejetih inkubirancev  

• 32,35 je povprečno letno število inkubirancev  

• 221 skupno število vseh vključitev v inkubator v obdobju 2000-2019 
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V inkubator Primorskega tehnološkega parka je bilo v letu 2019 na novo sprejetih 19 novih podjetniških ekip: 
 

1. U&V d.o.o. 
2. Hopalai d.o.o.  
3. JustFoldMe d.o.o. 
4. Easysecond d.o.o. 
5. Lord d.o.o. 
6. Tehsper d.o.o. 
7. Zavod VseUk 
8. Ful doro, Eva Kljun s.p. 
9. Smartstones, S.M.ART produkcija, Martin 

Simčič s.p. 

10. Urška Pirjevec s.p. 
11. Kodnes, Nejc Doplihar s.p. 
12. Alias plus (ekipa) 
13. Api Regina (ekipa) 
14. Literally designed Šimac (ekipa) 
15. Kovinko (ekipa) 
16. Ferdinand (ekipa) 
17. Pix Heroes (ekipa) 
18. Go sk8 academy (ekipa) 
19. IDAA (ekipa) 

 
 

Izvajanje aktivnosti v letu 2019 so omogočili:      

 
 
1.2.2 Go startup izziv  
 
Startup izziv je več dnevna delavnica, običajno 3 ali 4 dnevna, ki podjetnim, inovativnim in kreativnim 
posameznikom omogoča, da svoje ideje razvijejo v podjetniški projekt ter postavijo izhodišča za zagon novega 
podjetja. Metodologija dela na delavnicah temelji na vitkih in aglilnih pristopih preverjanja potenciala 
podjetniške ideje in razvoja delujočega poslovnega modela. 

 

 

Startup izziv za slepe in slabovidne potenciale podjetnike ter pedagoške 
delavce osnovnih in srednjih šol iz regije in zamejstva 

 
Startup izziv za slepe in slabovidne je potekal 4 dni, in sicer 17. ter 28., 29. in 30. oktobra 2019. Delavnice so 
bile prilagojene ciljni skupini, in sicer tako, da so bili na prvi dan, 17.10. 2019, so bili v Primorskem 
tehnološkem parku predstavljeni primeri dobre prakse vključevanja te ranljive skupine v podjetja iz lokalnega 
okolja. Martina Kavčič, svetovalka na Zavodu za zaposlovanje je spregovorila o spodbudah in olajšavah za 
podjetnike pri zaposlovanju slepih, predsednik Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Igor Miljavec pa je 
predstavil specifike potreb slepih in slabovidnih oseb pri delu. Ines Maver in Loredana Klinkon Hvala iz podjetja 
IP Posočje, lastnik spletne trgovine Miha Srebrnjak, Boštjan Štefanič iz podjetja EVIRAS in Boris Kante iz Zavoda 
GOST Planota pa so delili izkušnje o doprinosu slepih delavcev k učinkovitosti delavnega procesa. Dogodka se 
je udeležilo 17 slepih in slabovidnih oseb. 
       
V drugem sklopu projekta, ki je potekal od 28. do 30.10 2019, je Primorski tehnološki park v sodelovanju z 
Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Nova Gorica organiziral delavniški del na katerem so slepi in 
slabovidni potencialni podjetniki na učinkovit in sistematičen način razvijali lastne podjetniške projekte. Delo je 
potekalo v manjših skupinah, z izkušenimi mentorji iz sveta podjetništva. Na delavnici so udeleženci po  
oblikovali optimalne produkte in poslovne modele, preverili potencial poslovne priložnosti na trgu, pripravili 
strategijo prodaje, predstavitev produkta in poslovne priložnosti. Svoja specifična znanja so tako povezali s 
podjetniškimi, kar je dobro izhodišče za nadaljnjo kariero – tako v lastnem podjetju, kot v smislu iskanja 
zaposlitve.  
 
Drugega sklopa delavnic se je udeležilo 6 slepih in slabovidnih ter 12 pedagoških delavcev. Praktični del 
delavnic je potekal pod vodstvom treh mentorjev iz Primorskega tehnološkega parka (Marko Fornazarič – 
Creative Solutions, Matic Batagelj – I like tofu, Andrej Peršolja – Creative Solutions). Udeleženci so na zadnji 
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dan delavnice podjetniške projekte predstavili pred tričlansko strokovno komisijo, ki je poslovne modele 
ocenila, udeležencem pa dala nasvete kako le-te še izboljšati in jih dejansko lansirati na trg. 
 

         
Fotografije iz Startup izziva za slepe in slabovidne potencialne podjetnike ter pedagoške delavce 

 
Aktivnost je omogočil: 

       
Naložbo sofinancirata republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

 
 
1.2.3 Go startup šola 
 
Go startup šola je namenjen mladim podjetjem in posameznikom, ki nameravajo ustanoviti podjetje in že 
delajo na razvoju svojega projekta. Primorski tehnološki park išče kandidate, ki stremijo po praktičnih 
podjetniških znanjih, imajo ambicije za rast in razvoj njihovega podjetja, so zagnani, vztrajni in pripravljeni 
delati za uspeh. V ospredje programa postavljamo sodobno znanje ter prenos praktičnih izkušenj predavateljev, 
saj želimo, da podjetniki skozi program hitro in vidno napredujejo. 
 
Udeleženci so v šestih tednih z vrhunskimi izkušenimi podjetniškimi predavatelji postavili strukturiran načrt 
rasti podjetja. V progam, ki je obsegal 13 srečanj s praktično usmerjenimi in intenzivnimi delavnicami, so se 
lahko prijavili lastniki perspektivnih mladih podjetij ali motivirane osebe z ambicioznimi projekti. Podjetniška 
strokovna komisija je izmed 28 prispelih prijav izbrala dvanajst ekip, ki so prejeli vstopnico v program v 
vrednosti 2.852 EUR na ekipo. 
 
Program Go startup šole: 

7.10.2019 
Uvodno 
srečanje 

Pogovor s podjetnikom: Anita Lozar in Matej Pelicon, Pivovarna Pelicon 

Podjetniškega zgodba, informacije o poteku programa, podpis pogodbe o 
predinkubiranju, spoznavni dan. 

10.10.2019 Delavnica 1 

Predavatelj: Mitja Mikuž, Primorski tehnološki park 

Razmislek o podjetniških projektih, kaj je dobrega in kaj je za dodelat. 
Kako se izdela poslovni model Runing lean canvas in DN. 

14.10.2019 Delavnica 2 

Predavatelj: Rok Gulič, OLLO 

Produkt/service design, razmislek o produktih in kako jih oblikovati po 
meri kupcev. 

17.10.2019 Delavnica 3 

Predavatelj: Matej Peršolja, CARLOCK 

Kako razumeti trg, delavnica kako ocenil trg, konkurenco in povpraševanje 
na trgu (orodja in način razmišljanja) 

21.10.2019 Delavnica 4  

Predavatelj: Andrej Peršolja, KOBI 

Razumevanje kupcev, kako oblikovati persono na podlagi primerov in 
uporaba orodji. Definiranje vprašanj za intervju in DN. 
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23.10.2018 Delavnica 5 

Predavatelj: Jure Doler, StartupMarketing.si 

Osnove marketinga, orodja in platforme, kako se jih uporablja, kaj je 
uporabno na primerih udeležencev. 

4.11.2019 Delavnica 6 

Predavatelj: Matej Peršolja, CARLOCK 

Testiranje trga, strategija in vrednotenje podatkov, definiranje načina 
testiranja na primerih udeležencev in DN. 

7.11.2019 Delavnica 7 

Predavatelj: Andrej Peršolja, KOBI 

Definiranje prodajnega lijaka, strategija nastopa na trgu. 

11.11.2019 Delavnica 8 

Predavatelj: Matej Peršolja, CARLOCK 

Pregled rezultatov testiranja trga, osnovni izračun dobičkonosnost 
projektov. 

14.11.2019 Delavnica 9 

Predavatelj: Rok Gulič, OLLO 

Vodenje podjetja, izračun denarni tokov, razumevanje financ, samo 
organiziranost in motiviranost za delo 

18.11.2019 Delavnica 10 

Predavatelj: Mitja Mikuž, Primorski tehnološki park 

Pregled in komentar poslovnih modelov, določitev ciljev in poslovnega 
načrta. 

21.11.2019 Delavnica 11 

Predavatelj: Jernej Pintar, TPLJ 

Elevator pitch, predstavitev podjetja v treh stavkih, mreženje 

27.11.2019 
Zaključno 
srečanje 

Predstavitev podjetji in produktov 

Mreženje in vključitev v podjetniško skupnost, predstavitev novega CGP 
PTP. 

 
 

   
Fotografije iz Go startup šole 2019 

   
 
Delavnic se je udeležilo 12 podjetniških ekip, ki so bile izbrane v postopku javnega poziva med 25 prijavljenimi 
podjeteniškimi ekipami: 
 
1. Go sk8 academy – Matija Bolčina 
Matija Bolčina izvaja rolkarske delavnice za otroke od 10 do 15 leta starosti. Skozi delavnice otroci odkrivajo 
subkulturo rolkarskega sveta, vrednote, ki temeljijo na prevzemanju odgovornosti in preživljanju prostega časa 
na prostem. Delavnice so predvsem idealne za otroke, ki potrebujejo varstvo med šolskimi počitnicami. V 
planu je, poslovni model razširiti tudi po drugih mestih. 
 
2. JustFoldMe d.o.o. - Simon Šinigoj 
Produkt omogoča lastnikom malih spletnih trgovin, da predmete različnih velikosti pošiljajo optimalno 
zapakirane. Gre za perforirano kartonasto polo, iz katere lahko sestavimo embalažo po meri produkta.  
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Aplikacija na telefonu pa omogoča, da uporabniki optimalno opravijo proces pakiranja. Podjetje ima za 
izdelavo produkta zaščiten patent. Na trgu imajo zelo dober odziv, saj ga prodajajo na spletni trgovini Amazon. 
 
3. PixHerose – Valenitn Kasarsa 
Platforma PixFerose združuje fotografe in naročnike. Fotografske storitve, ki jih naročniki najamejo preko 
platforme so od 50% do 80% cenejše. Stranke na platformi uredijo odnos tako, da je fotografu omogočeno 
trženje fotografiji tudi na foto stock portalih in tako lahko pridobi dodaten vir zaslužka. 
 
4. Vinska klet Ferdinand – Jasmina Četrtič 
To je butična vinska klet iz Goriških Brd. Na trgu so že uveljavljeni in so pozicionirani v višjem razredu. Njihovim 
strankam želijo ponuditi še vrhunsko izkušnjo vinske degustacije v domačem okolju. V ta namen so zgradili 
novo vinsko klet, v program pa se je Jasmina vključila, da oblikuje pravo vsebino po meri zahtevnih vinskih 
kupcev. 
 
5. Šimac – Andrej Šimac  
Andrej je skonstruiral nekaj prototipov oblikovno posebnih lesenih ležalnikov. Namenjeni so zahtevnim 
končnim kupcem oz. hotelom višjega cenovnega razreda. Trenutni izzivi so iskanje prvih strank in potrditev 
poslovnega modela. 
 
6. U&V d.o.o. – Uroš Kavčič 
Podjetje proizvaja in trži različne produkte iz vipavskega sadja. Gre za marmelade, sokove in sadne namaze na 
mlečni osnovi. Po uspešnem nastopu na oddaji Štartaj Slovenija nadaljujejo z rastjo prodaje in konsolidacijo 
podjetja. Trenutno se ukvarjajo s prenovo njihove podobe in vzpostavitvijo novega prodajnega kanala preko 
spletne prodaje. 
 
7. Smart Stones – Martin Simčič 
Samrtstones so plezalni oprimki iz kamna za umetne plezalne stene. Iz takšnih oprimkov se tržijo trije 
proizvodi. Plezalne stene za vrtce in osnovne šole, oprimki za drytooling plezanje in kamnite krogle za vadbo 
vzgibno vadbo. 
 
8. Api Regina – Kristjan Bajc 
Podjetje bo prodajalo zrak! In sicer zrak v pločevinkah naravnost iz čebeljega panja, zato je obogaten s 
aerosolimi delci in aromami čebeljega voska, matičnega mlečka in cvetnega prahu. Api terapija dobro učinkuje 
pri osebah z dihalnimi težavami in deluje antistresno. Produkt ima globalni potencial, trenutno pa je največji 
izziv testiranje produkta in iskanje vstopnega trga. 
 
9. Ayalie Pinterest Marketing – Urška Pirjavec 
Urška Pirjevec je pintarest managerka za poročne fotografe na ameriškem trgu. Bodoče neveste načrtujejo 
lastne poroke s pomočjo socialnega omrežja pintarest, zato je tudi trend, da se fotografi, ki slikajo poroke, 
oglašujejo na pinterestu. Z naprednim znanjem portala pomaga fotografom, da so bolj vidni in dosežejo prave 
stranke. 
 
10. IDAA – Nina Vodopivec 
Nina je svetovalka notranjega opremljanja. Na spletnem portalu IDAA ustvarja blog z nasveti kako opremiti 
stanovanje, saj upoštevanje le nekaj preprostih pravil znatno poveča kvaliteto bivanja. Blog ima trenutno 3000 
mesečnih obiskovalcev in predstavlja odličen prodajni kanal za njene storitve. 
 
11. Zavod vseUk – Tea Bajt 
Zavod organizira krožke Mali radovednež. Gre za krožke, v katere je vključenih 150 osnovnošolcev od 2 do 5 
razreda iz 15 šol, kjer izvajajo zabavne poskuse in si s tem širijo obzorja. Teja se je v program vključila, ker 
razvija naslednjo stopnjo krožkov, ki je namenjena osnovnošolcem v zadnji triadi. Udeleženci se bodo skozi 
krožke naučili uporabljati 3D printer in tako pridobili uporabno znanje za njihovo prihodnost.   
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12. Tehsper d.o.o. – Jan Eržen 
Jan je izdelal prototip nosilca šamponov in ostalih pripomočkov, ki jih uporabljamo v tušu. Nosilec se montira 
brez nikakršnega posega in je modularen. Nekaj prototipov je že uporabi in zbira povratne informacije. Največji 
trenuten izziv je v dostopni tehnologiji za izdelavo poskusne serje in v testiranju trga. 
  

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 
 
 

1.2.4 Go startup master 
 
Program Go startup master je nadaljevalni program namenjen podjetniškim ekipam, katerih podjetje že 
ustvarja prihodke od prodaje. Program v letu 2019 je bil sestavljen iz dveh sklopov. V prvem sklopu so 
udeleženci obravnavali finančno spremljanje in načrtovanje poslovanja, v drugem sklopu pa so pripravili 
prezentacije svojih podjetji, na način, da so primerna za predstavitev pred investitorji, poslovnimi in strateškimi 
partnerji ter vsemi deležniki v poslovnem svetu. Prezentacije so vključevale tudi finančni aspekt poslovne 
priložnosti. 
 

- Delavnica 1: Podjetnik v vlogi finančnega direktorja – 4.2.2019; Matej Peršolja 
- Delavnica 2: Podjetnik v vlogi največjega investitorja v svojem podjetju – 6.2.2019; Matej Peršolja 
- Delavnica 3: Kako povedati zgodbo vašega podjetja #1 – 11.2.2019; Blaž Zupan in Rok Stritar 
- Delavnica 4: Kako povedati zgodbo vašega podjetja #2– 13.2.2019; Blaž Zupan in Rok Stritar 

 
Delavnic se je udeležilo 20 podjetniških ekip. 

 

 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
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1.2.5 Go startup delavnice znanja 
 
Go startup delavnice znanja so intenzivne izobraževalne delavnice za nadgradnjo ključnih znanj in kompetenc, 
ki jih startup in scaleup podjetja potrebujejo za razvoj in hitro rast poslovanja.  
 
V letu 2019 je bilo izvedenih  14 delavnic znanja, ki se jih je udeležilo skupaj 319 udeležencev.  
 
Izobraževalne delavnice 2019 je redno obiskovalo 35 podjetij iz skupnosti Primorskega tehnološkega parka ter 
drugih podjetij iz Goriške regije. Med udeleženci so bili tudi strokovnjaki iz prepoznavnih podjetij kot so Hit 
d.d., Spintec d.o.o., Jung d.o.o., Apia d.o.o., Instrumentation Technologies d.o.o., Vinska klet Goriška Brda, 
Business Solution d.o.o., Intra Lighting d.o.o. Prav tako so se tovrstnih delavnic udeleževali tudi zaposlenih v 
drugih institucijah v regiji kot na primer iz Mestne občina Nova Gorica, Univerze v Novi Gorici, Fakultete za 
uporabne družbene študije, Kulturnega doma Nova Gorica.  
 
Udeleženci so prihajali iz naslednjih občin: Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Občina 
Renče-Vogrsko, Občina Miren-Kostanjevica, Občina Ajdovščina, Občina Brda.  
 
 
Tabela: Pregled delavnic znanja v letu 2019 
 

Delavnice znanja v letu 2019  Datum izvedbe Število      
udeležencev  

Pomen odnosov z javnostmi za podjetniški uspeh 24.04.2019 23 

Pisanje PR besedil 24.04.2019 20 

Javno nastopanje 24.04.2019 16 

Triki učinkovite Facebook strani 13.05.2019 36 

Facebook oglaševanje 13.05.2019 30 

Instagram oglaševanje 13.05.2019 30 

Dober prodajni video 12.06.2019 27 

Praktična produkcija videov 12.06.2019 17 

Oglaševanje in Youtube  12.06.2019 16 

Spletna trgovina 25.09.2019 27 

Projektni management 22.10.2019 20 

Digitalna analitika  12.11.2019 11 

Google Analitika 12.11.2019 15 

SEO - Optimizacija spletnih strani  12.11.2019 31 

                         Skupaj udeležencev:             319 
 

Vir: Interni podatki PTP. 
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Delavnica: Pomen odnosov z javnostmi za podjetniški uspeh 
Delavnica je potekala 24.4.2019. Delavnico je vodila Majda Dodevska, strokovnjakinja za odnose z javnostmi in 
PR. Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki znotraj svojega delovnega 
mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele začenjajo. Delavnice se 
je udeležilo: 23 udeležencev. Vsebina delavnice: pomembno je razumeti, kako poteka izmenjava informacij 
med podjetjem in javnostjo. Pomanjkanje ustreznega komuniciranja lahko sproži vrsto negativnih posledic. 
Odnosi z javnostjo sodijo med najpomembnejše funkcije vsakega podjejta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 

 
Delavnica: Pisanje PR besedil 

Delavnica je potekala 24.4.2019. Delavnico je vodila Majda Dodevska, strokovnjakinja za odnose z javnostmi in 
PR. Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki znotraj svojega delovnega 
mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele začenjajo. Delavnice se 
je udeležilo: 20 udeležencev. Vsebina delavnice: izmenjava informacij med podjetjem in javnostjo poteka v 
večji meri preko PR besedil.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 
 

Delavnica: Javno nastopanje 
Delavnica je potekala 24.4.2019. delavnico je vodila Meta Grošelj, strokovnjakinja za javno nastopanje. 
Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki znotraj svojega delovnega 
mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele začenjajo. Delavnice se 
je udeležilo: 16 udeležencev. Vsebina delavnice: javna izpostavljenost je za podjetniški uspeh vse bolj 
pomembna. Zaradi treme in sramu se ljudje ne radi izpostavljamo.  
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Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 
 

Delavnica: Triki učinkovite Facebook strani 
Delavnica je potekala 13.5.2019. Delavnico je vodila Mojca Žove, strokovnjakinja za Facebook oglaševanje. 
Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki znotraj svojega delovnega 
mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele začenjajo. Delavnice se 
je udeležilo: 36 udeležencev. Vsebina delavnice: na delavnici se naučimo načina komuniciranja preko 
Facebook strani, ki prinaša nove sledilce in le-te ohranja. Spoznamo različne trike, ki prihranijo čas in naredijo 
Facebook stran bolj uspešno. Naučimo se, kako nastaviti samodejne objave, kdaj jih objaviti oz. kako pogosto 
jih objaviti ter kako oblikovati vsebine, ki bodo pritegnile. Naučimo se, kako se izogniti napakam, ki prinašajo 
neuspeh. Na delavnici dobijo znanje tudi tisti, ki Facebook strani še nimajo oz. vsi tisti, ki potrebujejo vedenje, 
ali je Facebook ustrezen kanal za prodajo njihovega izdelka oz. produkta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 
 

Delavnica: Facebook oglaševanje 
Delavnica je potekala 13.5.2019. Delavnico je vodila Mojca Žove, strokovnjakinja za Facebook oglaševanje. 
Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki znotraj svojega delovnega 
mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele začenjajo.  Prav tako 
tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele začenjate. Delavnice se je udeležilo: 30 udeležencev. Vsebina delavnice: 
vse, ki z njihovimi kupci komunicirajo preko Facebook strani, jih zagotovo zanima, kako Facebook oglaševanje 
čim bolj donosno integrirati v strategijo digitalnega marketinga oz. kako s porabo najmanj možnih sredstev 
pridobiti čim več strank.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 
 

Delavnica: Instagram oglaševanje 
Delavnica je potekala 13.5.2019. Delavnico je vodila Nina Gaspari, strokovnjakinja za Instagram oglaševanje. 
Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki znotraj svojega delovnega 
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mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele začenjajo. Delavnice se 
je udeležilo: 30 udeležencev. Vsebina delavnice: Instagram že dolgo ni več če družabno omrežje, ampak tudi 
odličen poslovni kanal. Na delavnici se sprehodimo skozi osnove in možnosti, ki jih ponuja Instagram in vse do 
učinkovitega vodenja kanala, spremljanja analitike in grajenja digitalnega odtisa v Instagram okolju.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 
 

Delavnica: Dober prodajni video 
Delavnica je potekala 12.6.2019. Delavnico je vodil Žan Nekrep, strokovnjak za prodajni video in Youtube 
oglaševanje. Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki znotraj svojega 
delovnega mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele začenjajo. 
Delavnice se je udeležilo: 27 udeležencev. Vsebina delavnice: Youtube kanal: kako narediti YouTube kanal, kot 
to delajo največji YouTube profesionalci? Na kakšen način priti do prvih 1000 naročnikov in 100.000 ogledov? 
Katero je eno najbolj prezrtih orodij na vašem kanalu? Kako do brezplačnih virov prometa za vaše kanale in 
video posnetke? Video posnetki: Kakšno opremo uporabiti za zelo malo denarja? Kakšne video posnetke delati, 
da bodo postali viralni? Kako narediti posnetek, brez da se dotaknete kamere? Kakšna naj bo dolžina video 
posnetkov? Kje dobiti brezplačno glasbo in fotografije? Kako uporabljati YouTube prenos v živo (live)? 
Optimizacija: Kaj vpliva na rangiranje vaših video posnetkov? Kako točno deluje YouTube algoritem pri iskanju? 
Kaj je pomembno za optimizacijo s praktičnimi primeri? Kako priti z video posnetkom visoko tudi na iskalniku 
Google? Brezplačna orodja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 
 

Delavnica: Praktična produkcija videov 
Delavnica je potekala 12.6.2019. Delavnico je vodil Blaž Gračnar, strokovnjak za izdelavo praktičnih 
produkcijskih videov. Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki znotraj 
svojega delovnega mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele 
začenjajo. Delavnice se je udeležilo: 17 udeležencev. Vsebina delavnice: na delavnici se naučimo, kako na hiter 
in poceni način narediti video posnetek, ki ni tehnično zapleten in pri tem uporabiti brezplačen montažni 
program: predprodukcijska analiza, pisanje scenarija, priprava kamere/fotoaparata, priprava snemalnega 
okolja, osnove snemanja (kompozicija, ozadje, stik s kamero), snemanje videa, obdelava videa (slika, barve, ton 
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…), montiranje (uporaba brezplačnih programov za montiranje), grafika v videu (grafični elementi, teksti), 
Thumbnail in Upload na kanal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 

Delavnica: Oglaševanje in Youtube  
Delavnica je potekala 12.6.2019. Delavnico je vodil Žan Nekrep, strokovnjak za prodajni video in Youtube 
oglaševanje. Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki znotraj svojega 
delovnega mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele začenjajo. 
Delavnice se je udeležilo: 16 udeležencev. Vsebina delavnice: Marketing in YouTube: Katero je najboljše orodje 
za YouTube marketing? Strategije najboljših YouTube zaslužkarjev na svetu. Največje napake pri marketingu. 
Uporaba YouTube omrežij. Brezplačna orodja. Oglaševanje na YouTube: Kako plačati le en cent za tiste, ki vsaj 
30 sekund gledajo vaš video posnetek? Orodja, ki vam pomagajo pri oglaševanju. Največje napake 
oglaševalcev. Primeri dobrih kampanj in oglasov. Zaslužek preko YouTube: Kako YouTube izkoristiti za pasivni 
prihodek ali povečanje prihodka vašega podjetja? Načini zaslužka preko YouTube, ki jih poznajo le redki? Česa 
ne smete delati, da vas YouTube ne kaznuje? Kako zaslužiti preko YouTube in postati njihov partner? Praktični 
primeri: Praktični primeri kanalov, video posnetkov in prikaz možnosti zaslužka. Prikaz novih trendov (npr. 
vlogerjev). Kako YouTube uporabiti za vaše brezplačno izobraževanje? Uporaba Creator studia, kjer je na voljo 
vsa brezplačna statistika. Na kakšen način priti do YouTube vplivnežev oziroma »influencerjev«, ki bodo 
priporočali vaš posel? Kako nastaviti Youtube Ads? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 
 

Delavnica: Spletna trgovina   
Delavnica je potekala 25.09.2019. Delavnico so vodili Domen Česnik, Marin Medak, Denis Jakin, Tomaž Favai 
in Andraž Prinčič, strokovnjaki spletne trgovine. Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter 
vsem zaposlenim, ki znotraj svojega delovnega mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s 
podjetniško potjo šele začenjajo. Delavnice se je udeležilo: 27 udeležencev. Vsebina delavnice: Uvod v spletno 
trgovino, pravne zagate in uvod v podjetništvo (spletne trgovine) / Vodenje spletne trgovine in povezovanje 
fizične ter spletne trgovine / Promocija spletne trgovine in analiza prodaje (s pomočjo Google Analitika) / 
Postavitev in vzdrževanje spletne trgovine z Woo Commerce / Prihranek časa z optimizacijo procesov v spletni 
trgovini.  
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Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 
 

Delavnica: Projektni management    
Delavnica je potekala 22.10.2019. Delavnico je vodil Zoran Korenjak, mednarodno priznani strokovnjak 
projektnega vodenja. Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki znotraj 
svojega delovnega mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele 
začenjajo. Delavnice se je udeležilo: 20 udeležencev. Vsebina delavnice: Od ideje do projekta: Kako prepoznati 
prave ideje in iz njih narediti uspešne projekte? Katera tri vprašanja si moramo zastaviti, da bo realizacija 
podjetniške ideje uspešna? Ali je finančna analiza dovolj za ugotavljanje poslovne vrednosti podjetniških idej? 
Vitko in agilno izvajanje projektov: Zakaj tradicionalne metode projektnega managementa niso več učinkovite? 
Kako v praksi deluje kombinacija vitkega in agilnega delovanja? Kako prepoznati pravo kombinacijo različnih 
metod projektnega managementa? Razvoj leadership karizme: Kako dobro poznate svoje talente in kako vam 
to lahko koristi? Kako navdušiti druge za svoje podjetniške ideje in jih motivirati za sodelovanje? Zakaj je 
koristno razvijati svojo leadership karizmo in kako to narediti? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 

 
Delavnica: SEO – Optimizacija spletnih strani     

Delavnica je potekala 12.11.2019. Delavnico je vodil Peter Mesarec, strokovnjak optimizacije spletnih strani in 
on-line ter e-mail marketinga. Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki 
znotraj svojega delovnega mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo 
šele začenjajo. Delavnice se je udeležilo: 31 udeležencev. Vsebina delavnice: Raziskava ključnih besed in ''kako 
se je Peter nasankal pri svojem prvem SEO projektu''. / Tehnična optimizacija in vsa področja, kjer moramo 
razumeti HTML. / Optimizacija obstoječih in priprava novih vsebin, ki bodo vašo spletno stran ponesle v prve 
Google zadetke. / Pridobivanje povratnih povezav brez ''smetenja'' interneta ter brez plačevanja agencijam za 
drage objave na nerelevantnih blogih.  
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Izvajanje aktivnosti so omogočili:      

 
Delavnica: Digitalna analitika  

Delavnica je potekala 12.11.2019. Delavnico je vodil David Fabjan, strokovnjak digitalne in Google analitike. 
Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki znotraj svojega delovnega 
mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele začenjajo. Delavnice se 
je udeležilo: 11 udeležencev. Vsebina delavnice: na delavnici spoznamo osnove digitalne analitike ter načine za 
merjenje podatkov in priprave analiz. Na podlagi rezultatov se izvedejo potrebni ukrepi za zasledovanje 
poslovnih ciljev. V zadnjih letih smo priča zelo hitrim spremembam nakupnega obnašanja na spletu in 
marketinga nasploh. Ves čas se orodja spreminjajo, nadgrajujejo ter uvajajo nova. Ključno je, da smo v koraku s 
hitrimi spremembami. Le tako bomo dosegli svoj optimalen namen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
 
 

Delavnica: Google analitika  
Delavnica je potekala 12.11.2019. Delavnico je vodil David Fabjan, strokovnjak digitalne in Google analitike. 
Delavnica je namenjena start-up in ostalim podjetnikom ter vsem zaposlenim, ki znotraj svojega delovnega 
mesta potrebujejo znanje iz delavnice. Prav tako tudi tistim, ki s podjetniško potjo šele začenjajo. Delavnice se 
je udeležilo: 15 udeležencev. Vsebina delavnice: z razvojem digitalnega marketinga in sodobnega potrošnika 
obstaja ogromno marketinških kanalov preko katerih lahko nagovorimo naše občinstvo. Ampak, ali so vsi kanali 
enakovredni pri njihovem učinku na naš izkupiček iz spletnih aktivnosti? Namen delavnice je predstavitev 
najpomembnejših načinov, s katerimi si lahko z Google analitiko pomagamo povečati povrnitev naših vložkov 
(ROI) v digitalni marketing ter le-te kar najbolj optimizirati. Rezultat je večja konkurenčnost podjetja, ki vodi k 
hitrejšemu razvoju in zadovoljstvu vseh deležnikov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
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1.2.6 Go Startup mentorski program 
 
V Primorskem tehnološkem parku mentorski program poteka že od leta 2016.  
 
V letu 2019 je bilo v okviru mentorskega programa izvedenih 945 mentorskih ur, 540 splošnih podjetniških 
svetovalnih ur ter 30 ur ekspertnega svetovanja. 
 
Mentorski program obsega osebno mentorstvo 1 na 1 (mentor in mentoriranec). Mentorji so podjetniki in 
člani ožjih ekip podjetij z lastnimi izkušnjami pri razvoju podjetja ali novih izdelkov/storitev. Večina mentorje je 
iz Goriške regije, med njimi je največ takšnih, ki so pred leti bili kot podjetniki vključeni v inkubator Primorskega 
tehnološkega parka, danes pa so del podjetniške skupnosti tehnološkega parka.  
 
Primorski tehnološki park sodeluje s  40+ podjetniškimi mentorji z lastnimi izkušnjami izgradnje startup 
podjeetja, novega izdelka oziroma storitve ali sodelovanja v ožji ekipi podjetja.  
 

    
 
Splošno podjetniško svetovanje izvajajo zaposleni v Primorskem tehnološkem parku.  
 
Ekspertno svetovanje izvajajo ekspertni svetovalci iz različnih ekspertnih področij kot so na primer finance in 
davčno poslovanje, digitalizacija, zaščita intelektualne lastnine itd. 
 
V letu 2019 je Primorski tehnološki park organiziral tudi strokovno srečanje mentorjev ter mreženjski dogodek 
na katerem so mentorji spoznavali podjetnike ter izmenjevali izkušnje. Srečanje je potekalo 27.11.2019 z 
namenom, da mentorji okrepijo zavezanost, da skupaj s Primorski m tehnološkim parkom, lahko naredimo 
pomemben napredek v podjetniški podpori nastajajočim startup podjetjem v Goriški regiji.   
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
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1.2.7 Go startup klub 
 
Go startup klub je serija specializiranih delavnic, ki je namenjena inkubiranim podjetjem, ki na trgu že 
ustvarjajo prodajo. Na delavnicah podjetniki na osnovi vodenega procesa skupinsko rešujejo izzive posameznih 
podjetnikov, si medsebojno delijo znanje in izkušnje na eni strani, ter pridobivajo nova znanja na drugi strani. 
Startup klub vodijo zaposleni Primorskega tehnološkega parka z vključevanjem zunanjih gostov iz Slovenije in 
tujine.  
 
V l. 2019 je bilo izpeljanih skupaj 7 srečanj v okviru Go startup kluba. 
 

 
 
 

Izvajanje aktivnosti so omogočili:      
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1.3 Razvoj visoko tehnološke podjetniške skupnosti  
 

 

1.3.1 Promocijsko-motivacijske aktivnosti in dogodki mreženja 
 

 

Dogodek za krepitev in  mreženje podjetniške skupnosti Primorskega 
tehnološkega parka 'Spreminjamo pravila igre'  

Dogodek je potekal 21.2.2019 v Novi Gorici v Konferenčnem centru Perla s predstavitvijo najbolj 
perspektivnih start-up podjetij, vključevanjem potencialnih investitorjev, mentorjev ter gospodarskih družb, 
institucij znanja ter razvojno-raziskovalnih institucij. Namen dogodka je bil povezovanje mladih (startup) 
podjetij – najboljša med njimi so se predstavila v obliki pitcha pred investitorsko komisijo – in ustaljenih 
podjetij goriške regije. V investitorski komisiji so sodelovali: Aljoša Domjan – investitor in soustanovitelj ABC 
pospeševalnika, Aljoša Rebolj – investitor sklada Silicijevi vrtički. 
 
V okviru programa je bil organiziran voden pogovor med predstavnikoma startupa Chipollo in korporacije 
Dewesoft, ki sta predstavila primer dobre prakse povezovanja startup podjetja in korporacije. Pogovor je  
moderirala novinarka RTV Slovenija – oddaja Prava ideja!, Taja Zuccato.  Dogodka se je udeležilo okrog 200 
podjetnikov v različnih fazah razvoja, predstavnikov lokalne skupnosti, gospodarskih podpornih inštitucij, 
izobraževalne sfere in medijev. Posebna vabljena gostja in govornika na dogodku sta bila župan Mestne občine 
Nova Gorica, dr. Klemen Miklavič in Karin Žvokelj, vodja službe za evropska sredstva na Ministrstvu za 
gospodarski razvoj in tehnologijo. 

 
O dogodku so poročali različni mediji, med vidnejšimi je bil prispevek v oddaji Prava ideja. Izbor iz klippinga:  

- Prava ideja, RTV Slovenija, 5.3.2019: https://4d.rtvslo.si/arhiv/prava-ideja/174599990 
- Dnevnik, 21.2.019 https://www.dnevnik.si/1042874007 
- Primorske novice, 26..2019 https://www.primorske.si/primorska/goriska/spreminjajo-pravila-igre 
- Primorska kronika, 22.2.2019, 8,50 min https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174597514 

 

       
 

       
Srečanje podjetnikov goriške – Spreminjamo pravila igre 2019 v slikah 

Aktivnost je omogočila:  
 
 

https://4d.rtvslo.si/arhiv/prava-ideja/174599990
https://www.dnevnik.si/1042874007
https://www.primorske.si/primorska/goriska/spreminjajo-pravila-igre
https://4d.rtvslo.si/arhiv/primorska-kronika/174597514
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Promocija podjetniškega podpornega okolja  
skozi lansiranje aplikacije Kobi, startup podjetja Hopalai 

V Primorskem tehnološkem parku ustvarjamo ugodno poslovno okolje za razvoj startupov tudi skozi našo 
mrežo kontaktov z mediji. Tako smo 29.3.2019 organizirali lansiranje aplikacije Kobi za strokovno javnost in 
medije, ki je bila izredno dobro obiskana in tudi doživela obširno medijsko poročanje.  Dogodek je imel 
neposreden učinek na delovanje stratup ekipe, saj je širša zainteresirana javnost izvedela za njihove storitve.  
 

            
      Utrinki iz dogodka 

Izbor iz clippinga:  
- POP TV, Vizita, 29.3.2019: https://www.24ur.com/novice/slovenija/kobi-prvo-berilo-za-dislektike.html 
- RTV Slovenija, Dnevnik, 29.3.2019: https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/kobi-prvo-berilo-za-

dislektike/484053 
- Primorski denvnik, 29.3.2019: https://www.primorski.eu/goriska/kobi-aplikacija-za-osebe-z-disleksijo-

FY230979 
- Primorske novice, 29.3.2019: https://www.primorske.si/2019/03/29/da-bi-se-dislektiki-laze-ucili-brati 

 

Aktivnost je omogočila:  
 

 

Okrogla miza o krožnem gospodarstvu v vinarski in agroživilski dejavnosti 
Primorski tehnološki park je v petek, 17.5.2019 ob 11.00 v Noe Caffe and  Wine Baru v Šempetru organiziral 
prvega v seriji dogodkov o krožnem gospodarstvu, ki jih podpira projekt Embrace iz programa  Interreg 
Mediterran. Ob tej priložnosti sta o izkušnjah podjetij na tem področju spregovorila Anka Lipušček Miklavič, 
direktorica Mlekarne Planika in Silvan Peršolja, direktor Kleti Brda.  Primorski tehnološki park si bo v okviru 
projekta prizadeval ustvariti platformo za ozaveščanje o principih in spodbujanje načel krožnega gospodarstva 
v vinarski in agroživilski panogi. 
 

Vinarstvo in živilsko predelovalna panoga sta na severnem Primorskem 
ključni veji gospodarstva, ki imata poleg generiranja dobička in delovnih 
mest tudi pomembno nalogo ohranjanja kulturne krajine in skrbi za 
trajnostno rabo naravnih virov.Primorski tehnološki park vsebine, 
namenjene uvajanju principov krožnega gospodarstva za vinarje in 
živilska podjetja vključ ujev  svoje izobraževalne programe, ki temeljijo na 
metodologiji vitkega podjetništva. Tudi sicer je v inkubator in programe 
Primorskega tehnološkega parka vključenih že kar nekaj podjetij s 
področja agroživilske industrije in vinarstva. 

 

Dogodek je omogočil:     
 
 

https://www.24ur.com/novice/slovenija/kobi-prvo-berilo-za-dislektike.html
https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/kobi-prvo-berilo-za-dislektike/484053
https://www.rtvslo.si/znanost-in-tehnologija/kobi-prvo-berilo-za-dislektike/484053
https://www.primorski.eu/goriska/kobi-aplikacija-za-osebe-z-disleksijo-FY230979
https://www.primorski.eu/goriska/kobi-aplikacija-za-osebe-z-disleksijo-FY230979
https://www.primorske.si/2019/03/29/da-bi-se-dislektiki-laze-ucili-brati
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Serija radijskih oddaj: Koraki do uspeha  
V letu 2019 smo izpeljali 17 radijskih oddaj z namenom dviga podjetniške kulture na Goriškem in predstavitve 

dobrih praks – radijske oddaje snemane in oddajane v živo iz Šempetra pri Gorici – lokacija NOE Cafe and Wine 

bar. V vodenem pogovoru z uspešnimi podjetniki in podjetnicami smo predstavili najsodobnejše teme iz start-

up podjetništva, omogočali izmenjavo dobrih podjetniških zgodb, znanja, izkušenj, navezovanje novih 

poslovnih vezi ter novih poslovnih priložnosti. Pogovor je z gosti vodila Marjana Simčič Humar, zaposlena v 

Primorskem tehnološkem parku. 

Namen promocijsko-motivacijskih dogodkov skozi radijsko oddajo 'Koraki do uspeha' je širiti zavedanje o 
poslovnih priložnostih, izboljšati splošno klimo za podjetništvo, spreminjati dojemanje podjetnosti, 
inovativnosti in podjetništva ter skozi promocijo možnosti v okviru operacije in drugih storitev, ki jih nudi 
Primorski tehnološki park, aktivirati ciljno skupino.  
 
Seznam radijskih oddaj in gostov:  

- Radijska oddaja z dne  4.3.2019: Goran Miškulin, Spintec 
- Radijska oddaja z dne 11.3.2019: Primorski tehnološki park in Anja Korenč – bitchy club 
- Radijska oddaja z dne 18.3.2019: Erik Kovic, Polavi  
- Radijska oddaja z dne 24.3.2019: Anka Lipušček Miklavič, Mlekarna Planika 
- Radijska oddaja z dne 1.4.2019 : Sebastjan Mavrič, Turistična kmetija Belica 
- Radijska oddaja z dne 8.4.2019: Aleksander Mladovan, Kamp Lijak 
- Radijska oddaja z dne 15.4.2019: Valter Povšič, Vama trade 
- Radijska oddaja z dne 22.4. 2019: Karmen Kompara, Vitanest 
- Radijska oddaja z dne 29.4. 2019: Alenka Jež, Pekarna Ježek 
- Radijska oddaja z dne 6.5.2019: Milan Fornazarič, AVSN 
- Radijska oddaja z dne 13.5.2019: srednješolska startup ekipa Speedy prototyping iz Idrije 
- Radijska oddaja z dne 20.5.2019: Herta in Dalibor Kosmina, Biostile 
- Radijska oddaja z dne 27.5.2019: Ingrid Saksida, Wine and camping Saksida 
- Radijska oddaja z dne 3.6.2019: Valter Faganelj, Copigraf 
- Radijska oddaja z dne 10.6.2019: Primož Černic, Apia 
- Radijska oddaja z dne 17.6.2019: Jakob Blaschitz, Vipava 1895 
- Radijska oddaja z dne 24.6.2019: Eva Birsa, Evitas 

 

     
Radijske oddaje 'Koraki do uspeha' 2019 v sliki 

 

Aktivnost so omogočili: 

14 radijskih oddaj     3 radijske oddaje       

 

Partnerji in sponzorji radijskih oddaj: 
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Okrogla miza na temo krožnega gospodarstva  
Okroglo mizo je Primorski tehnološki park 
organiziral 17.05.2019. Osrednja tema 
dogodka je bilo krožno gospodarstvo z 
gostoma, g. Silvanom Peršoljo, 
direktorjem Vinske kleti Brda, in z go. 
Anko Lipušček, direktorico Mlekarne 
Planika. Gosta sta predstavila, kako v 
poslovne procese uveljavljajo principe 
krožne ekonomije. Sledilo je mreženje s 

startup podjetji Primorskega tehnološkega parka iz vinarskega in prehrambnega sektorja. Dogodka se je 
udeležilo 18 udeležencev.  
 
Izvajanje aktivnosti v letu 2019 je omogočil:  
 
 
 

Izobraževanje vinarskega sektorja in razvoj ''eko'' poslovnega modela  
Primorski tehnološki park je 
skupaj z ZKTMŠ Brda 22.08.2019 
izvedel izobraževalno delavnico, 
ki je potekala v Vipolžah. 
Izobraževanje je bilo  namenjeno 
malim in srednje velikim 
podjetjem iz vinarskega sektorja 
o principih krožnega 
gospodarstva. Izobraževalni 

modul, namenjen prenosu znanja o krožnem gospodarstvu na podjetja iz vinogradniškega sektorja, je vodil 
Tilen Travnik, uspešen podjetniški mentor in agro-živilski inženir. Skupaj z mentorjem, so udeleženi podjetniki 
razvijali novi poslovni model, ki vsebuje načela krožnega gospodarstva (t.i. eco-canvas / eko-poslovni model). 
Dogodka se je udeležilo 15 podjetnikov.  
 
Izvajanje aktivnosti v letu 2019 je omogočil:  
 

 
Študijski obisk Mlekarne planike na temo krožnega gospodarstva 

Primorski tehnološki park je 20.11.2019 
organiziral študijski obisk Mlekarne 
planika (Kobarid), ki v svoj poslovni 
model in proces delovanja uvaja principe 
krožnega gospodarstva. Študijskega 
obiska se je udeležila skupina 
podjetnikov, ki delujejo področjih 
vinarskega in agro-živilskega sektorja. 
Namen študijskega obiska je bil na 

praktični ravni prikazati delovanja krožne oblike gospodarstva, njegove prednosti in težave. Študijskega obiska 
se je udeležilo 21 udeležencev. Študijski obisk je vodila direktorica Mlekarne Planika, ga. Anka Lipušček.  
 
Izvajanje aktivnosti v letu 2019 je omogočil:  
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1.3.2 Povezovanje raziskovalnih institucij in institucij znanja z 
gospodarstvom  

 
 

Dostop do raziskovalne mreže na območju Slovenije in Avstrije 
V okviru projekta RETINA, Interreg Slovenija-Avstrija (predstavljen v poglavju: Izvajanje projektov financiranja 
iz EU sredstev), Primorski tehnološki park skupaj s slovenskimi in avstrijskimi partnerji, sodeluje pri izgradnji 
mreže uveljavljenih laboratorijev z izkušnjami na področju znanosti o materialih in omogoča raziskovalnim 
centrom ter malim, srednjim in velikim podjetjem brezplačen dostop do vzpostavljene raziskovalne mreže 
preko ”enotne vstopne točke”.  
 
Primorski tehnološki park je že 56 visoko tehnološkim ter razvojno-raziskovalno usmerjenim podjetjem iz 
Slovenije predstavil možnosti brezplačnega koriščenja raziskovalne opreme in storitev v okviru razvojno-
raziskovalnih institucij iz Slovenije in Avstrije, ki sodelujejo v projektu. Med 56 podjetij jih je bilo 35 iz Goriške 
regije – iz občin Nova Gorica, Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Idrija in Tolmin, ostalih 21 podjetij pa je 
večinoma prihajalo iz Osrednje-slovenske regije (17).  
 
 
Izvajanje aktivnosti v letu 2019 je omogočil:  
 
 

Dostop do raziskovalne mreže na območju Slovenije in Italije 
V okviru projekta NANO-region, Interreg Slovenija-Italiija  je cilj aktivnosti povezati obstoječe raziskovalne 
centre znanja s področja nanotehnologij s potrebami proizvodnega sektorja. Projekt bo v okviru 
komunikacijskih dejavnosti prispeval k premostitvi vrzeli med znanostjo in proizvodnimi dejavnostmi na 
področju nanotehnologij, standardiziral prakse in vzpostavil operativno mrežo laboratorijev za podporo pri 
prenosu tehnologij podjetjem. Aktivnosti v letu 2019 so zajemale pripravo na vzpostavitev mreže laboratorijev 
iz področja nano tehnologij, ki bodo podjetjem omogočala brezplačno koriščenje raziskovalne opreme in 
storitev.  

Izvajanje aktivnosti v letu 2019 je omogočil:  
 
 
 

Informativni dan 'RETINA' v organizaciji Primorskega tehnološkega parka 
in Univerze v Novi Gorici 

21.02.2019 je bil v Novi Gorici organiziran informativni dan RETINA, katerega je Primorski tehnološki park 
organiziral skupaj z Univerzo v Novi Gorici, ki je vodilni partner projekta. Namen dogodka je bilo udeležencem 
predstaviti kapacitete raziskovalnih partnerjev projekta RETINA, njihova znanja in raziskovalno infrastrukturo 
(opremo) ter podati informacije o brezplačnem koriščenju predstavljenega. Med udeleženci (40 udeležencev) 
so bila mala, srednja in velika podjetja, katerim je projekt RETINA tudi namenjen, zainteresirani študentje, 
predstavniki univerz in raziskovalnih središč ter lokalni novinarji (Primorske novice, Radio Robin).  
 
Na dogodku smo skupno ocenili možnosti nadaljnjega sodelovanja med podjetniško sfero in raziskovalnimi 
partnerji RETINA, vzpostavili kontakte in dogovore za podrobnejše individualne sestanke izven Informativne 
dneva RETINA, kar je bil tudi glavni namen dogodka.  
 
 
 
 



37 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Izvajanje aktivnosti v letu 2019 je omogočil:  
 
 
 

Dvodnevna šola znanosti materialov in podjetniški program v Avstriji 
21. in 22.05.2019 je bila s strani avstrijskih partnerjev RETINA organizirana dvodnevna šola znanosti 
materialov ter podjetniški program v Avstriji, Leoben. Primorski tehnološki park je za izvedbo dogodka 
zagotovi tudi slovenskega predavatelja za – uspešnega podjetnika in mentorja iz skupnosti Primorskega 
tehnološkega parka – Mateja Peršoljo, Protectus d.o.o. Prav tako je Primorski tehnološki park iz naslova 
sredstev projekta, omogočil raziskovalno usmerjenemu podjetju Orel d.o.o. (s sedežem v Primorskem 
tehnološkem parku) udeležbo na dvodnevnem dogodku.  
 
 
 
 
 
 
 
 

• Slika levo: Matej Peršolja, Protectus d.o.o. – izvedba predavanja: Successful marketing strategies for 
new developed solutions 

• Slika desno: Predstavnika podjetja Orel d.o.o. in partnerske institucije PPCL (Leoben, Avstrija) med 
katerima poteka raziskovalno sodelovanje, ki ga omogoča projekt RETINA  

 

Izvajanje aktivnosti v letu 2019 je omogočil:  
 
 

Vzpostavljena sodelovanja med raziskovalnimi partnerji in podjetji 
Preko projekta RETINA so se vzpostavila konkretna sodelovanja med raziskovalnimi institucijami – partnerji 
projekta RETINA in podjetji, katerih raziskovalno usmerjeni problemi so se izkazali kompatibilni oz. rešljivi z R&I 
infrastrukturo partnerstva:  

1. Orel d.o.o. (Primorski tehnološki park), 
2. Alemo d.o.o. (Primorski tehnološki park), 
3. ITW Metalflex d.o.o. (Tolmin), 

4. Brigita Femec (Ajdovščina), 
5. Plastika Skaza d.o.o. (Velenje), 
6. Institute CES d.o.o. (Brezovica). 

 
Predstavniki projekta so se imeli možnosti povezati tudi s pomembnima podjetjema kot sta: Mahle Electric 
Drives d.o.o. (Šempeter pri Gorici) in Bia Separations d.o.o. (Ajdovščina), med katerimi je potekal pogovor o 
možnostih nadaljnjega sodelovanja.  
 

Izvajanje aktivnosti v letu 2019 je omogočil:  
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1.3.3 Podpora vstopu podjetij na mednarodne trge 
 

Srečanje »Izzivi in priložnosti vstopa na tuje trge – Italija«  
Primorski tehnološki park je sodeloval pri soorganizaciji in promociji dogodka »IZZIVI IN PRILOŽNOSTI VSTOPA 
NA TUJE TRGE – ITALIJA«, ki je potekalo v petek, 31. maja 2019, na pobudo župana Mestne občine Nova 
Gorica, dr. Klemna Miklaviča. Dogodek se je odvijal na Območni obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica v 
sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica, Območno obrtno-podjetniško zbornice Nova Gorica, Severno 
Primorsko gospodarsko zbornico in Primorskim tehnološkim parkom. 
 
Ključni govorniki na dogodku so bili župan Mestne občine Nova Gorica, dr. Klemen Miklavič, konzul in vodja 
Gospodarskega urada Republike Slovenije v Milanu, Zorko Pelikan, direktor Slovenskega deželnega 
gospodarskega združenja v Trstu, Andrej Šik, direktorica podjetja Fimago, Mateja Milost, ter vodja Službe za 
gospodarstvo MONG, Tatjana Gregorčič.                                                                                   

 
  
 

Aktivnost je omogočila: 
 
     
 
 
 
 

Utrinki iz dogodka 'Izzivi in priložnosti vstopa na tuje trge – Italija' 
                   
 
 

Srečanje z Vice Admiralom Walterjem Davisom, soustanoviteljem 
vodilnega tehnološkega inkubatorja EvoNexus iz San Diega, ZDA 

Srečanje z Vice Admiralom Walterjem Davisom, soustanoviteljem vodilnega tehnološkega inkubatorja 
EvoNexus iz San Diega, ZDA je potekalo 23. junija 2019 v Primorskem tehnološkem parku. Prvi del srečanja je 
bil namenjen izmenjavi izkušenj, načina dela, dobrih praks in vizije na nivoju dveh institucij, tehnološkega 
inkubatorja EvoNexus in Primorskega tehnološkega parka. Drugi del srečanja je bil namenjen obisku startup 
podjetij v Primorskem tehnološkem parku ter navezave kontaktov. Vice Admiral Walter Davis se je pogovoril s 
startupi v coworking prostoru tehnološkega parka, posebej pa je bil navdušen ob predstavitvi podjetja LED 
luks d.o.o., ki razvija vrhunska LED svetila za velike in prepoznavne kupce v tujini kot so Volvo, Google in 
podobni.  
 

       
Vice Adiral Walter Davis v družbi direktorja podjetja LED luks, Matije Klinkona, direktorja družbe Instrumentation technologies, Elvisa Janežiča in 

direktorice Primorskega tehnološkega parka, Tanje Kožuh 

Aktivnost je omogočila:  
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1.3.4 Mednarodno sodelovanje  
 

Udeležba Primorskega tehnološkega parka v okviru gospodarske 
delegacije na Kitajskem 

Primorski tehnološki park se je udeležil gospodarskega obiska tehnoloških parkov, inkubatorjev in 
pospeševalnikov v Pekingu in Tianjinu na Kitajskem, kjer je ustvaril dober vtis ter vzpostavil nove povezave ter 
priložnosti za podporo startup podjetjem pri vstopu na Kitajski trg.  
 
Na bilateralnih srečanjih in 1 na 1 sestankih je Primorski tehnološki park predstavil možnosti za podporo 
startup podjetjem iz Kitajske pri vstopu na EU trg ter ustanavljanju podjetij ali podružnic na Goriškem, saj prav 
geografska lega ob Italiji, blizu mednarodnih letališč in tik ob avtocesti za kitajska podjetja predstavlja strateško 
lego. Na drugi strani so znanstveni in tehnološki parki, inkubatorji, podjetniški pospeševalniki ter industrijski 
parki predstavili možnosti, ki jo startup podjetjem lahko ponudijo pri vstopu na Kitajski trg. S sodelovanjem s 
sorodnimi institucijami na Kitajskem lahko startup podjetjem iz Goriške pomagamo pri dostopu do ca 1,4 
bilijonskega trga.  
 

       
Predstavitev Primorskega tehnološkega parka na bilateralnih srečanjih s kitajskimi znanstvenimi, izobraževalnimi in inovacijskimi institucijami 

 
 

Kitajska delegacija na obisku v Primorskem tehnološkem parku in na 
Univerzi v Novi Gorici 

Na povabilo Primorskega tehnološkega parka se je na Goriškem, v petek, 11. oktobra 2019, na celodnevnem 
obisku mudila delegacija iz kitajskega mesta Tianjin, ki so jo sestavljali predstavniki občinskega biroja za 
znanost in tehnologijo, centra za izmenjavo znanja in tehnologij, združenja za promocijo produktivnosti ter 
družbe za medicinsko tehnologijo. Povratni obisk kitajske delegacije je rezultat sistematičnega vzpostavljanja 
mednarodnih povezav, ki jih Primorski tehnološki park razvija v podporo internacionalizaciji startup podjetij iz 
Goriške regije. Namen kitajske delegacije na Goriškem je bil navezati povezave za znanstveno in tehnološko 
sodelovanje, skupno implementacijo mednarodnih znanstvenih in tehnoloških programov, iskanje priložnosti 
za soft-landing projekte ter krepiti medsebojno sodelovanje v podporo startup podjetjem pri vstopu na kitajski 
trg.  Prav zato je na pobudo Primorskega tehnološkega parka kitajska delegacija obiskala tudi Univerzo v 
Novi Gorici. Slednja je soustanoviteljica Primorskega tehnološkega parka, obe instituciji pa skupaj že 
sodelujeta v več mednarodnih projektih kot so RETINA, NANO-REGION in DIVA, katerih rdeča nit je 
povezovanje raziskovalcev, znanstvenikov, kreativcev in gospodarskih družb pri reševanju konkretnih 
znanstvenih in razvojno-raziskovalnih izzivov podjetij. Kitajska delegacija se je na Univerzi v Novi Gorici srečala 
s prorektorjem za izobraževanje in vodjem Laboratorija za vede o okolju in življenju, prof. dr. Mladenom 
Frankom, ter dekanom Fakultete za znanosti o okolju in vodjem Laboratorija za raziskave materialov, prof. 
dr. Matjažem Valantom. Po predstavitvi Univerze ter izmenjavi izkušenj, dobrih praks in možnosti za 
sodelovanje je sledil ogled Laboratorija za raziskave materialov, Laboratorija za kvantno optiko in Laboratorija 
za fiziko organskih snovi.  

       
Kitajska delegacija na obisku v Primorskem tehnološkem parku, pri startup podjetju OLLO Audio in na Univerzi v Novi Gorici 
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Word Manufacturing Form – predstavitev POPRI na omizju o mladih 
podjetnikih, Como, Italija 

Direktorica Primorskega tehnološkega parka, Tanja Kožuh, je 27. septembra 2019 nastopila na omizju o 
mladih podjetnikih, ki se je odvijalo v okviru »World Manufacturing Foruma« v Como, Italija. Foruma se je 
udeležilo preko 1500 udeležencev iz 50 držav. PTP s svojimi aktivnostmi na področju podjetništva in širjenjem 
osveščenosti o sistemskem in čimprejšnjem učenju mladih o podjetnosti, aktivno udejanja ta priporočila, še 
posebej tisto, da je potrebno pridobivati ustrezno znanje in veščine. Da bi do tega prišlo, je potrebno 
vzpostaviti učinkovit in trajen dialog med politiko, izobraževalnim sistemom in proizvodnjo/podjetništvom. 
Vzpodbujanje sistemske vpetosti podjetništva v izobraževalni sistem pripomore k učinkovitemu odgovoru na 
stalno razvijajoče se potrebe; gre za proces, ki se odvija na dolgi rok. Odprt dialog med podjetništvom in 
šolskim sistemom mora biti tudi ustrezno podprt, saj je v okviru procesa potrebno pridobiti tudi povratne  
informacije – s tem se podjetništvo in šolski sistem še bolj povežeta in vzajemno rasteta.  
 
V poročilu WMF2019 je zapisano, da “vključevanje alumnov iz podjetniškega sektorja v šolski sistem, v okviru 
katerega se sektorja srečata, se dijakom in študentom predstavijo potrebe o tem, kakšno znanje in spretnosti 
so potrebne v njihovih podjetjih. To je eden od načinov tesnejšega sodelovanja podjetništva z izobraževalnim 
sistemom, s ciljem, da bi se razumelo, kaj je resnično relevantno in potrebno”. S tem se pridobi čas, ki je 
potreben za pridobivanje ustreznega znanja in spozna, kdaj nek tečaj oz. učenje ni več relevantno. Da bi 
pridobili ustrezno znanje in spretnosti pa je potrebno še več aktivnosti; med temi je gotovo tudi vnos “prave 
delovne/podjetniške izkušnje” v šolski kurikulum; sodelovanje z mentorji iz podjetništva, opravljanje 
pripravništva in drugo. Dolgoročno učenje predvideva tudi konstantno izobraževanje učiteljev in mentorjev o 
aktualnem in tehnološkem znanju. 
 

       
Direktorica PTP, Tanja Kožuh, na omizju o mladih podjetnikih v okviru »World Manufacturing Foruma« v Como, Italij 

 
 

Udeležba na mednarodnem dogodku ključnih izvajalcev Strategije EU za 
Jadransko-jonsko regijo, september 2019, Portorož, Slovenija 

Primorski tehnološki park se je 17.9.2019 udeležil mednarodnega dogodka ključnih izvajalcev Strategije EU za 
Jadransko-jonsko regijo (9 držav), ki je potekal v okviru Tedna sredozemske obale in makroregionalnih strategij 
pod sloganom #SEA4FUTURE. PTP je udeležence informiral o aktivnostih tehnološkega parka na področju 
mladih in načrtih v prihodnje, še posebej na področju internacionalizacije. 
 
 

Mednarodna konferenca Kreativni forum, 12.-15. november 2019, 
Ljubljana, Slovenija 

Primorski tehnološki park se je udeležil mednarodne konference Kreativni forum, ki ga je organiziralo 
Ministrstvo za zunanje zadeve, Unija za Sredozemlje ter nemško združenje GIZ. Udeležili smo se visokega 
političnega panela ter študijskega obiska kreativnih praks Slovenije. 
 

Aktivnost je omogočil:  
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Konferenca Evropske komisije o vlogi tehnoloških parkov na področju 
kreativnih tehnologij, 14-17. oktober 2019, Beograd, Srbija 

 
Primorski tehnološki park se je udeležil konference, ki jo je organizirala Evropska komisija o vlogi tehnoloških 
parkov na področju kreativnih industrij. Obiskali smo tudi dobro delujoče kreativne HUBe, med njimi Mikser, 
Novo Iskro, Smart Office ter coworking na letališču Nikola Tesla v Beogradu. Ob tej priložnosti smo navezali 
tesnejše sodelovanje Tehnoloških parkom v Beogradu, tako v izmenjavi dobrih praks dela, kot v sodelovanju 
povezanem v razpisih.  

 
 Utrinki iz sestankov pri kreativnih HUB-ih v Beogradu: Mikser, Nova Iskra in  Smart Office 

 

Aktivnost je omogočil:  

 

 

Gospodarska delegacija MO Nova Gorica in podjetniških institucij v 
Celovec, Avstrija 

V torek, 10.12.2019, je bilo na pobudo Slovenske gospodarske zveze (SGZ) in v okviru projekta Connect SME 
Plus organizirano srečanje pobratenih mest Celovec in Nova Gorica. Delegacijo iz Nove Gorice je vodil župan 
mestne občine Nova Gorica, dr. Klemen Miklavič. Najprej je bil na programu ogled Tehnološkega parka 
Lakeside v Celovcu. David Pitschmann je predstavil poslovni model in vizijo tehnološkega parka Lakeside. Med 
drugim si je delegacija ogledala prostore, ki so namenjeni šolarjem za izpopolnjevanje znanja in izvajanje 
praktičnih vaj s področja kemije, biologije in fizike.  
 
Sledil je sprejem pri županji mesta Celovec, dr. Maria-Luise Mathiaschitz, nato pa ogled Makerspace Carinthia 
učno-izvedbenega centra, kjer lahko podjetniki razvijajo in izdelujejo prototipe za nove izdelke. Srečanje se je 
zaključilo na sprejemu pri generalnem konzulu RS, dr. Antonu Novaku, ki se ga vsako leto udeleži veliko število 
slovenskih in avstrijskih podjetnikov ter predstavnikov državnih institucij. 
 

   
Utrinki iz obiska v Celovcu, Avstrija 
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Sklenjeni dogovori o mednarodnem sodelovanju v letu 2019 
 

- Dogovor z AIRmaker Technology Co. iz Pekinga, Kitajska 
AIR maker je odprta inovacijska platfoma za startup 
podjetja, gospodarske družbe, sklade tveganega 
kapitala ter institucije, ki delujejo na področju 
spodbujanja inovacij in podpore pri vstopu na tuje 
trge.  Primorski tehnološki park je z AIRmakerjem 
sklenil pismo o sodelovanju, katerega namen je 
sodelovanje na področju vzpostavljanja povezav in 
podpore startup podjetjem iz Slovenije pri vstopu 
na Kitajski trg ter obratno.  

Slika: Predstavitev Primorskega tehnološkega parka lastniku in ključni ekipi družbe AIRmaker Technology Co. 

 

  
Sklenitev dogovora z družb AIRmaker Technology Co. 

 
 

- Sklenitev dogovora z  Tianjin Beichen Zhongguancun Kexin Industrial Park, Kitajska 
Tianjin Beichen Zhongguancun Kexin Industrial Park je lociran na območju Kitajske nacionalne Beichen 
ekonomsko-razvojne cone in je del nacionalnega projekta mestnega klastra v katerega je država investirala 900 
milijonov RMB juanov. Delovati je začel v letu 2014 in je osredotočen na razvoj industrije na področju 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, spletne trgovine, storitev (outsourcing) in biomedicine.  
 
Primorski tehnološki park je z Tianjin Beichen Zhongguancun Kexin Industrial Park sklenil pismo o sodelovanju, 
katerega namen je izmenjava znanj in dobrih praks na področju podpore startup podjetjem in inovacijam, 
izmenjava informacij na področju najnovejših tehnologij ter medsebojno učenje in razvoj novih konceptov in 
modelov za razvoj podpornega okolja. 
 

 
Predstavitev Primorskega tehnološkega parka  

      
Podpis memoranduma - direktorica PTP in direktorica Tianjin Beichen Zhongguancun Kexin Industrial Parka 
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2 Prenova programov in celostne podobe  
 
Glede na dejavnost PTP in njegovo podobo v javnosti smo ugotovili, da nujno potrebujemo novo celostno 
grafično podobo, ki bo bolj odražala vrednote, aktivnosti, cilje in vizije organizacije. V prvem koraku smo se 
fokusirali na prenovo krovne blagovne znamke Primorski tehnološki park. 
 
Primorski tehnološki park je v zadnjih letih postal referenca na področju podjetniškega znanja in programov za 
mlade podjetnike. Ta vsebina se ne popolnoma odraža v percepciji javnosti. Javno podobo smo želeli 
posodobiti in redefinirati  tudi v luči prihajajoče 20. obletnice delovanja ustanove. 
 
Preliminarno smo izvedli fokusirane intervjuje z našimi uporabniki, da bi ugotovili, katere vrednote so jim pri 
sodelovanju s PTP najpomembnejše. Ugotovili smo, da: 
 

•  PTP daje kredibilnost 

•  PTP pomeni referenco za podjetniško znanje 

•  podjetnikom veliko pomeni skupnost, ki jo skupaj sooblikujemo  
 
Zato smo se odločili krvno blagovno znamko PTP preoblikovati na način, da bo ohranjala kontinuiteto z 
začrtano prvotno (tehnično) linijo. Obenem smo želeli takšno blagovno znamko, ki bo povezljiva s produktnim 
brandom POPRI, ki je bil doslej premalo povezan s PTP, in novim produktnim brandom za vsebine našega 
inkubatorja – to je vsebin za mlade podjetnike.  
 
V procesu rebrendiranja smo tako vzporedno prenavljali krovno blagovno znamko in kreirali novo produktno – 
GoStartup inkubator. V njem smo združili aktivnosti startup šole (podjetniški TOP! Program), GoSatrtup master 
(program za podjetnike z naprednejšim znanjem), GoStartup Klub in delavnice znanja. 
 

Elementi nove CGP 
 
KROVNI LOGOTIP PRIMORSKEGA TEHNOLOŠKEGA PARKA 
 
PRIMARNI         SEKUNDARNI 
 

  
 
DIGITALNI PODPIS 

 

http://www.primorski-tp.si/
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MAPE        NAMIZNE ZASTAVICE  

 
 
 
BLOKI        SKODELICE  
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UREDITEV NOTRANJIH PROSTOROV 
 

 
 
 
 
PRODUKTNI LOGOTIP:  

 
ZLOŽENKA  - produktno.  
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POTRDILA O UDELEŽBI, DIPLOME  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kemični svinčniki (krovno)  

 

• Planerji (krovno)ŽŽ 

 
 
 
 
 
PROMOCIJSKI MATERIAL  
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ELEMENTI ZA KOMUNICIRANJE NA SOCIALNIH OMREŽJIH 
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Prenova spletnega portala Primorskega tehnološkega parka   
www.primorski-tp.si  
 
Spletna stran PTP je potrebovala korenito vsebinsko, oblikovno in funkcionalno prenovo, da bi bolj 
odgovarjala sodobnim potrebam in odražala najnovejše trende. 
 
Pri prenovi portala PTP smo kot prvi korak vključili še povezljivost do POPRi in POPRI veliko bolj 
markantno povezali s krovno blagovno znamko kljub temu, da podobe POPRI nismo spreminjali.  
 
 
VSTOPNA STRAN 
 

 
 
 
 
 
PRODUKTNA STRAN – primer 
 

 
 
 
 
 

Prenovo podobe so omogočili:      

 

http://www.primorski-tp.si/
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3 Izvajanje projektov financiranih iz EU sredstev  
 
 

3.1 SIO-PTP-2018-2019 (Evropski sklad za regionalni razvoj) 
Projekt zajema izvajanje aktivnosti, ki obsegajo predvsem promocijsko-motivacijske delavnice za potencialne 
podjetnike in startup podjetnike, informiranje in svetovanje potencialnim in startup podjetnikom, 
specializirane tematske delavnice za startup podjetja, mentorstvo za potencialne in startup podjetnike, 
upravljanje s portfeljem inkubiranih podjetij, vrednotenje poslovnih modelov, proučevanje dobrih praks ter 
spremljanje razvoja inkubiranih podjetij. Javni razpis je sofinanciran iz OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA 
IZVAJANJE EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBODOBJU 2014 – 2020, Prednostna os: 3 Dinamično in 
konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast, Prednostna naložba: 3.1: Spodbujanje podjetništva, 
zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, 
vključno s podjetniškimi inkubatorji, Specifični cilj 1: Spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij, predvsem 
zagonskih (start-up) podjetij. Predvidena skupna vrednost projekta: 457.168 EUR, od tega je za PTP za leto 
2019 predvidenih 218.584 EUR. Projekt je trajal do 31.12.2019. 

 

 

3.2 MLADI PODJETNIKI (Evropski socialni sklad) 
Projekt zajema izvajanje usposabljanja, svetovanja in mentorstva, ki je namenjeno specifični ciljni skupini 
mladih brezposelnih do vključno 28. leta starosti. Namen projekta je izkoristiti njihove zmožnosti, spodbujati 
inovativnost in ustvarjalnost, ter razvijati podjetne veščine s ciljem usmerjanja mladih h karieri podjetnika. 
Projekt bo PTP izvajal v konzorciju partnerjev (Tehnološki park Ljubljana – vodilni partner, Zavod mladi 
podjetnik in GZS). Vrednost projekta: 593.640 EUR, od tega je za PTP v letu 2019 predvidenih 45.000 EUR. 
Projekt je trajal do 31.3.2019. 

 

 

3.3 RETINA (Interreg Slovenija-Avstrija, standardni) 
Projekt zajema izgradnjo mreže uveljavljenih laboratorijev z izkušnjami na področju znanosti o materialih in 
omogočanje raziskovalnim centrom ter malim, srednjim in velikim podjetjem dostop do raziskovalne mreže 
preko ”enotne vstopne točke”. Namen projekta je povečati možnosti za doseganje kritične mase R&I opreme v 
programskem območju Interreg Slovenija-Avstrija, kar naj bi spodbudilo podjetja v investicije v R&I in 
posledično pripomoglo k povečanju konkurenčnosti manj razvitih regij. Projekt bo PTP izvajal v konzorciju več 
partnerjev (Univerza v Novi Gorici – vodilni partnerj, Kemijski inštitut, Technische Universtät Graz, Polymer 
Competence Center Leoben GmbH, Montanuniversität Leoben, CTR Carinthian Tech Research AG). Vrednost 
projekta: 1.765.000 EUR, od tega je za PTP predvidenih 148.325 EUR, in sicer 81.000 EUR za leto 2018, 63.000 
EUR 2019 in 4.325 EUR za leto 2020. Trajanje projekta: 1.5.2017-30.4.2020. 

 

 

3.4 EMBRACE  (Evropsko teritorialno sodelovanje, Mediteran) 
Projekt zajema testiranje modela in orodij za vzpostavitev dveh transnacionalnih grozdov (enega na področju 
vinarstva in drugega na področju kmetijsko-predelovalne industrije), ki bosta delovala po principu krožnega 
gospodarstva ter vključevala mala in srednje velika podjetja ter deležnike iz področja spodbujanja in 
ustvarjanja inovacij kot so razvojne in raziskovalne institucije ter institucije znanja. Namen projekta je 
izmenjava in pretok znanja ter vzpostavitev in krepitev sodelovanja med malimi in srednjimi podjetji in 
deležniki iz področja spodbujanja in ustvarjanja inovacij ter izboljšati pogoje za vzpostavitev pomembnih 
projektov ter ustvarjanje in financiranje eko-inovacij. Projekt bo PTP izvajal v konzorciju 10 partnerjev (T2I -
Technological transfer and Innovation, Italija – vodilni partner ter 9 partnerjev iz naslednjih držav: Francija, 
Španija, Portugalska, Slovenija, BiH in Grčija).Vrednost projekta: 1.970.000 EUR, od tega je za PTP predvidenih 
146.000 EUR, v letih 2018-2020. Trajanje projekta: 1.6.2018-31.5.2020. 
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3.5 DIVA (Interreg Italija-Slovenija) 
Projekt stremi k vzpostavitvi ekosistema čezmejnega sodelovanja, v katerem bodo nastajale družbene in 
tehnološke inovacije za družbo prihodnosti. V projektu DIVA se bodo vzpostavile čezmejne povezave med 
obstoječimi in novimi transdisciplinarnimi inovacijskimi platformami, v okviru katerih bo potekalo 
soustvarjanje gospodarstva, umetnosti (art thinking), oblikovanja (design thinking) in različnih družbenih 
pobud (participatory design). Prva faza projekta je namenjena zbiranju in proučevanju različnih praks 
sodelovanja med kreativno in umetniško sfero ter tradicionalnim podjetništvom; sledila bo vzpostavitev 
inovacijskih vozlišč, ki bodo povezana z SME. V tretji fazi projekta pa se bo izvedlo vsaj 20 konkretnih čezmejnih 
pilotnih projektov, s katerimi se bo testiralo sodelovanje med akterji.  
 
Primorski tehnološki park je aktivno prispeval k izpolnjevanju aktivnosti strateškega projekta DIVA, in sicer na 
vseh delovnih sklopih. Projekt smo promovirali na različnih priložnostih, dogodkih, na spletni strani in FB PTP. 
Sodelujemo s poslovno skupnostjo, saj smo opravili več intervjujev in s tem preverjali proučevali potrebe 
uporabnikov, prispevali k oblikovanju definicije metodologije in SWOT analize. Prispevali smo k oblikovanju 
orodja (AAT) in ga preizkušali. Obiskali smo tudi kreativne HUBe v Srbiji in se učili o dobrih praksah sodelovanja 
KKI in SME na tem področju.  
 
Projekt se izvaja v konzorciju 15 partnerjev, kjer je Gospodarska zbornica iz Benetk vodilni partner. Vrednost 
celotnega projekta: 3.525.018,70 EUR, od tega je za PTP predvidenih 119.489,00 EUR, v letih 2019-2022. 
Trajanje projekta: 1.3.2019-28.2.2022. 
 
 

3.6 NANO-Region (Interreg Italija-Slovenija) 
Moderne industrijske strategije temeljijo na specializiranih vedah in sofisticiranih tehnologijah, tudi 
nanotehnologijah. Obstoječa proizvodna tradicija potrebuje kvalitativne preskoke, da bi bila zmožna soočiti se 
z aktualnimi globalnimi izzivi. Istočasno pa nekateri obstoječi raziskovalni centri razpolagajo z znanji o novih 
tehnologijah. Cilj projekta NANO-regija je povezati obstoječe znanje s področja nanotehnologij s potrebami 
proizvodnega sektorja. Projekt bo v okviru komunikacijskih dejavnosti prispeval k premostitvi vrzeli med 
znanostjo in proizvodnimi dejavnostmi na področju nanotehnologij, standardiziral prakse in vzpostavil 
operativno mrežo laboratorijev za podporo pri prenosu tehnologij podjetjem. 
 
Primorski tehnološki park je redno aktivno sodeloval na vseh srečanjih in komunikaciji, tako z VP kot PP. V tem 
obdobju je bil oblikovan logotip, promocijski film, vzpostavila se je spletna stran in projekt se je aktivno 
promoviral, Primorski tehnološki park v okviru podjetniške skupnosti. Proučevali smo podjetja, ki bodo imela 
potencialne koristi od uporabe nanotehnologij, oblikovala se je baza podatkov, na podlagi katere se bo v 
nadaljevanju organiziralo dogodke za promocijo in sodelovanje v projektu. Iskali smo dobre prakse in študijske 
primere, ki bodo v pomoč pri razumevanju nanotehnologije in bodo prikazovali uspešno uporabo 
nanotehnologije.  
 
Projekt se izvaja v konzorciju 10 partnerjev, kjer je Nacionalni svet za raziskovanje vodilni partner. Vrednost 
celotnega projekta: 3.529-323,50 EUR, od tega je za PTP predvidenih 125.075,00 EUR, v letih 2019-2022. 
Trajanje projekta: 1.2.2019-31-1.2022. 
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4 Upravljanje poslovne stavbe tehnološkega parka 
 
 

4.1 Izhodišča za zagotavljanje infrastrukturnih pogojev 
 
Primorski tehnološki park upravlja s poslovno stavbo v Vrtojbi na Mednarodnem prehodu 6, ki je v lasti Mestne 
občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba vsake do polovice. Skladno z medsebojno pogodbo med 
Primorskim tehnološkim parkom in občinama ter sporazumom o prejemu nepovratnih EU sredstev sklada 
Phare iz l. 2004 so se pogodbene stranke zavezale poslovno stavbo nameniti dejavnosti Primorskega 
tehnološkega parka z namenom zagotavljanja infrastrukturnih kapacitet po netržni najemnini. Pogodba je bila 
sklenjena l. 2006 in velja do 31.12.2020. V letu 2019 je bila pogodba podaljšana do 31.12.2022 zaradi prijave 
nekaj več kot 0,5 mio EUR vrednega projekta na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev (neobstoj pogodbe o 
upravljanju poslovnih prostorov z veljavnostjo vsaj do 31.12.2022 je bil izločitveni pogoj razpisa).  
 
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, kar je zadostovalo za kritje 32% 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 bruto površin.  

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

PRED OBNOVO 

 
 

 
 

PO OBNOVI 
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4.2 Oddajanje prostorov v najem 
 
Poslovna stavba obsega 5.503,29 m2 neto površine, ki  je razdeljena na enote različnih velikosti in namena 
uporabe:  

 

• 75 pisarn različnih velikosti 

• 23 enot delavnic, skladišč, laboratorijev 

• 3 predavalnice 

• 2 sejni sobi 

• 1 coworking prostor 

• dnevni bar 

• skupni prostori (hodniki, sanitarije) 
 
 
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. 

 
Razporeditev površin v stavbi Primorskega tehnološkega parka glede na uporabo je prikazana na spodnji sliki. 
 

 
Slika: Razporeditev površin glede na vrsto prostorov  

 
Vir: Interni podatki PTP.  
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4.2.1 Coworking  
 
V poslovni stavbi Primorskega tehnološkega parka smo uredili coworking prostor, ki je namenjen potencialnim 
podjetnikom (študentom, dijakom), novoustanovljenim in startup podjetjem, samostojnim podjetnikom in 
posameznikom, ki lahko zaradi narave svojega dela delajo kjerkoli.  
 

• 100 m2 je neto površina coworking prostora  

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

• 50 EUR z ddv na mesec = najemnina za startup podjetaj 

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

• zasedenost delovnih mest v coworking prostoru se je v letu 2019 po 
mesecih spreminjala; zasedenost se je gibala od 8 do 12  

 
 
 
 

4.2.2 Pisarne, delavnice in skladišča 
 
 

Tabela: Število pisarn glede na velikost (neto površine) 

 

Velikost pisarn število m2  delež  

do 30 m2 39 871,9 29,45% 

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

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

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

Skupaj 75 2.960,44 100,00% 
 

Vir: Interni podatki PTP.  

 
 

• 82,75 % je znašala povprečna letna zasedenost prostorov v l. 2019 
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Slika: Primerjava povprečne zasedenosti prostorov v letih od 2012 do 2019 
 

 
 

Vir: Interni podatki PTP.  

 
 

 
 

Slika: Čisti prihodki od najemnin v letih od 2012 do 2019 
 

 
 

Vir: Interni podatki PTP.  
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4.3 Vzdrževanje poslovne stavbe 
 
Kot upravljavec poslovne stavbe skrbi PTP tudi za zavarovanje stavbe ter izvajanje rednih in investicijskih 
vzdrževalnih del.  
 
Opravljeni redni servisi: 

- servis požarne opreme in naprav, 

- servis pomožnega elektro agregata, 

- servis prezračevalnih sistemov, 

- servis ogrevalno hladilnega sistema, 

- servis sistema za videonadzor. 
 
Vzdrževalna dela, ki smo jih izvedli, so:  

- menjava ventilatorjev pri hladilno-ogrevalnih napravah, sanacija in beljenje notranjih stenskih površin 
zaradi škodnega primera – zamakanje ob neurju, 

- menjava akumulatorjev na zasilnih svetilkah,  

- menjava stropnih plošč zaradi škodnega primera – zamakanje ob neurju, 

- menjava vhodnih vrat v kleti zaradi dotrajanosti, 

- popravilo avtomatskih drsnih vrat na glavnem vhodu v stavbo, 

- popravila konvektorjev v predavalnicah, 

- menjava žarnic na projektorjih v predavalnicah, 

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

- popravilo kljuk,  

- menjava žarnic, 

- popravila elektroinštalacij, 

- čiščenje bazena meteornih vod in peskolovov,  

- izvedba deratizacij stavbe, 

- košnja. 
 

 
 
Stavba Primorskega tehnološkega parka je urejeno poslovno okolje, v njem je motivacijsko in dinamično 
vzdušje, ki ga sooblikujejo podjetnice in podjetniki.    
 

 

   Stavba Primorskega tehnološkega parka v slikah 
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5 Finančno poročilo 
 
 

5.1 Pojasnila k računovodskim izkazom 
 

 

5.1.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2019 
 

• Sredstva 
 
Sredstva znašajo 2.869.170,11 EUR, ki jih sestavljajo: 
 

- dolgoročna sredstva v višini 2.540.250,73 EUR; od tega predstavljajo celoten znesek opredmetena 
osnovna sredstva, ki jih sestavljajo zemljišča v višini 786.676,26 EUR in zgradbe v višini 1.734.280,49 
EUR,  ki so v lasti Mestne občine Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba in zato knjižene pod tuja 
osnovna sredstva ter druga osnovna sredstva v višini 11.154,67 EUR obsegajo osnovna sredstva za 
izvajanje dejavnosti tehnološkega parka ter osnovna sredstva v predavalnicah in ostalih skupnih 
prostorih 
 
in 

 

- kratkoročna sredstva obsegajo 328. 537,10 EUR; od tega predstavljajo: 
o kratkoročne poslovne terjatve v višini 213.464,82 EUR (poslovne terjatve do kupcev 82.171,77 

EUR se nanašajo na najemna razmerja, kratkoročne poslovne terjatve do drugih 131.293,05 
EUR pa na terjatve iz naslova EU projektov, terjatve za DDV in terjatve za vračilo davka od 
dobička), 

o denarna sredstva na računu so na dan 31.12.2019 obsegala 107.652,15 EUR. 
 
 

• Obveznosti do virov sredstev 
 
Obveznosti do virov sredstev 2.869.170,11 EUR,  

- dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 711.077,07 EUR (gre za razmejevanje sredstev prejetih 
iz naslova evropskih skladov ter najetega posojila za obnovo poslovne stavbe), 

- dolgoročne obveznosti v višini 292.392 EUR, pri čemer predstavlja celoten znesek glavnico posojila, ki 
ga je Primorski tehnološki park najel za rekonstrukcijo poslovne stavbe z odplačilno dobo do decembra 
leta 2022,  

- kratkoročne obveznosti v višini 223.070,64 EUR; od tega predstavljajo: 
o kratkoročne obveznosti do bank 147.696 EUR, kar predstavlja glavnico posojila za 

rekonstrukcijo poslovne stavbe, ki zapade v plačilo v letu 2020,   
o kratkoročne poslovne obveznosti v višini 75.374,52 EUR, kar predstavlja obveznosti, ki se 

nanašajo na leto 2019, vendar zapadejo v plačilo v letu 2020 (plače, stroški elektrike, vode, 
ogrevanja za mesec december).  
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5.1.2 Izkaz poslovnega izida za leto 2019 
 
Čisti prihodki od prodaje so v letu 2019 znašali 409.700,37 EUR in zajemajo: 

- prihodke iz naslova najemnin v višini 270.561,92 EUR, 

- prihodke od prodaje proizvodov in storitev v višini 139.138,45 EUR, kar vključuje predvsem 
prefakturirane stroške za stavbo ter prihodke za izvedbo projektov po  pogodbah z občinama Nova 
Gorica in Šempeter-Vrtojba (skupaj 65.570 EUR). 

 
Prihodki iz naslova subvencij, dotacij, regresov, kompenzacij in drugi prihodki povezani s poslovnimi učinki 
so v letu 2019 znašali 422.482,51 EUR.  
 
 
Tabela: Prihodki PTP v letu 2019 

 2018 2019 

EU skladi, prihodki iz trga 355.702,53 EUR 422.482,51 EUR 

Prihodki iz naslova najemnin 276.497,16 EUR 270.561,92 EUR 

Prihodki od storitev (glavnina - obratovalni stroški stavba) 97.894,05 EUR 73.568,78 EUR 

Občina Nova Gorica 53.274,59 EUR 53.274,59 EUR 

Občina Šempeter-Vrtojba 12.295,08 EUR 12.295,08 EUR 

Občina Renče-Vogrsko 4.098,36 EUR 0,00 EUR 

Drugi poslovni prihodki 15,68 EUR 1.048,93 EUR 

SKUPAJ 799.777,45 EUR 833.231,81 EUR 
Vir: Podatki iz Izkaza poslovnega izida PTP 2019.  

 
Slika: Delež prihodkov po kategorijah v letu 2019 
 

 
Vir: Podatki iz Izkaza poslovnega izida PTP 2019.  

 



58 
 

Poslovni odhodki so v l. 2019 znašali 691.039,04 EUR, od tega predstavljajo: 

- stroški blaga, materiala in storitev 362.139,73 EUR; 
o od tega so znašali stroški porabljenega materiala 62.926,97 EUR, kar zajema pretežno 

materialne stroške vezane na poslovno stavbo ter  
o stroški storitev 299.212,76 EUR, ki obsegajo stroške povezane z upravljanjem in obratovanjem 

poslovne stavbe ter stroške povezane z izvajanjem projektov in programov tehnološkega 
parka. 

- stroški dela 234.683,79 EUR, 

- odpisi vrednosti 92.875,93 EUR, ki zajemajo predvsem amortizacijo osnovnih sredstev (89.144,72 EUR) 
ter prevrednotenje poslovnih odhodkov pri obratnih sredstvih, 

- druge poslovne odhodke v višini 1.339,59 EUR, ki predstavljajo stroške izvršb in takse (sodišče, pri 
računu za vodo). 

 
Dobiček iz poslovanja je v l. 2019 znašal 142.192,77 EUR. 
 
Finančni odhodki so znašali 5.898,17 EUR (obresti za najeto posojilo za rekonstrukcijo poslovne stavbe). 
 
Drugi prihodki so znašali 11.414,11 EUR donatorska sredstva in popravek odbitnega deleža. 
 
Drugi odhodki so znašali 5.067,66 EUR. 
 
Čisti dobiček poslovnega leta 2019 je znašal 114.403,71 EUR.  
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6 Priloge 
 

- Bilanca stanja na dan 31.12.2019 

- Izkaz poslovnega izida za leto 2019 

- Rezultati podjetij Primorskega tehnološkega parka 
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6.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2019 
 

v EUR s centi

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30, 31, 32, 60, 

61, 63, 65, 66, 67

SREDSTVA

(002+032+053)

001 2.869.170,11 2.943.750,60

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06, del 07, del 08, 09, 

del 13

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

(003+010+018+019+027+031)

002 2.540.250,73 2.620.505,34

del 00, del 08, del 13 I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

(004+009)

003 0,00 0,00

del 00, del 08, del 13 1. Neopredmetena sredstva

(005 do 008)

004 0,00 0,00

del 00 a) Dolgoročne premoženjske pravice 005 0,00 0,00

del 00 b) Dobro ime 006 0,00 0,00

del 00 c) Dolgoročno odloženi stroški razvijanja 007 0,00 0,00

del 00, del 08, del 13 č) Druga neopredmetena sredstva 008 0,00 0,00

del 00 2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 009 0,00 0,00

del 00, 02, 03, 04, 05, del 08, del 13 II. Opredmetena osnovna sredstva

(011 do 017)

010 2.540.250,73 2.620.505,34

del 00, del 02, del 03 1. Zemljišča 011 786.676,26 786.676,26

del 00, del 02, del 03 2. Zgradbe 012 1.734.280,49 1.816.199,33

del 04, del 05 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0,00 0,00

del 04, del 05 4. Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva 014 11.154,67 9.490,44

del 04, del 05 5. Biološka sredstva 015 0,00 0,00

del 02, del 04 6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi 016 8.139,31 8.139,31

del 08, del 13 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 017 0,00 0,00

01 III. Naložbene nepremičnine 018 0,00 0,00

06, del 07 IV. Dolgoročne finančne naložbe

(020+024)

019 0,00 0,00

06 1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

(021 do 023)

020 0,00 0,00

del 06 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 021 0,00 0,00

del 06 b) Druge delnice in deleži 022 0,00 0,00

del 06 c) Druge dolgoročne finančne naložbe 023 0,00 0,00

del 07 2. Dolgoročna posojila

(025+026)

024 0,00 0,00

del 07 a) Dolgoročna posojila družbam v skupini 025 0,00 0,00

del 07 b) Druga dolgoročna posojila 026 0,00 0,00

Podatki iz bilance stanja
na dan 31.12.2019

Konto Postavka

Oznaka 

za AOP

Znesek
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del 08 V. Dolgoročne poslovne terjatve

(028 do 030)

027 0,00 0,00

del 08 1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini 028 0,00 0,00

del 08 2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev 029 0,00 0,00

del 08 3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih 030 0,00 0,00

09 VI. Odložene terjatve za davek 031 0,00 0,00

del 07, del 08, 10, 11, 12, del 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66, 67

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

(033+034+040+048+052)

032 328.537,10 323.195,95

67 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 033 0,00 0,00

del 13, 30, 31, 32, 60, 61, 63, 65, 66 II. Zaloge

(035 do 039)

034 2.495,00 2.495,00

30, 31, 32 1. Material 035 0,00 0,00

60 2. Nedokončana proizvodnja 036 0,00 0,00

61,  63 3. Proizvodi 037 0,00 0,00

65, 66 4. Trgovsko blago 038 2.495,00 2.495,00

del 13 5. Predujmi za zaloge 039 0,00 0,00

del 07, 17, 18 III. Kratkoročne finančne naložbe

(041+045)

040 4.925,13 4.925,13

17 1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

(042 do 044)

041 0,00 0,00

del 17 a) Delnice in deleži v družbah v skupini 042 0,00 0,00

del 17 b) Druge delnice in deleži 043 0,00 0,00

del 17 c) Druge kratkoročne finančne naložbe 044 0,00 0,00

del 07, 18 2. Kratkoročna posojila

(046+047)

045 4.925,13 4.925,13

del 07, del 18 a) Kratkoročna posojila družbam v skupini 046 0,00 0,00

del 07, del 18 b) Druga kratkoročna posojila 047 4.925,13 4.925,13

del 08, 12, del 13, 14, 15, 16 IV. Kratkoročne poslovne terjatve

(049 do 051)

048 213.464,82 149.556,86

del 08, del 12, del 13, del 15 1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini 049 0,00 0,00

del 08, del 12, del 13, del 15 2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 050 82.171,77 97.560,00

del 08, del 13, 14, del 15, 16 3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 051 131.293,05 51.996,86

10, 11 V. Denarna sredstva 052 107.652,15 166.218,96
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19 C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 053 382,28 49,31

del 99 Zunajbilančna sredstva 054 0,00 0,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 90, 91, 92, 

93, 94, 95, 96, 97, 98

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

(056+072+075+085+095)

055 2.869.170,11 2.943.750,60

90, 91, 92, 93, 94, 95 A. KAPITAL

(057+060+061+067+301+068-069+070-071)

056 1.640.130,55 1.525.726,84

90 I. Vpoklicani kapital

(058-059)

057 1.084.952,01 1.084.952,01

del 90 1. Osnovni kapital 058 1.084.952,01 1.084.952,01

del 90 2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka) 059 0,00 0,00

91 II. Kapitalske rezerve 060 2.967,44 2.967,44

92 III. Rezerve iz dobička

(062+063-064+065+066)

061 1.927,59 1.927,59

del 92 1. Zakonske rezerve 062 1.927,59 1.927,59

del 92 2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže 063 0,00 0,00

del 92 3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka) 064 0,00 0,00

del 92 4. Statutarne rezerve 065 0,00 0,00

del 92 5. Druge rezerve iz dobička 066 0,00 0,00

94 IV. Revalorizacijske rezerve 067 0,00 0,00

95 V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 301 0,00 0,00

del 93 VI. Preneseni čisti dobiček 068 435.879,80 270.855,26

del 93 VII. Prenesena čista izguba 069 0,00 0,00

del 93 VIII. Čisti dobiček poslovnega leta 070 114.403,71 165.024,54

del 93 IX. Čista izguba poslovnega leta 071 0,00 0,00

96 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(073+074)

072 711.077,07 732.266,67

del 96 1. Rezervacije 073 0,00 0,00

del 96 2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 074 711.077,07 732.266,67

del 97, del 98 C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(076+080+084)

075 292.392,00 440.088,12

del 97 I. Dolgoročne finančne obveznosti

(077 do 079)

076 292.392,00 440.088,12

del 97 1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini 077 0,00 0,00

del 97 2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank 078 292.392,00 440.088,12

del 97 3. Druge dolgoročne finančne obveznosti 079 0,00 0,00
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del 98 II. Dolgoročne poslovne obveznosti

(081 do 083)

080 0,00 0,00

del 98 1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 081 0,00 0,00

del 98 2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 082 0,00 0,00

del 98 3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti 083 0,00 0,00

del 98 III. Odložene obveznosti za davek 084 0,00 0,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, del 97, del 98 Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI

(086+087+091)

085 223.070,64 242.786,14

21 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 086 0,00 0,00

27, del 97 II. Kratkoročne finančne obveznosti

(088 do 090)

087 147.696,12 147.696,12

del 27, del 97 1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini 088 0,00 0,00

del 27, del 97 2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank 089 147.696,12 147.696,12

del 27, del 97 3. Druge kratkoročne finančne obveznosti 090 0,00 0,00

22, 23, 24, 25, 26, 28, del 98 III. Kratkoročne poslovne obveznosti

(092 do 094)

091 75.374,52 95.090,02

del 22, del 23, del 28, del 98 1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini 092 0,00 0,00

del 22, del 23, del 28, del 98 2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev 093 42.919,62 34.070,86

del 23, 24, 25, 26, del 28, del 98 3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 094 32.454,90 61.019,16

29 D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 095 2.499,85 2.882,83

del 99 Zunajbilančne obveznosti 096 0,00 0,00
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6.2 Izkaz poslovnega izida za leto 2019 

v EUR s centi

Tekočega leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

(111+115+118)

110 409.700,37 444.059,24

del 76 I. Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu

(112 do 114)

111 409.700,37 444.059,24

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen najemnin 112 139.138,45 167.562,08

del 76 2. Čisti prihodki od najemnin 113 270.561,92 276.497,16

del 76 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 114 0,00 0,00

del 76 II. Čisti prihodki od prodaje na trgu EU

(116+117)

115 0,00 0,00

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 116 0,00 0,00

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 117 0,00 0,00

del 76 III. Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU

(119+120)

118 0,00 0,00

del 76 1. Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev 119 0,00 0,00

del 76 2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala 120 0,00 0,00

60, del 61, 63 B. POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE

121 0,00 0,00

60, del 61, 63 C. ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 

PROIZVODNJE

122 0,00 0,00

79 Č. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE 123 0,00 0,00

del 76 D. SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, 

KI SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

124 422.482,51 355.702,53

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 1.048,93 15,68

60, 61, 63, 76, 79 F. KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA

(110+121-122+123+124+125)

126 833.231,81 799.777,45

40, 41, 43, 44, 47, 48, del 70, 72 G. POSLOVNI ODHODKI

(128+139+144+148)

127 691.039,04 579.299,41

40, 41, del 70 I. Stroški blaga, materiala in storitev

(129+130+134)

128 362.139,73 282.352,05

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0,00 0,00

40 2. Stroški porabljenega materiala

(131 do 133)

130 62.926,97 68.043,35

del 40 a) stroški materiala 131 0,00 0,00

del 40 b) stroški energije 132 43.454,31 52.055,55

del 40 c) drugi stroški materiala 133 19.472,66 15.987,80

41 3. Stroški storitev

(135 do 138)

134 299.212,76 214.308,70

del 41 a) transportne storitve 135 295,74 0,00

del 41 b) najemnine 136 9.499,23 7.546,62

del 41 c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom 137 13.351,29 7.554,52

del 41 č) drugi stroški storitev 138 276.066,50 199.207,56

47 II. Stroški dela

(140 do 143)

139 234.683,79 198.850,86

del 47 1. Stroški plač 140 179.480,67 155.209,96

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 14.971,90 13.736,05

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 14.045,28 11.293,72

del 47 4. Drugi stroški dela 143 26.185,94 18.611,13

Podatki iz izkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01.2019 - 31.12.2019

Konto Postavka

Oznaka 

za AOP

Znesek
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43, 72 III. Odpisi vrednosti

(145 do 147)

144 92.875,93 97.869,35

43 1. Amortizacija 145 89.144,72 87.129,18

del 72 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 

osnovnih sredstvih

146 0,00 0,00

del 72 3. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 147 3.731,21 10.740,17

44, 48 IV. Drugi poslovni odhodki

(149+150)

148 1.339,59 227,15

44 1. Rezervacije 149 0,00 0,00

48 2. Drugi stroški 150 1.339,59 227,15

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 

70, 72

H. DOBIČEK IZ POSLOVANJA

(126-127)

151 142.192,77 220.478,04

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43, 44, 47, 48, del 

70, 72

I. IZGUBA IZ POSLOVANJA

(127-126)

152 0,00 0,00

77 J. FINANČNI PRIHODKI

(155+160+163)

153 0,00 559,41

del 77 Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in III.) 154 0,00 0,00

del 77 I. Finančni prihodki iz deležev

(156 do 159)

155 0,00 0,00

del 77 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 156 0,00 0,00

del 77 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 157 0,00 0,00

del 77 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 158 0,00 0,00

del 77 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 0,00 0,00

del 77 II. Finančni prihodki iz danih posojil

(161+162)

160 0,00 0,00

del 77 1. Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini 161 0,00 0,00

del 77 2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim 162 0,00 0,00

del 77 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

(164+165)

163 0,00 559,41

del 77 1. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini 164 0,00 0,00

del 77 2. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 165 0,00 559,41

74 K. FINANČNI ODHODKI

(168+169+174)

166 5.898,17 7.854,78

del 74 Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 167 0,00 0,00

del 74 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 168 0,00 0,00

del 74 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

(170 do 173)

169 5.791,08 7.781,21

del 74 1. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini 170 0,00 0,00

del 74 2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank 171 5.775,00 0,00

del 74 3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic 172 0,00 0,00

del 74 4. Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti 173 16,08 7.781,21

del 74 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

(175 do 177)

174 107,09 73,57

del 74 1. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini 175 0,00 0,00

del 74 2. Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti 176 5,27 0,00

del 74 3. Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti 177 101,82 73,57

78 L. DRUGI PRIHODKI

(179+180)

178 11.414,11 2.445,87

del 78 I. Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso povezani s poslovnimi 

učinki

179 0,00 0,00

del 78 II. Ostali prihodki 180 11.414,11 2.445,87

75 M. DRUGI ODHODKI 181 5.067,66 10.346,11
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80 N. CELOTNI DOBIČEK

(151-152+153-166+178-181)

182 142.641,05 205.282,43

80 O. CELOTNA IZGUBA

(152-151-153+166-178+181)

183 0,00 0,00

del 81 P. DAVEK IZ DOBIČKA 184 28.237,34 40.257,89

del 81 R. ODLOŽENI DAVKI 185 0,00 0,00

del 81 S. ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

(182-184-185)

186 114.403,71 165.024,54

89 Š. ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

(183+184+185 oz. 184-182+185)

187 0,00 0,00

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V 

OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve decimalki)

188 6,50 5,77

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12
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6.3 Rezultati podjetij Primorskega tehnološkega parka 
 

 
6.3.1 Primorski tehnološki park 2000-2019 
 
Od 2000-2019 je PTP inkubiral 221 podjetniških projektov od katerih je bilo: 
 

• 90 podjetij ustanovljenih kot rezultat inkubiranja, 

• 67 podjetij je bilo ob vstopu v inkubiranje mlajših od 2 let,  

• 26 podjetij je bilo ob vstopu v inkubiranje starejših od 5 let, 

• 38 je ostalo v fazi  projekta (ni bilo ustanovljeno podjetje). 
 
Stopnja preživetja (l. 2018) znaša 64% (118 jih je do leta 2018 preživelo, 65 propadlo). 
 
Od 118 delujočih podjetij v l. 2018 je 74 podjetij imelo zaposlene, kar predstavlja 63% vseh delujočih podjetij. 
 
V letih od 2000 do 2018 se je postopek vključevanja v programe inkubiranja PTP nekoliko spreminjal. Ne glede 
na spremembe v postopku pa PTP v splošnem v inkubiranje v vseh letih od ustanovtve sprejema podjetja, 
mlajša od 5 let ter  posameznike oz. skupine, ki razvijajo nov izdelek, storitev ali proces na osnovi lastnega 
znanja z visoko stopnjo dodane vrednosti, visoko tržno perspektivnostjo in usmerjenostjo na globalni trg. V 
primeru inkubiranja podjetij, starejših od 5 let je šlo za inkubiranje novih projektov znotraj obstoječega 
podjetja.   
 
 

6.3.2 TOP 5 inkubiranih podjetij v PTP 2000-2018  
 
TOP 5 najuspešnejših podjetij iz Goriške regije, inkubiranih v PTP v obdobju 2000-2018, je glede na rezultate 
poslovanja v l. 2018: 
 

- ustvarilo skupaj 21,5 mio EUR celotnih prihodkov od prodaje,  
- zaposlovalo skupaj 165 oseb (v povprečju 33 zaposlenih na podjetje) ter  
- v povprečju ustvarilo 68.212 EUR dodane vrednosti na zaposlenega (tj. 1,5 kratnik slovenskega 

povprečja). 
 
Glede na vsa inkubirana podjetja v PTP v obdobju 2000-2018, je TOP 5 najuspešnejših podjetij ustvarilo 18% 
celotnih prihodkov od prodaje ter prispevalo 20% k vsoti vseh zaposlitev. 
 
Tabela: Top 5 podjetij iz Goriške regije, inkubiranih v PTP v obdobju 2000-2018, glede na rezultate poslovanja v 
l. 2018 

TOP 5 GORIŠKIH PTP PODJETIJ 

2000-2018 Sedež - občina

Leto 

ustanovitve 

podjetja

Datum vstopa v 

subjekt

Datum izstopa iz 

subjekta (dejanski 

ali predviden) Celotni prihodki Št. zaposlenih

Dodana vrednost/ 

zaposlenega

Instrumentation technologies d.d. Nova Gorica 1998 22.06.2000 12.07.2004 7.272.798 € 36,93 112.545 €

BLUEOCEAN d.o.o. (ex THT d.o.o.) Nova Gorica 2010 18.03.2009 18.03.2013 1.155.540 € 14,77 62.234 €

C-Astral d.o.o. Ajdovščina 2007 16.04.2008 16.04.2012 3.097.239 € 23,75 57.023 €

Smarteh d.o.o. Tolmin 2001 22.08.2001 22.08.2005 4.394.526 € 37,99 55.717 €

Business solutions d.o.o. Nova Gorica 1999 7.07.2005 7.07.2009 5.545.089 € 52,12 53.539 €  
Vir: Interni podatki PTP. 

 
 
Najuspešnejše podjetje glede na celotne prihodke od prodaje in dodano vrednost na zaposlenega, ki je bilo 
inkubirano v PTP od leta 2000 do 2018, je Instrumentation technologies d.o.o.: 

- podjetje je bilo ustanovljeno l. 1998, 
- inkubirano v obdobju 2000-2004, 
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- v letu 2018 je: 
o ustvarilo 7,2 mio EUR celotnih prihodkov od prodaje, 
o zaposlovalo 37 oseb, 
o doseglo 112.545 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. 

 
Najmlajše podjetje med TOP 5 je Bluocean d.o.o.: 

- podjetje je bilo ustanovljeno l. 2010, 
- inkubirano v obdobju 2009-2013, 
- v letu 2018 je: 

o ustvarilo 1,16 mio EUR celotnih prihodkov od prodaje, 
o zaposlovalo 15 oseb, 
o doseglo 62.234 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. 

 
Podjetje med TOP 5 z največjim številom zaposlenih v l. 2018 je Business Solutions d.o.o.: 

- podjetje je bilo ustanovljeno l. 1999, 
- inkubirano v obdobju 2005-2009, 
- v letu 2018 je: 

o ustvarilo 5,55 mio EUR celotnih prihodkov od prodaje, 
o zaposlovalo 52 oseb, 
o doseglo 53.539 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. 

 
 

6.3.3 TOP 10 inkubiranih podjetij v PTP 2000-2018  
 
TOP 10 najuspešnejših podjetij iz Goriške regije, inkubiranih v PTP v obdobju 2000-2018, je glede na rezultate 
poslovanja v l. 2018: 
 

- ustvarilo skupaj 32,4 mio EUR celotnih prihodkov od prodaje,  
- zaposlovalo skupaj 203 oseb (v povprečju 20 zaposlenih na podjetje) ter  
- v povprečju ustvarilo 69.703 EUR dodane vrednosti na zaposlenega (tj. 1,6 kratnik slovenskega 

povprečja). 
 
Glede na vsa inkubirana podjetja v PTP v obdobju 2000-2018, je TOP 10 najuspešnejših podjetij ustvarilo 27% 
celotnih prihodkov od prodaje ter prispevalo 24% k vsoti vseh zaposlitev. 
 
Podjetja uvrščena v TOP 10 so bila v letu 2018 stara od 10-20 let, razen enega podjetja, ki je bilo mlajše od 10 
let (Rimo d.o.o.; ustanovljeno l. 2010).  
 
 
Tabela: Top 10 podjetij iz Goriške regije, inkubiranih v PTP v obdobju 2000-2018, glede na rezultate poslovanja 
v l. 2018 

TOP 10 GORIŠKIH PTP PODJETIJ 

2000-2018 Sedež - občina

Leto 

ustanovitve 

podjetja

Datum vstopa v 

subjekt

Datum izstopa iz 

subjekta (dejanski 

ali predviden) Celotni prihodki Št. zaposlenih

Dodana vrednost/ 

zaposlenega

1 Instrumentation technologies d.d. Nova Gorica 1998 22.06.2000 12.07.2004 7.272.798 € 36,93 112.545 €

2 BLUEOCEAN d.o.o. (ex THT d.o.o.) Nova Gorica 2010 18.03.2009 18.03.2013 1.155.540 € 14,77 62.234 €

3 C-Astral d.o.o. Ajdovščina 2007 16.04.2008 16.04.2012 3.097.239 € 23,75 57.023 €

4 Smarteh d.o.o. Tolmin 2001 22.08.2001 22.08.2005 4.394.526 € 37,99 55.717 €

5 Business solutions d.o.o. Nova Gorica 1999 7.07.2005 7.07.2009 5.545.089 € 52,12 53.539 €

6 Datapan d.o.o. Nova Gorica 2003 20.07.2004 20.07.2008 987.666 € 12,37 37.679 €

7 Emvetron d.o.o. Tolmin 2000 14.01.2003 14.01.2007 4.418.564 € 4,75 149.782 €

8 ALEMO d.o.o. Šempeter-Vrtojba 2007 22.02.2011 22.02.2015 4.332.498 € 5,72 93.200 €

9 4design d.o.o. Nova Gorica 2007 16.04.2008 16.04.2012 868.658 € 4,50 52.300 €

10 Rimo d.o.o. Šempeter-Vrtojba 2010 22.12.2009 22.12.2013 286.528 € 9,75 23.012 €  
Vir: Interni podatki PTP. 
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6.3.4 TOP 5 STARTUP inkubiranih podjetij v PTP 2000-2018  
 
 
TOP 5 STARTUP* podjetij iz Goriške regije, inkubiranih v PTP v obdobju 2000-2018, ki so glede na rezultate 
poslovanja v l. 2018 dosegla najboljše rezultate, je: 
 

- ustvarilo skupaj 4,6 mio EUR celotnih prihodkov od prodaje,  
- zaposlovalo skupaj 44 oseb (v povprečju 9 zaposlenih na podjetje) ter  
- v povprečju ustvarilo 26.452 EUR dodane vrednosti na zaposlenega (tj. 60% slovenskega povprečja). 

 
* Definicija startup podjetja: Start-up podjetje je novonastalo podjetje, 
običajno mlajše od 5 let, ki izkorišča znanje za ustvarjanje novih inovativnih 
izdelkov ali storitev v pogojih izjemne negotovosti ter je od samega začetka 
usmerjeno na globalni trg. 
 
 
Tabela: Top 5 STARTUP podjetij iz Goriške regije, inkubiranih v PTP v obdobju 2000-2018, glede na rezultate 
poslovanja v l. 2018 
 

TOP 5 STARTUP GORIŠKIH PTP 

PODJETIJ 2013-2018 (v letu 2018 

stara največ 5 let) Sedež - občina

Leto 

ustanovitve 

podjetja

Datum vstopa v 

subjekt

Datum izstopa iz 

subjekta (dejanski 

ali predviden) Celotni prihodki Št. zaposlenih

Dodana vrednost/ 

zaposlenega

1 LED LUKS d.o.o. Šempeter-Vrtojba 2013 7.02.2014 29.05.2018 2.619.188 € 16,12 42.725 €

2 Mag-lev audio d.o.o. Nova Gorica 2016 3.11.2016 3.11.2020 1.011.554 € 11,03 29.771 €

3 Protectus d.o.o.

sedež 

Domžale/posluje v 

PTP 2014 23.10.2014 29.05.2018 395.817 € 5,18 19.700 €

4 Serendipiti d.o.o.

sedež 

Ljubljana/posluje v 

PTP 2013 27.01.2016 27.01.2020 346.071 € 8,64 23.223 €

5 Hempika d.o.o. Nova Gorica 2016 11.01.2018 11.01.2022 250.598 € 3,45 16.840 €  
Vir: Interni podatki PTP. 

 
Najuspešnejše startup podjetje v l. 2018, ki je bilo inkubirano v PTP od leta 2000 do 2018, je LED LUKS d.o.o.: 

- podjetje je bilo ustanovljeno l. 2013, 
- inkubirano v obdobju 2014-2018, 
- v letu 2018 je: 

o ustvarilo 2,6 mio EUR celotnih prihodkov od prodaje, 
o zaposlovalo 16 oseb, 
o doseglo 42.725 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. 

 
Najmlajše med najuspešnejšimi startup podjetji v l. 2018, ki je bilo inkubirano v PTP od leta 2000 do 2018, je 
MAG-LEV AUDIO d.o.o.: 

- podjetje je bilo ustanovljeno l. 2016, 
- inkubirano v obdobju 2016-2020, 
- v letu 2018 je: 

o ustvarilo 1,0 mio EUR celotnih prihodkov od prodaje, 
o zaposlovalo 11 oseb, 
o doseglo 29.771 EUR dodane vrednosti na zaposlenega. 
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6.3.5 Splošna analiza vseh inkubiranih podjetij 2000-2018  
 
V analizo je zajetih 74 podjetij (od skupaj 118 obstoječih v letu 2018), ki so v l. 2018 imela zaposlene.  
 
V l. 2018 so ta podjetja zaposlovala skupaj 842,24 oseb, ustvarila 122 mio EUR celotnih prihodkov od 
prodaje ter v povprečju 34.207 EUR dodane vrednosti na zaposlenega (povprečna dodana vrednost na 
zaposlenega je v letu 2018 v Sloveniji znašala 44.415 EUR). 
 
Tabela: Zbirni finančni podatki inkubiranih podjetij v PTP 2000-2018 – leto 2018  
 

2018 

Skupaj 
celotnih 

prihodkov od 
prodaje 

Skupaj št. 
zaposlenih 

Povprečna dodana 
vrednost/zaposlenega 

122.010.245 € 842,24 34.207  
Vir: Interni podatki PTP. 

 
 

a. Starost podjetij 
 
Tabela: Starost podjetij, inkubiranih v PTP 2000-2018, v letu 2018 
 

Starost podjetij število  delež 

več kot 20 let stara podjetja  10 14% 

od 15 do 20 let stara podjetja (leto ustanovitve od 1998 do 2001) 9 12% 

od 10 do 15 let stara podjetja (leto ustanovitve od 2002 do 2007) 6 8% 

od 5 do 10 let stara podjetja (leto ustanovitve od 2007 do 2012) 27 36% 

od 1 do 5 let stara podjetja (leto ustanovitve od 2013 do 2017) 18 24% 

manj kot 1 leto stara podjetja (leto ustanovitve 2018) 4 5% 

SKUPAJ 74 100% 
 

Vir: Interni podatki PTP. 

 
 

• Največ podjetij, ki so bila v obdobju 2000-2018 inkubirana v PTP, je bilo v l. 
2018 starih od 1 do 10 let (60%). 

 
 
 

b. Celotni prihodki od prodaje 
 

• Obravnavana podjetja so v l. 2018 ustvarila skupaj 122 mio EUR celotnih 
prihodkov od prodaje. 

 
- Največji delež k vsoti celotnih prihodkov od prodaje so prispevala podjetja, ki so bila v l. 2018 starejša 

od 20 let, in sicer je delež celotnih prihodkov v skupni vsoti predstavljal 62%. Sledila so podjetja stara 
od 15 do 20 let, ki so prispevala 20% k skupni vsoti celotnih prihodkov od prodaje.  
 

- Med vsemi podjetji, inkubiranimi v PTP v obodobju 2000-2018, je podjetje Intra lighting d.o.o. v l. 2018 
ustvarilo največ celotnih prihodkov od prodaje, in sicer 31,67 mio EUR. 
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Vir: Interni podatki PTP. 

 
 

c. Celotni prihodki od prodaje višji od 1 mio EUR  
 

• 15 podjetij je v l. 2018 ustvarilo več kot 1 mio EUR celotnih prihodkov od 
prodaje.  

 
- Ta podjetja predstavljajo 20% vseh podjetij, inkubiranih v PTP v obdobju 2000-2018.  

 
- Skupna vsota celotnih prihodkov teh podjetij je v l. 2018 znašala več kot 111 mio EUR. To predstavlja 

91% skupne vsote celotnih prihodkov od prodaje vseh podjetij, inkubiranih v PTP v obdobju 2000-
2018.   

 
- Najmlajše podjetje, ki je v l. 2018 ustvarilo več kot 1 mio celotnih prihodkov od prodaje, je MAG-LEV 

Audio d.o.o. (1.011.554 EUR; ustanovljeno l. 2016).  
 

- Med 15 podjetji, ki so ustvarila več kot 1 mio EUR celotnih prihodkov od prodaje v l. 2018, sta bili dve 
podjetji ustanovljeni l. 2013 ali pozneje (MAG-LEV Audio d.o.o. in LED LUKS d.o.o.).  
 

- Podjetja (N=15), ki so v l. 2018 ustvarila več kot 1 mio prihodkov so istega leta zaposlovala 689 oseb 
(82% delež glede na vse zaposlene v vseh inkubiranih podjetjih v PTP v obdobju 2000-2018) oz. v 
povprečju 46 zaposlenih na podjetje. 
 

- Povprečna dodana vrednost podjetij (N=15), ki so v l. 2018 ustvarila več kot 1 mio prihodkov je istega 
leta znašala 63.068 EUR, kar je 1,4 kratnik slovenskega povprečja.  
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Tabela: Podjetja, inkubirana v PTP 2000-2018, ki so v letu 2018 dosegla več kot 1 mio EUR celotnih prihodkov 
od prodaje 

Zap. 

št. Naziv podjetja Sedež - občina

Leto 

ustanovit

ve 

podjetja

Datum vstopa 

v subjekt

Datum izstopa 

iz subjekta 

(dejanski ali 

predviden) Celotni prihodki

Št. 

zaposlenih

Dodana 

vrednost/ 

zaposlenega

1 Intra lighting d.o.o. Miren-Kostanjevica 1989 22.08.2001 22.08.2005 31.670.640 € 111,42 76.921 €

2 Gostol-Gopan d.o.o. Nova Gorica 1992 9.07.2002 9.07.2006 24.408.331 € 185,25 45.949 €

3 Atech d.o.o. Hrpelje-Kozina 1990 20.07.2004 20.07.2008 10.203.429 € 96,75 28.576 €

4 Instrumentation technologies d.d. Nova Gorica 1998 22.06.2000 12.07.2004 7.272.798 € 36,93 112.545 €

5 Business solutions d.o.o. Nova Gorica 1999 7.07.2005 7.07.2009 5.545.089 € 52,12 53.539 €

6 Enoop d.o.o. Vipava 1990 10.02.2004 10.02.2008 4.516.482 € 38,39 36.053 €

7 Emvetron d.o.o. Tolmin 2000 14.01.2003 14.01.2007 4.418.564 € 4,75 149.782 €

8 Smarteh d.o.o. Tolmin 2001 22.08.2001 22.08.2005 4.394.526 € 37,99 55.717 €

9 ALEMO d.o.o. Šempeter-Vrtojba 2007 22.02.2011 22.02.2015 4.332.498 € 5,72 93.200 €

10 Goap d.o.o. Nova Gorica 1990 10.02.2004 10.02.2008 4.240.116 € 28,31 28.700 €

11 C-Astral d.o.o. Ajdovščina 2007 16.04.2008 16.04.2012 3.097.239 € 23,75 57.023 €

12 LED LUKS d.o.o. Šempeter-Vrtojba 2013 7.02.2014 29.05.2018 2.619.188 € 16,12 42.725 €

13 NIELSEN LAB d.o.o. (ex AGB LAB d.o.o.) Koper 1999 6.11.2002 6.11.2006 2.489.827 € 25,91 73.285 €

14 BLUEOCEAN d.o.o. (ex THT d.o.o.) Sežana 2010 18.03.2009 18.03.2013 1.155.540 € 14,77 62.234 €

15 Mag-lev audio d.o.o. Nova Gorica 2016 3.11.2016 3.11.2020 1.011.554 € 11,03 29.771 €  
Vir: Interni podatki PTP. 

 
 
 

d. Celotni prihodki od prodaje od 0,5 do 1 mio EUR  
 

• Tri podjetja so v l. 2018 dosegla od 0,5 do 1 mio EUR celotnih prihodkov od 
prodaje.  

 
- Ta podjetja predstavljajo 2% vseh podjetij, inkubiranih v PTP v obdobju 2000-2018.  

 
- Podjetja (N=3), ki so v l. 2018 ustvarila od 0,5 do 1,0 mio EUR prihodkov so istega leta zaposlovala 

20,87 oseb oz. v povprečju 7 zaposlenih na podjetje. 
 

- Povprečna dodana vrednost podjetij (N=3), ki so v l. 2018 ustvarila več kot 1 mio prihodkov je istega 
leta znašala 45.375 EUR, kar je nekoliko višje od slovenskega povprečja (SLO povprečje 44.415 EUR).  

 
 
Tabela: Podjetja, inkubirana v PTP 2000-2018, ki so v letu 2018 dosegla od 0,5 do 1 mio EUR celotnih prihodkov 
od prodaje 
 

Zap. 

št. Naziv podjetja Sedež - občina

Leto 

ustanovi

tve 

podjetja

Datum vstopa 

v subjekt

Datum izstopa 

iz subjekta 

(dejanski ali 

predviden)

Celotni 

prihodki Št. zaposlenih

Dodana 

vrednost/ 

zaposlenega

1 Datapan d.o.o. Nova Gorica 2003 20.07.2004 20.07.2008 987.666 € 12,37 37.679 €

2 4design d.o.o. Nova Gorica 2007 16.04.2008 16.04.2012 868.658 € 4,50 52.300 €

3 TPE elektronika d.o.o. Nova Gorica 2005 30.06.2006 30.06.2010 567.128 € 4,00 46.145 €  
Vir: Interni podatki PTP. 
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e. Celotni prihodki od prodaje od 0,25 do 0,5 mio EUR  
 

• 16 podjetij je v l. 2018 doseglo od 0,25 do 0,5 mio EUR celotnih prihodkov od 
prodaje.  

 
- Ta podjetja predstavljajo 22% vseh podjetij, inkubiranih v PTP v obdobju 2000-2018.  

 
- Podjetja (N=16), ki so v l. 2018 ustvarila od 0,25 do 0,5 mio EUR prihodkov so istega leta zaposlovala 

74,45 oseb oz. v povprečju 4,65 zaposlenih na podjetje. 
 

- Povprečna dodana vrednost podjetij (N=16), ki so v l. 2018 ustvarila več kot 1 mio prihodkov je istega 
leta znašala 28.119 EUR, kar predstavlja 63% slovenskega povprečja (SLO povprečje 44.415 EUR).  
 

- Najmlajše podjetje v tej skupini je bilo ustanovljeno l. 2017 (Spiro Atom d.o.o.), drugo najmlajše pa l. 
2016 (Hempika). 

 
 
Tabela: Podjetja, inkubirana v PTP 2000-2018, ki so v letu 2018 dosegla od 0,5 do 1 mio EUR celotnih prihodkov 
od prodaje 

Zap. 

št. Naziv podjetja Sedež - občina

Leto 

ustanovi

tve 

podjetja

Datum vstopa 

v subjekt

Datum izstopa 

iz subjekta 

(dejanski ali 

predviden)

Celotni 

prihodki

Št. 

zaposlenih

Dodana 

vrednost/ 

zaposlenega

1 Hidrogib d.o.o. Šempeter-Vrtojba 2010 22.12.2009 22.12.2013 483.573 € 2,63 71.680 €

2 BFB, spletne aplikacije, d.o.o. Renče-Vogrsko 2011 30.12.2011 30.12.2015 421.474 € 2,00 23.688 €

3 Fimtech d.o.o. Nova Gorica 2010 22.02.2011 22.02.2015 397.217 € 8,90 21.601 €

4 Protectus d.o.o. Domžale 2014 23.10.2014 29.05.2018 395.817 € 5,18 19.700 €

5 Editor d.o.o. Nova Gorica 2001 20.07.2004 20.07.2008 380.680 € 6,59 33.130 €

6 Corus inženirji d.o.o. Šempeter-Vrtojba 2008 22.12.2009 22.12.2013 374.275 € 6,23 22.831 €

7 Serendipiti d.o.o. Ljubljana 2013 27.01.2016 27.01.2020 346.071 € 8,64 23.223 €

8 Inovatika d.o.o. Mengeš 2009 12.03.2010 12.03.2014 326.278 € 5,00 6.030 €

9 Palsit d.o.o. Šempeter-Vrtojba 2002 7.07.2005 7.07.2009 310.061 € 4,50 32.127 €

10 AVSN d.o.o. Nova Gorica 2000 30.06.2006 30.06.2010 305.497 € 3,00 18.090 €

11 Zema d.o.o. Šempeter-Vrtojba 2008 18.03.2009 18.03.2013 289.864 € 3,21 33.146 €

12 Rimo d.o.o. Šempeter-Vrtojba 2010 22.12.2009 22.12.2013 286.528 € 9,75 23.012 €

13 Timtec d.o.o. Ajdovščina 2013 6.02.2014 6.02.2015 277.001 € 1,66 30.842 €

14 SPIRO ATOM D.O.O. Šempeter-Vrtojba 2017 1.02.2017 1.02.2018 275.141 € 0,15 41.337 €

15 Aleksander Mladovan s.p. Nova Gorica 2004 18.05.2015 18.05.2016 267.847 € 3,56 32.625 €

16 Hempika d.o.o. Nova Gorica 2016 11.01.2018 11.01.2022 250.598 € 3,45 16.840 €  
Vir: Interni podatki PTP. 

 
 

f. Število zaposlenih 
 

• V l. 2018 je med delujočimi podjetji, ki so bila inkubirana v PTP v obdobju 
2000-2018, imelo 74 podjetij zaposlene. Ta podjetja so skupaj zaposlovala 
842,24 oseb (v povprečju 11,4 zaposlenega na podjetje). 

 
- Največji delež k zaposlitvam so prispevala podjetja: 

 
o starejša od 20 let: 

▪ 10 podjetij je skupaj prispevalo 56% k vsem zaposlitvam, 
▪ v povprečju so ta podjetja imela 46 zaposlenih na podjetje, 

 
o sledila so podjetja stara od 10 do 15 let:  

▪ 9 podjetij je skupaj prispevalo 20% k vsem zaposlitvam, 
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▪ v povprečju so ta podjetja imela 19 zaposlenih na podjetje,  
▪ ta skupina podjetij je hkrati imela tudi najvišjo dodano vrednost na zaposlenega (v 

povprečju 60.772 EUR oz. 1,4 kratnik slovenskega povprečja). 
 

o podjetja stara od 5 do 10 let: 
▪ 27 podjetij je skupaj prispevalo 13% k vsem zaposlitvam, 
▪ v povprečju so ta podjetja imela 4 zaposlene na podjetje. 

 
- Podjetja stara do 5 let (N=18 oz 24% vseh v analizo vključenih podjetij) so v povprečju zaposlovala 3,3 

zaposlenega na podjetje. 
 
 
Tabela: Število zaposlenih v podjetjih, inkubiranih v PTP 2000-2018, v letu 2018 

Starost podjetij 
število 

zaposlenih delež 

več kot 20 let stara podjetja  469,07 56% 

od 15 do 20 let stara podjetja (leto ustanovitve od 1998 do 2001) 172,2 20% 

od 10 do 15 let stara podjetja (leto ustanovitve od 2002 do 2007) 27,43 3% 

od 5 do 10 let stara podjetja (leto ustanovitve od 2007 do 2012) 111,46 13% 

do 5 let stara podjetja (leto ustanovitve od 2013 do 2017) 59,32 7% 

manj kot 1 leto stara podjetja (leto ustanovitve 2018) 2,76 0% 

SKUPAJ 842,24 100% 
 

Vir: Interni podatki PTP. 

 
 
 

g. Dodana vrednost na zaposlenega 
 

• Obravnavana podjetja so imela povprečno dodano vrednost na zaposlenega v 
višini 34.207 EUR, kar predstavlja 77% povprečne dodane vrednosti na 
zaposlenega v Sloveniji (44.415 EUR v l. 2018; podatek Ajpes).  

 

• 15 podjetij (20%) je v l. 2018 imelo višjo dodano vrednost na zaposlenega 
glede na slovensko povprečje. 

 
- V povprečju so najvišjo dodano vrednost na zaposlenega dosegala podjetja stara od 15 do 20 let. 

 
- Najvišjo dodano vrednost na zaposlenega je v l. 2018 doseglo podjetje Emvetron d.o.o. (ustanovljeno 

l. 2000), in sicer v višini 149.782 EUR (tj. za 3,37 krat več od slovenskega povprečja).  Sledilo je podjetje 
Instrumentation technologies d.o.o. (ustanovljeno l. 1998) z dodano vrednostjo na zaposlenega v višini 
112.545 EUR (2,52 krat več od slovenskega povprečja). 
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Vir: Interni podatki PTP. 

 
 
 
Tabela: Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v podjetjih, inkubiranih v PTP 2000-2018, v letu 2018 
 

Starost podjetij Povprečna dodana 
vrednost/zaposlenega 

več kot 20 let stara podjetja  39.799 € 

od 15 do 20 let stara podjetja (leto ustanovitve od 1998 do 2001) 60.772 € 

od 10 do 15 let stara podjetja (leto ustanovitve od 2002 do 2007) 29.751 € 

od 5 do 10 let stara podjetja (leto ustanovitve od 2007 do 2012) 27.649 € 

do 5 let stara podjetja (leto ustanovitve od 2013 do 2017) 28.342 € 

manj kot 1 leto stara podjetja (leto ustanovitve 2018) 26.747 € 
Vir: Interni podatki PTP. 

 
 
 
 
 
 

h. Dodana vrednost na zaposlenega – višja od slovenskega povprečja  
 

• Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v Sloveniji v l. 2018 je znašala 
44.415 EUR (podatek Ajpes). 

 
- Podjetja z 75.000 EUR in več dodane vrednosti na zaposlenega v l. 2018: 

o skupaj 5 podjetij (7% vseh v analizo vključenih podjetij), 
o povprečno so ustvarila 103.136 EUR dodane vrednosti na zaposlenega (2,3 kratnik slovenskega 

povprečja). 
 

- Podjetja z 44.415 EUR in več dodane vrednosti na zaposlenega v l. 2018: 
o skupaj 15 podjetij (22% vseh v analizo vključenih podjetij), 
o povprečno so ustvarila 81.182 EUR dodane vrednosti na zaposlenega (1,8 kratnik slovenskega 

povprečja). 
 
 
Tabela: Dodana vrednost na zaposlenega v podjetjih, inkubiranih v PTP 2000-2018, ki so v letu 2018 po dodani 
vrednosti na zaposlenega presegala slovensko povprečje (povprečna dodana vrednost na zaposlenega v 
Sloveniji v l. 2018 je znašala 44.415 EUR; podatek Ajpes) 
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Zap. št. Naziv podjetja Sedež - občina

Leto 

ustanovitve 

podjetja

Datum vstopa 

v subjekt

Datum izstopa 

iz subjekta 

(dejanski ali 

predviden)

Celotni prihodki od 

prodaje

Št. 

zaposlenih

Dodana 

vrednost/ 

zaposlenega

1 Emvetron d.o.o. Tolmin 2000 14.01.2003 14.01.2007 4.418.564 € 4,75 149.782 €

2 Instrumentation technologies d.d. Nova Gorica 1998 22.06.2000 12.07.2004 7.272.798 € 36,93 112.545 €

3 ALEMO d.o.o. Šempeter-Vrtojba 2007 22.02.2011 22.02.2015 4.332.498 € 5,72 93.200 €

4 VIRAS d.o.o. Nova Gorica 2010 20.03.2013 20.03.2017 205.773 € 0,39 83.230 €

5 Intra lighting d.o.o. Miren-Kostanjevica 1989 22.08.2001 22.08.2005 31.670.640 € 111,42 76.921 €

6 S3MEA d.o.o. Nova Gorica 2014 30.07.2014 30.07.2016 65.025 € 0,14 74.421 €

7 NIELSEN LAB d.o.o. (ex AGB LAB d.o.o.) Koper 1999 6.11.2002 6.11.2006 2.489.827 € 25,91 73.285 €

8 Hidrogib d.o.o. Šempeter-Vrtojba 2010 22.12.2009 22.12.2013 483.573 € 2,63 71.680 €

9 BLUEOCEAN d.o.o. (ex THT d.o.o.) Sežana 2010 18.03.2009 18.03.2013 1.155.540 € 14,77 62.234 €

10 C-Astral d.o.o. Ajdovščina 2007 16.04.2008 16.04.2012 3.097.239 € 23,75 57.023 €

11 Smarteh d.o.o. Tolmin 2001 22.08.2001 22.08.2005 4.394.526 € 37,99 55.717 €

12 Business solutions d.o.o. Nova Gorica 1999 7.07.2005 7.07.2009 5.545.089 € 52,12 53.539 €

13 4design d.o.o. Nova Gorica 2007 16.04.2008 16.04.2012 868.658 € 4,50 52.300 €

14 TPE elektronika d.o.o. Nova Gorica 2005 30.06.2006 30.06.2010 567.128 € 4,00 46.145 €

15 Gostol-Gopan d.o.o. Nova Gorica 1992 9.07.2002 9.07.2006 24.408.331 € 185,25 45.949 €  
Vir: Interni podatki PTP. 

 
 


