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Aktivnosti iz Programa dela 2013 
 

I. Projekti v okviru programa celovite poslovne podpore za uspešno 
ustanovitev in zagon startup podjetij 

 

1. Start:up Center Primorskega tehnološkega parka 
 

Start:up center je vstopna točka za posameznike in podjetja z drzno, inovativno in tržno perspektivno podjetniško idejo z 
visoko dodano vrednostjo, ki snujejo nov podjetniški podvig. V Start:up centru smo oblikovali splet storitev poslovne 
podpore za uspešen zagon,  razvoj in rast start-up podjetij od podjetniške ideje do globalne rasti podjetja. Osnovna dva 
programa centra sta: 
 

1. program pred-inkubacije: celovita podpora za posameznike, skupine in startup podjetja pri presoji 
podjetniške priložnosti, pripravi učinkovitega poslovnega načrta in ustanovitvi podjetja in 

2. program inkubacije: namenjen startup podjetjem, ki razvijajo nov izdelek, storitev ali proces z visoko 
vsebnostjo znanja in so usmerjena na globalni trg.  Podjetja vključena v program inkubacije so deležna 
številnih ugodnosti kot so nižja najemnina, brezplačno svetovanje, informiranje, vključevanje v 
podjetniške programe, promocija, mreženje in ostali programi tehnološkega parka ter njegovih 
partnerjev. 

 
Ključne aktivnosti znotraj Start:up centra: 

- promocija startup podjetništva in motiviranje posameznikov in skupin s podjetniško idejo v startup podjetništvo  
- organiziranje in vodenje postopka za vključitev posameznikov, skupin in startup podjetij v tehnološki park 
- mentorstvo posameznikom, skupinam in podjetjem pri zagonu, razvoju, rasti in vstopu na globalni trg 
- vključevanje posameznikov, skupin in startup podjetij v programe tehnološkega parka, njegovih partnerjev in 

drugih ponudnikov, 
- povezovanje posameznikov, skupin in startup podjetij z gospodarskim in akademskim okoljem doma in 

mednarodno. 
 
Start:up center Primorskega tehnološkega parka je program za izgradnjo nacionalno konkurenčnega ekosistema, ki ga 
izvajamo partnerji Iniciative Start:up Slovenija. Lokacije Start:up centrov so tudi v Ljubljani (Tehnološki park Ljubljana), 
Kranju (RC IKT) in Maribor (Tovarna podjemov). Več na: http://startup.si/sl-si/start-up-centri  
 
 

IZVEDENE AKTIVNOSTI START:UP CENTRA V L. 2013 
 

1.1. Vključevanje podjetij v tehnološki park 
Objava poziva za vključitev v članstvo Primorskega tehnološkega parka – START UP INKUBATOR: 23.01.2013  
 

   
Slika: Letak in razpis poziva za vključitev v Primorski tehnološki park 

http://startup.si/sl-si/start-up-centri
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Promocija poziva po več kanalih:  

o objava na spletni strani Primorskega tehnološkega parka, 
o objava na oglasni deski v poslovni stavbi Primorskega tehnološkega parka, 
o posredovanje razpisa po elektronski pošti potencialnim kandidatom iz baze Primorskega tehnološkega 

parka, 
o posredovanje razpisa po elektronski pošti drugim podpornim institucijam in ostalim institucijam za 

objavo na njihovi spletni strani (GZS, OOZ, razvojne agencije, Zavod za zaposlovanje, občine, univerze, 
visokošolska središča itd.), 

o promocija razpisa na dogodkih v lastni organizaciji ali organizaciji drugih institucij, 
o promocija razpisa na strani Facebook, 
o promocija na plakatih (razobešeni na plakatnih mestih v MONG, OŠV in Renče-Vogrsko). 

 
- Izvedeni so bili razgovori z več kot 20 kandidati za članstvo. Na razgovoru kandidatom obrazložimo postopek 

nabora in jim predstavimo razpis Slovenskega podjetniškega sklada P2 kot možnost za pridobitev nepovratnih 
sredstev za zagon podjetja. S kandidati se pogovorimo o podjetniški ideji in jim svetujemo, kako naj pripravijo 
vlogo za včlanitev.  
 

- Izvedeno je bilo ekonomsko in tehnično vrednotenje poslovnih načrtov kandidatov. 
 

- Skupščina družbenikov Primorskega tehnološkega parka je na 57. seji dne, 12.03.2013 s sklepom podelila status 
rednega člana Primorskega tehnološkega parka 8-im kandidatom: VIRAS d.o.o, DESMARTO d.o.o., 4OCEAN 
PRODUKT d.o.o., T-FACTORY (podjetje v ustanavljanju), BEEZWAY d.o.o., TEHI.KOM d.o.o., RECARD d.o.o., LOK-ET 
d.o.o.. 

 
 

1.2. Mentorstvo in svetovanje potencialnim članom in podjetjem v tehnološkem parku 
Mentorstvo in svetovanje rednim in potencialnim članom tehnološkega parka je povezano z vključevanjem v tehnološki 
park in spremljanjem članov v vseh razvojnih fazah startup podjetja. Mentorstvo izvajajo interni kadri, po potrebi 
vključujemo tudi zunanje mentorje. V obdobju od 1.1.2013 do 31.12.2013 smo izvedli več kot 70 svetovanj rednim in 
potencialnim članom.  
 
 

1.3. Podjetniške delavnice 
V l. 2013 smo za podjetja v tehnološkem parku in ostale zainteresirane podjetnike izvedli 5 delavnic: 
 

1) Predstavitev inovacije startup podjetja – Printbox, februar 2013 
Startup podjetje iz Ljubljanskega univerzitetnega inkubatorja je predstavilo informacijski kiosk za 
tiskanje, kopiranje in skeniranje, ki so ga razvili za globalni trg. Predstavili so sodelovanje pri razvoju z 
Univerzo v Ljubljani, proces razvoja in poslovni model. Št. udeležencev: 8. 

 
2) Pripravljalna delavnica za prijavo na razpis P2, april 2013 

Na delavnici smo udeležencem podali osnovne napotke za pripravo uspešne prijave na razpis P2 ter 
predstavili okvirje razpisa in razpisne dokumentacije, ko tudi izvedli individualna svetovanja. Št. 
udeležencev: 5. 
 

3) Kako zagnati podjetje in uspešno poslovati – 2 dnevna delavnica, september 2013 
Udeleženci so pridobili znanja o osnovah poslovnih financ, kako pretvoriti idejo v posel, in kako zgraditi 
uspešen poslovni model. Število udeležencev: 20.  
 

4) Seminar Google AdWords Nova Gorica, september 2013 
V sodelovanju z nekdanjim članom PTP, podjetjem Red Orbit, smo organizirali brezplačen seminar  
Google AdWords. Udeleženci so se naučili kako s pomočjo spletnega marketinga povečati 
prepoznavnost, prodajo in prisotnost v spletnem okolju. Število udeležencev: 40. 
 

5) Zaščita intelektualne lastnine, november 2013 
Udeleženci so spoznali postopke zaščite intelektualne lastnine. Velik poudarek je bil na praktičnih 
primerih. Med predavatelji so bili priznani inovatorji iz lokalnega okolja in strokovnjaki za patentno 
zaščito. Predavatelji:  g. Ivančič, patentni zastopnik, g. Kobal, Letrika d.d., g. Lazovski, inovator. Število 
udeležencev: 40. 
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Slika: Delavnice 'Predstavitev Printboxa' in 'Kako zagnati podjetje in uspešno poslovati'  

 

       
Slika: Delavnica 'Zaščita intelektualne lastnine'  

 
 
 

 

2. Start:up Geek House 
 
Start:up Geek House je koncept ugodnih co-working prostorov za inovativne freelancerje in start-up ekipe. Prostori so 
na voljo na šestih lokacijah po Sloveniji, v Primorskem tehnološkem parku, v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Zagorju ob Savi 
in Murski Soboti. Co-working prostori so namenjeni vsem, ki še ne potrebujejo lastne pisarne, vendar si želijo ustvarjati v 
spodbudnem podjetniškem okolju.  
 

   
 
Prednosti coworkinga v Start:up Geek Housu: 
→    Ugoden najem delovnega mesta (samo 50 € + DDV na mesec) 
→    Specializirani programi (Master of Start:ups, Master of Freelancing,…) 
→    Motivacija, katere doma velikorat zmanjka 
→    Povezovanje in mreženje s podobno mislečimi ljudmi 
→    Dvig kreativnosti ter produktivnosti 
→    Dostop do mase podjetij, vaših potencialnih strank 
→    Brezplačna udeležba na dogodkih Iniciative Start:up Slovenija (50+ dogodkov letno) 
 
Stanovalci Start:up Geek House dobijo: 
→    Mizo s stolom in prostor za shranjevanje dokumentov v večji omari 
→    Wi-fi internetno povezavo 
→    Uporabo sejne sobe za sestanke 
→    Izposoja vrhunskih podjetniških knjig 
→    Družabni dogodki s podjetji  (Business Meetups, After Work Party itd.) 
→    Dodatne storitve (npr. organizacija varstva pri delu itd.) 
→    Brezplačna udeležba na vseh izobraževanjih Iniciative Start:up Slovenija 
 



7 
 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI START:UP GEEK HOUSE V L. 2013 
 

2.1. Ureditev co-working pisarne 'Start:up Geek House' 
V Primorskem tehnološkem parku smo uredili co-working pisarno s šestimi delovnimi mesti. 
 

 
Slika: Start:up Geek House, Co-working (skupna pisarna) v Primorskem tehnološkem parku 

 
Poziv za vključitev v Start:up Geek House: 
Primorski tehnološki park je januarja 2013 objavil poziv za vključitev v Start:up Geek House. Prejeli smo prijave treh 
kandidatov, ki so bili uspešno vključeni v Start:p Geek House Nova Gorica.  Tekom leta smo v Geek House vključili še 5 
posameznikov. V l. 2013 je bilo v Start:p Geek House Nova Gorica vključenih 8 posameznikov. 

 
 

2.2. Vzpostavitev baze mentorjev Start:up Geek House 
Vzpostavili smo mentorsko shemo in postavili mentorje Start:up Geek House po posameznih lokacijah. 
 

 
Slika: Seznam mentorjev v programu Start:up Geek House 

 
 
 

2.3. Mentoriranje posameznikom vključenih v Start:up Geek House 
V Start:up Geek smo izvedli več kot 10 mentoriranj dvema ekipama stanovalcev:  

- Microsoft freelancerji (Tomaž, Luka, Marko), 
- Hexapad ekipa (Irena, Vito, Tomaž, Matjaž, Eva in Rok). 
 

Osrednje tematike mentoriranj so bile razvoj novih izdelkov in storitev, metodologije vitkega in agilnega podjetja, Canvas 
Business Model, Customer Validation, prijava na ImagineCup in pospeševalnik iTime+. 
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2.4. Vključevanje v ostale programe tehnološkega parka 
3 posamezniki iz Start:up Geek House Nova Gorica so bili vključeni tudi v ostale programe:  

1) Start:up vikend Nova Gorica 
2) Microsoft innovation Center 
3) Delavnica od ideje do uspešnega posla.  

 
 

2.5. Vzpostavitev in izvedba programov Start:up Geek House na nacionalnem nivoju 
Programi Start:up Geek House: 
 

1) Razvoj programa Master of Start:ups – 5 tedenski modularni program, ki zajema celoten spekter najsodobnejših 
znanj s področja gradnje start-up podjetij po t.i. »The Lean Start-up« in »Business Model Generation« 
metodologijah. Več na: www.gekhouse.si  
 

2) Vitko in agilno do uspešnega zagona podjetja – 3 delavnice, september 2013 
 

3) Razpis za vključitev v program Master of Start:ups: Prijavilo se je 63 podjetniških skupin in start-up podjetij iz 
cele Slovenije. Iz Goriške regije sta se prijavili 2 ekipi. V program je bilo izbranih 15 ekip, od teh ena iz PTP, in 
sicer ekipa podjetja Desmarto d.o.o. 

 
4) Izvedba 5-tedenskega programa Master of Start:ups, november 2013. 

 

 
Slika: delavnica 'Vitko in agilno do uspešnega podjetja' – program v okviru Start:up Geek House 

 
 
 

 

3. iTIME+ podjetniški pospeševalnik 
 
Program je namenjen mladim talentom, ki razvijajo podjetniške ideje na področju IKT, multimedije in zabavne 
industrije. iTIME+ pospeševalnik idej organiziramo partnerji Iniciative Start:up Slovenija.  
 
Ekipam s podjetniško idejo s programom pomagamo dokončno razviti poslovno idejo, oblikovati poslovni model, pripraviti 
investicijsko dokumentacijo ter profesionalno predstavitev pred investitorji. Prav tako ekipe pridobijo osebnega mentorja 

in se potegujejo za bogate nagrade. 
 

 
 

 

 
IZVEDENE AKTIVNOSTI PROGRAMA iTIME+ V L. 2013 
 

3.1. Motivacijska delavnica za vključitev v iTime+ pospeševalnik idej 
Izpeljali smo motivacijsko delavnico med študenti ŠC Nova Gorica, višja strokovna šola, smer informatika.  
 

3.2. Izbor ekip in vključitev v pospeševalnik 

http://www.gekhouse.si/
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Poziv ekipam za vključitev v program je bil objavljen konec l. 2012. Prijavilo se je 46 ekip. Petčlanska nacionalna 
strokovna komisija iTIME+ je izbrala 12 finalistov (ADVERTO MEDIA, Bojan Zemljič s.p., fitLife, Hypermedia Lab, 
Keyboarder, Melt.ee, Obelisk d.o.o., Oprof d.o.o., Osmosis, Povabi.si, Sportifiq, Thinking Of You TOY*s in TOM88 d.o.o.), 
med katerimi žal ni bilo nobenega iz Goriške regije. 
 

3.3. 3-mesečni mentorski program 
Finalisti so razvijali svoje ideje v trimesečnem izobraževalno mentorskem programu v štirih Start:up Geek House-ih Kranj, 
Ljubljana, Maribor in Nova Gorica ter se potegovali za glavno denarno nagrado 20.000 EUR. Zmagovalec iTime+ je postala 
ekipa Obelisk. 
 

 
Slika: Razglasitev zmagovalca iTime+ 2013 

 
 
 

 
 

4. Starting business in Slovenia 
 
Skupaj s članom tehnološkega parka, podjetjem Neto d.o.o., smo razvili celovit nabor storitev, ki zajemajo pomoč pri 
ustanovitvi podjetja v Sloveniji, razumevanju lokalnega trga, pomoč do povezav z RR institucijami, podjetniško svetovanje 
ter povezave do zunanjih izvajalcev storitev (npr. računovodski servisi, davčni in finančni svetovalci, sodni prevajalci in 
tolmači itd.), kot tudi najem infrastrukturno opremljenih poslovnih prostorov.  
 
V Primorskem tehnološkem parku tujcem svetujemo predvsem na področjih: 

- zagona, razvoja in rasti podjetja,  
- vključevanja v programe za startup podjetja 
- povezovanja z akademsko sfero in gospodarstvom v okolju ter 
- pri ponudbi prostorov (pisarne, delavnice/skladišča, sejna soba, predavalnice). 

 
Naš član, podjetje Neto d.o.o., pa tujcem pomaga pri iskanju  zunanjih izvajalcev in partnerjev, izvedbi vseh 
administrativnih in upravnih postopkov ter promociji. 
 

IZVEDENE AKTIVNOSTI PROGRAMA STARTING BUSINESS IN SLOVENIA V L. 2013 
 
Oblikovali smo paket storitev za tujce, ki ustanavljajo podjetje v Sloveniji. Vzpostavili smo kontaktno vstopno točko za 
tujce  v Primorskem tehnološkem parku in izvedli dve predstavitvi, eno podjetjem v tehnološkem parku z namenom 
širjenja informacij o ponujeni storitvi med partnerje ter eno v Italiji predstavnikom SDGZ iz Trsta in agencije S.I.PR.O. iz 
Ferrare. 
 
V sklopu te storitve smo v l. 2013 pridobili nove potencialne člane in najemnike, in sicer slovenska podjetja s tujimi 
lastniki: 

1. TS media d.o.o. (podjetje v ustanavljanju) 
2. Iridija color d.o.o. (122,10 m

2
) 

3. TM plus d.o.o. (16,42 m
2
) 

4. Nova trade d.o.o. (15,09 m
2
) 

5. Medialogistik d.o.o. 
6. Bulltek d.o.o. 
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5. T-lab – Laboratorij turističnih priložnosti 
 
 T-lab - Laboratorij turističnih priložnosti je čezmejni projekt v okviru programa 
Interreg Slovenija-Italija.  
 
Program je namenjen posameznikom, skupinam in podjetjem, ki razvijajo inovativne 
pristope, procese, storitve in izdelke na področju turizma.  
 
Vloga Primorskega tehnološkega parka je ponuditi podporo pri nastanku in razvoju 
novega podjetja ali razvojnega projekta v turističnem sektorju, in sicer predvsem: 

- individualno svetovanje in mentorstvo, 
- udeležbo na delavnicah za razvoj ideje v poslovni model, 
- podpora pri razvoju novih turističnih idej.  

 

 
IZVEDENE AKTIVNOSTI PROJEKTA T-LAB V L. 2013 
 

- Vzpostavili smo čezmejni portal www.tourism-lab.eu in virtualni laboratorij 
turističnih priložnosti, kjer je vpisanih več kot 250 idej s področja turizma. 
  

- Objavili smo poziv za vključitev v Laboratorij turističnih priložnosti, januar 
2013. Na poziv se je odzvalo 21 kandidatov. Izbor kandidatov je potekal v 
dveh fazah. V prvi fazi je ocenjevalna skupina korespondenčno ocenila 
prijavnice vseh kandidatov. Uspešno ocenjenih je bilo 15 kandidatov. Ti so 
nato predstavili svojo idejo pred ocenjevalno komisijo v Primorskem 
tehnološkem parku. Strokovna komisija je izbrala 5 projektov/kandidatov, ki 
jih smo jih virtualno inkubirali v Primorskem tehnološkem parku, jim nudili 
podporo pri razvoju poslovne ideje, pisanju poslovnega načrta in odprtju 
novega podjetja na področju turizma.  
 

- Izvedba 10-ih modulov v obliki delavnic za virtualne inkubirance z namenom 
razvoja poslovne (turistične) ideje in individualno svetovali. V l. 2013 so štirje 
kandidati pripravili poslovne načrte za svoja nova podjetja. Dve podjetji sta 
bili tudi ustanovljeni. 

  

     
Slika: Poziv za vključitev v T-lab 

 
 

http://www.tourism-lab.eu/


11 
 

 
 

6. Tekmovanje za najboljšo podjetniško idejo Podjetna Primorska 
 
 

 
 
 
 
 
Podjetna Primorska je natečaj za najboljši poslovni načrt Primorske. V okviru 
natečaja obravnavamo inovativne poslovne ideje, ki so zanimive za gospodarski 
sektor Primorske in predstavljajo možnosti za investiranje v nove perspektivne 
poslovne ideje. Z natečajem želimo pospešiti prenos razvojnih idej podjetnih 
posameznikov v tržno uspešne podjeme kot tudi pospešiti prenos znanja iz 
univerze v gospodarstvo. Natečaj je namenjen podjetnim študentom – mladim, 
akademikom, raziskovalcem, inovatorjem in drugim podjetnim posameznikom 
ali obstoječim podjetjem s Primorske, zamejstva in ostale Slovenije. 
 
Natečaj organizira UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske 
d.o.o., Primorski tehnološki park pa je v projektu partner. 
 

 
IZVEDENE AKTIVNOSTI PROJEKTA PODJETNA PRIMORSKA V L. 2013 
 

- Izvedli smo 3 delavnice med študenti na Goriškem v aprilu 2013, in sicer za študente Univerze v Novi Gorici, 
Fakultete za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani – smer Mulitmedijske komunikacije ter Šolskega centra v Novi 
Gorici. 
 

- V maju in juniju smo posameznikom in skupinam iz Goriške regije, ki so se zanimali za prijavo na razpis, dajali 
podrobne informacije in jim svetovali, kako morajo biti pripravljene vloge, kakšne podjetniške ideje imajo več 
možnosti in kako se je na tekmovanje potrebno pripraviti. 
 

- Na natečaj Podjetna Primorska 2013 je prispelo 25 vlog, posebna komisija pa je v krog finalistov uvrstila 12 
podjetniških projektov.  
 

- V natečaj je bil vključen študent Univerze v Novi Gorici, in sicer Matjaž Martelanc – gravitacijska peč za 
ogrevanje na pelete, ki se je uvrstil med finaliste in prejel tudi nagrado za najboljši študentski projekt. 
 

- Natečaj se je zaključil decembra s slavnostno podelitvijo nagrad v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice v Kopru. 
Zmagovalci natečaja: 
 
o  v kategoriji Navigator: Peter Rogelj s poslovnim načrtom Contour point,  
o v kategoriji Optimist: Grega Logar s poslovnim načrtom Mobilna aplikacija za pripombe, pritožbe in pohvale 

U2US ter  
o v kategoriji najboljši študentski projekt: Matjaž Martelanc s projektom Gravitacijska peč za ogrevanje na 

pelete. 
 

     
Slika: Delavnice med študenti na Goriškem (Primorski tehnološki park, ŠC Nova Gorica in Univerza v Novi Gorici) 
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II. Projekti v okviru programa za podporo start-up podjetjem pri njihovem 
razvoju, rasti in prodoru na globalni trg  

 
 

1. START:UP Leta 2013 – tekmovanje za najboljše start-up podjetje v Sloveniji 
 

 

 
 
Start:up leta je nacionalno tekmovanje start-up podjetij. Tekmovanje sodi med programe Inciative Start:up Slovenija. Cilj 
tekmovanja je prepoznati najboljše podjetniške ekipe, poslovne načrte in start-up podjetja v slovenskem prostoru, jih 
strokovno podpreti, povezati s potencialnimi investitorji, jih nagraditi in promovirati v širši javnosti.  
 
Tekmovanje Start:up leta je namenjeno celovitemu spodbujanju razvoja inovativne podjetniške aktivnosti in podjetniške 
kulture v Sloveniji. Temelji na motiviranju za podjetniško akcijo v okviru slovenskega Start:up road-show-a, praktičnih 
usposabljanj za dodelavo poslovnega načrta in izmenjavi izkušenj in dobrih praks ter mreženju v okviru podjetniškega 
foruma 100% Start:up ter mednarodne podjetniške konference PODIM. Tekmovanje zaokrožajo izbor, promocija in 
nagrajevanje najbolje spisanega poslovnega načrta in najboljših start-up podjetij.  
 
Tekmovanje je že tradicionalno povezano s ponudbo Slovenskega podjetniška sklada za start-up podjetja, ki je letos 
ponovno omogočil, da si udeleženci tekmovanja z dobro uvrstitvijo priborijo do 25 točk od skupno 100 možnih v okviru 
razpisa P2.  
 
 
 

IZVEDENE AKTIVNOSTI TEKMOVANJA START:UP LETA 2013 
 

1.1. Start:up Roadshow 
 
Organizirali smo Start:up Roadshow Nova Gorica, ki je potekal konec februarja 2013. Namenjen je bil vsem, ki razmišljajo 
o drznih idejah, novih konceptih in bi radi na svoj način spremenili svet ali realizirali svoje ideje in se želijo prijaviti na 
tekmovanje Start:up Leta. Št. udeležencev: 53. 
 

 
Slika: Start:up roadshow Nova Gorica 

 
 
Na dogodku je bilo predstavljeno kaj startup podjetnikom ponuja lokalno in nacionalno okolje: 

- Koliko sredstev je na voljo  v lokalnih skupnostih (Darjo Fornazarič - podžupan Občine Šempeter-Vrtojba, Mitja 
Trtnik - podžupan Mestne občine Nova Gorica in Aleš Bucik - župan Občine Renče-Vogrsko), 

- Kako priti med finaliste tekmovanja Start:up leta (mag. Matej Rus), 
- Kdaj bo Slovenski podjetniški sklad objavil razpis in kakšni bodo pogoji za pridobitev do 74.000 EUR zagonske 

subvencije P2 (Tanja Kožuh), 
- Delavnica »Od A do Ž o gradnji podjetja po principu vitkega podjetja« (Blaž Kos), 
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- Hitro protipiranje (Denis Benič), 
- Kako na mednarodne trge na primeru podjetja iz tehnološkega parka C-astral (Marko Peljhan, neposredni vklop 

preko Skypa iz ZDA), 
- Okrogla miza: Rok Uršič iz Instrumentation technologies d.d., Tomaž Jug iz BeezWay d.o.o., Goran Miškulin iz 

Spintec d.o.o. in Matija Klinkon, podjetnik iz Primorskega tehnološkega parka. 
 

 

1.2. Izbor polfinalistov in finalistov tekmovanja 
 
Na  tekmovanje Start:up leta 2013 se je prijavilo 106 podjetij, od tega tri podjetja iz Primorskega tehnološkega parka: 
Tehi.kom d.o.o., Recard d.o.o. in Desmarto d.o.o..  
 
37-članska strokovna komisija investitorjev, podjetnikov in podjetniških svetovalcev (v komisiji je sodeloval tudi 
predstavnik PTP) je izbrala deset polfinalistov tekmovanja: COODO, sodobno bivanje, d.o.o., Eforma d.o.o., ENERG+ d.o.o., 
GR8 EKO INOVACIJE d.o.o., HomeOgarden d.o.o., Kinestica d.o.o., Koofr d.o.o., MycoMedica, d.o.o.,Ponika d.o.o., 
SmartPA d.o.o..  
 

 
Slika: Start:up leta 2013, predstavitve polfinalistov pred komisijo 

 
Polfialisti so se predstavili 13-člansko strokovno – investitorsko komisijo v kateri je sodelovala tudi direktorica PTP. 
Komisija je med polfinalisti izbrala 5-finalistov in prejemnika posebnega priznanja za najbolje spisan poslovni načrt. PTP 
je kot strateški partner sodeloval tudi pri izvedbi zaključne prireditve in podelitve nagrad najboljšim startup podjetjem 
Slovenije, ki je potekalo 15.5.2013 v okviru največje podjetniške konference PODIM v Mariboru. Na prireditvi je kot 
osrednja gostja in govornica sodelovala tudi predsednica vlade RS, mag. Alenka Bratušek. 
 

1.3. Razglasitev zmagovalcev 
 
Zmagovalec letošnjega tekmovanja start-up podjetij je podjetje Koofr d.o.o.. Na svečanem zaključku, ki je potekal v 
okviru mednarodne podjetniške konference PODIM v Hotelu Habakuk v Mariboru, je direktor podjetja Damjan Matičič iz 
rok predsednice vlade RS mag. Alenke Bratušek prejel zmagovalni kristalni kipec, ki simbolizira »Slovenski start-up leta 
2013«. Ček v vrednosti 10.000 EUR in program CEED Slovenija sta zmagovalcu izročila strokovni vodja tekmovanja mag. 
Matej Rus in direktorica Slovenskega podjetniškega sklada mag. Maja Tomanič Vidovič. Posebno priznanje za »Najbolje 
spisan poslovni načrt« je prejelo podjetje Eforma d.o.o.. 
 

     
Slika: Start:up leta 2013, razglasitev zmagovalcev 
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2. Go:Global platforma za globalno rast podjetij 
 

 
 
Go:Global - celovit program za podporo zagonskih podjetij pri njihovem prodoru na svetovni trg je v skladu z dobrimi 
praksami razvitih gospodarstev razvil Tehnološki park Ljubljana v strateškem partnerstvu s Tovarno podjemov in v sklopu 
Iniciative Start:up Slovenija v okviru katere je kot strateški partner vstopil tudi Primorski tehnološki park. 
 
Cilj programa je zagotavljati ustrezno podporo izbranim podjetjem pri hitri globalni rasti in vstopu na tuje trge, tako z 
vidika infrastrukture kot tudi z vidika znanja, mentoriranja ter mednarodnega mreženja. Program zajema infrastrukturo, 
intenziven mentorski program, platformo za pridobitev kapitala in izgradnjo tima, platformo za hitro globalno rast ter 
delovne obiske v tujino. Več o programu: www.goglobal.si  
 

IZVEDENE AKTIVNOSTI GO:GLOBAL V LETU 2013 
 

- Izvedli smo analizo glavnih trgov na katera so usmerjena startup podjetja in si med partnerji Iniciative Start:up 
Slovenija razdelili skrbništvo za tuja tržišča.  
 

-  Izdelali smo koncept podpore pri širjenju startup podjetij v tujino ter oblikovali program za vstop na tuje trge.  
Koncept zajema sedem vsebinskih sklopov, in sicer  

1. Podjetniški menedžerski program za profesionalno organizacijo zagonskega podjetja 
2. Individualni mentorski program ter mreženje med podjetniki in mentorji 
3. Program usposabljanja podjetnikov v zagonskih podjetjih s sodobnimi metodologijami podjetništva 
(vitek in agilen razvoj proizvodov) 
4. Program usposabljanja podjetnikov za pridobitev investicije 
5. Program vključevanja slovenskih zagonskih podjetij v tuje podjetniške pospeševalnike 
6. Monitoring zagonskih podjetij (predvsem po pridobitvi državnih subvencij) 
7. Platforma za globalno trženje proizvodov na ključnih trgih 

 

 
 

Program za vstop na tuje trge smo poimenovali: Platforma za globalno trženje proizvodov na ključnih trgih. 
Zajema sistem koordinirane izgradnje podpornih storitev za pomoč mladim podjetjem pri njihovi globalni rasti za 
globalno trženje proizvodov na ključnih trgih (Severna Amerika, Južna Amerika, Kitajska, Indija, Rusija, EU ...), pri 
čemer so se posamezni subjekti inovativnega okolja (tehnološki parki in inkubatorji) specializirali za pokrivanje 
posameznih globalnih trgov. Primorski tehnološki park bo v prvi fazi specializiran za pokrivanje trga Italije in 
Španije, nato pa bomo ponudbo širili še na druga tuja tržišča. Tehnološki park bo v prvi fazi pokrival trge ZDA, RC 
IKT Kranj Azijo, Tovarna podjemov pa Avstrijo in Nemčijo). S platformo, ki bo zbirala informacije na enem mestu, 
ter s storitvami za povezovanje podjetij (npr. delovni obiski v tujini), bomo pomagali ki nameravajo vstopiti na 
določen tuji trg pomagali narediti prve korake. 

http://www.tovarnapodjemov.org/
http://www.startup.si/
http://www.goglobal.si/
http://www-goglobal--dev-si.dev.enki.si/pm-program/podjetniski-management-program
http://www-goglobal--dev-si.dev.enki.si/11-mentorstvo/individualni-mentorski-program
http://www-goglobal--dev-si.dev.enki.si/vitko-agilno/vitek-agilen-razvoj-proizvodov
http://www-goglobal--dev-si.dev.enki.si/vitko-agilno/vitek-agilen-razvoj-proizvodov
http://www-goglobal--dev-si.dev.enki.si/pot-do-investicije/program-usposabljanja-za-investicijo
http://www-goglobal--dev-si.dev.enki.si/pospesevalniki/vkljucitev-v-tuje-pospesevalnike
http://www-goglobal--dev-si.dev.enki.si/start-monitoring/start-monitoring
http://www-goglobal--dev-si.dev.enki.si/globalna-rast/platforma-za-globalno-rast-trzenje-proizvodov
http://www-goglobal--dev-si.dev.enki.si/globalna-rast/platforma-za-globalno-rast-trzenje-proizvodov
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- Oblikovali smo skupino mentorjev, ki že imajo izkušnje na tujih trgih in lahko kot mentorji pomagajo tistim, ki se 
na nove trge šele podajajo. V mentorskem programu sodeluje že več kot 150 mentorjev, ki so uspešni slovenski 
podjetniki in strokovnjaki (npr. Davor Jakulin – Atech, Jugoslav Petković-mimovrste, Tomaž Jug – Editor, Jure 
Mikuž – RSG Kapital, Jožef Bradeško – član uprave SID banke, Tomi Ilijaš – Arctur, prof. dr. Marko Jaklič – 
Ekonomska fakulteta UL itd.). Kot mentorji sodelujejo tudi goriški podjetniki.  
 

- V program Go:global se je v l. 2013 vključilo eno podjetje iz Primorskega tehnološkega parka, in sicer Weber 
marine d.o.o. 
 

- Primorski tehnološki park s svojimi internimi kadri sodeluje tudi v ekipi Go:global za pripravo podjetij na 
globalno rast. 
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III. Projekti v okviru programa za krepitev podjetniške kulture in 
spodbujanje inovativnosti  

 
 

3. Promocija podjetništva in inovativnosti na Goriškem 
 

- V l. 2013 je Primorski tehnološki park izvedel 13 večjih promocijskih aktivnosti, in sicer: 
 

o 8 dogodkov: 1) Si za izziv z Rokom Uršičem, 2) Business Meetups Nova Gorica – 5 dogodkov, 3) Imagine 
Cup predstavitev tekmovanja za študente, 4) Podjetniški After Work Party  ter 

 
o 5 predstavitev: 1) Čezmejni zaposlitveni sejem ZRSZZ – predstavitvena stojnica, 2) Predstavitev podpore 

startup podjetjem na dogodku OOZ Nova Gorica, 3) Predstavitev študentom Evropske pravne fakultete, 
4) podjetniško predavanje v okviru šole podjetništva Mladinskega sveta Ajdovščina, 5) Coinvest 
konferenca - stojnica 

 
- V medijih smo se pojavili več kot 20 krat, in sicer so mediji največkrat poročali o naših dogodkih in aktivnostih. 

Klipping prispevkov je v prilogi tega poročila. 
 

- Redno smo ažurirali informacije na spletni strani www.primorski-tp.si, na Facebook profilu 
www.facebook.com/PrimorskiTehnoloskiPark, kjer na spremlja že več kot 1.200 uporabnikov.  

 

 
IZVEDENE AKTIVNOSTI V OKVIRU KREPITVE PODJETNIŠKE KULTURE IN SPODBUJANJA 
INOVATIVNSOTI V LETU 2013 
 

3.1. SI za IZZIV? z Rokom Uršičem 
 
 »SI za IZZIV? - z Rokom Uršičem za zmage na visokotehnološkem tržišču smo organizirali v januarju 2013. Rok Uršič je 
nosilcem najboljših podjetniških idej ponudil vrhunske raziskovalno-razvojne in proizvodne zmogljivosti, podporo pri 
oblikovanju optimalne finančne konstrukcije in poslovnega modela, razvejano globalno mrežo in dostop do kapitala za 
razvoj ideje v tržni izdelek ter novo podjetje s pravično delitvijo sadov poslovnega uspeha. Rok za oddajo idej z opisom 
izvedljivosti in tržnega potenciala je bil odprt do konca februarja 2013.  
 

    
Slika: Si za izziv z Rokom Uršičem 

 
3.2. Business Meetups Nova Gorica – 5 dogodkov v l. 2013  

 
Business Meetups Nova Gorica je tehnološki park zasnoval na pobudo nekaterih podjetnikov iz našega okolja. Gre za 
neformalna poslovna srečanja z namenom širjenja dobrih podjetniških zgodb, izmenjave znanja in izkušenj, navezovanja 
novih poslovnih vezi ter morda tudi novih poslovnih priložnosti po vzoru tovrstnih srečanj, ki se že odvijajo v številnih 
mestih po svetu. Srečanja so namenjena mreženju podjetnikov, študentov, raziskovalcev, tehnikov, inovatorjev ter 
posameznikov, ki jih zanima podjetništvo.   
 
Business Meetups Nova Gorica je gostil: 

1. g. Marina Furlana, solastnika uspešne in mednarodno uveljavljene gospodarske družbe Intra Lighting (april 
2013); število udeležencev: več kot 30 

2. g. dr. Viljema Ščuko, zdravnik, specialist šolske medicine in psihoterapevt (maj 2013); število udeležencev: več 
kot 30 

http://www.primorski-tp.si/
http://www.facebook.com/PrimorskiTehnoloskiPark
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3. g. Aleksa Rutarja, mednarodno priznani izdelovalec harmonik iz Sela, ki ima za svoj izdelek več kot 14 domačih in 
mednarodnih patentov (junij 2013); število udeležencev: več kot 20 

4. g. Aleksa Rutarja, mednarodno priznani izdelovalec harmonik iz Sela, ki ima za svoj izdelek več kot 14 domačih in 
mednarodnih patentov 

5. g. Branka Drobnaka, izkušenega investitorja, iniciatorja in soustanovitelja kluba Poslovnih angelov (oktober 
2013); število udeležencev: več kot 40 

6. g. Filipa Mukija Dobranića iz Startup šole Hekovnik, ki je odličen govorec, pogajalec in kritični 
presojevalec ter svetovalec več kot 100-im podjetjem pri pripravi predstavitve in javnih nastopov; je tudi 
evropski prvak in svetovni finalist v debatiranju (november 2013), št. udeležencev: več kot 20  

 

     
Slika: Prvi Business Meetups Nova Gorica, april 2013 

 

        
Slika: Drugi Business Meetups Nova Gorica, maj 2013 

 

     
Slika: Tretji Business Meetups Nova Gorica, junij 2013 

 

   
Slika: Četrti Business Meetups Nova Gorica, oktober 2013 

 

       
Slika: Peti Business Meetups Nova Gorica, november 2013 
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3.3. 'Študent je Car!' - ImagineCup 
 
Primorski tehnološki park je kot partner Microsoft Innovation Centra decembra soorganiziral dogodek za tehnološke 
navdušence 'Študent je Car!', ki je potekal v Šolskem centru v Novi Gorici. Udeležilo se ga je več kot 50 študentov.  
 
Na dogodku je bil predstavljen potek letošnjega slovenskega izbora tekmovanja Imagine Cup 2014, izkušnje študentskih 
ekip ADORA in Beezinga, ki sta se odlično odrezali na svetovnem finalu Imagine Cupa 2013, ter najnovejša Microsoftova 
razvojna okolja in orodja, ki so mladim na voljo brezplačno. Imagine Cup je največji tehnološki program in tekmovanje za 
študente na svetu, ki poteka pod okriljem korporacije Microsoft Innovation Centra. Cilj tekmovanja je, da študenti 
spoznajo inovativna orodja, platforme in storitve ter tekmujejo v njihovi uporabi.  
 

 
Slika: Vabilo na dogodek 'Študent je car', Nova Gorica, december 2013 

 
 

3.4. Podjetniški After Work Party Primorskega tehnološkega parka 
 

Podjetniški After Work Party Primorskega tehnološkega parka je namenjen spoznavanju med podjetji v tehnološkem 
parku z namenom vzpostavljanja potencialnih novih projektov in partnerstev. Izpeljali smo ga konec decembra in ga tako 
povezali z zaključkom poslovnega leta. Število udeležencev: več kot 30. 
 

  
Slika: After Work Party Primorskega tehnološkega parka, december 2013 
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3.5. Predstavitve tehnološkega parka in promocija podjetništva razl. ciljnim skupinam 
 

1) Čezmejni zaposlitveni sejem ZRSZZ – »Ustvarjamo zaposlitvene priložnosti« 
Delodajalci in agencije za posredovanje zaposlitve iz Slovenije in Italije ter druge partnerske organizacije smo na stojnicah 
predstavili svojo dejavnost, prosta delovna mesta, svoja pričakovanja, informirali udeležence sejma o možnostih 
zaposlitve doma in v tujini ter opravili kratke zaposlitvene razgovore in sprejemali življenjepise. 
 

 
Slika: Predstavitev Primorskega tehnološkega parka  

v okviru Čezmejnega zaposlitvenega sejma, april 2013 
 

2) Predstavitev študentom Evropske pravne fakultete 
Oktobra 2013 smo študentom Evropske pravne fakultete v Novi Gorici predstavili vlogo in pomen Primorskega 
tehnološkega parka, programe celovite poslovne podpore za uspešno ustanovitev in zagon start-up podjetij, programe za 
podporo start-up podjetjem pri njihovem razvoju, rasti in prodoru na globalni trg ter druge podjetniške priložnosti in 
zanimivosti. Predstavitve se je udeležilo 25 študentov. 

 
3) Predstavitev podpore startup podjetjem na dogodku OOZ Nova Gorica 

 

                        
Slika: Vabilo na dogodek Predstavitev podpore podjetjem          'Predstavitev Primorskega tehnološkega parka',  
v občinah MONG, Brda in Šempeter-Vrtojba (na OOZ NG)         študentom Evropske Pravne fakultete 
 
 

4) Podjetniško predavanje v okviru šole podjetništva Mladinskega sveta Ajdovščina 
 

 
5) 5) Coinvest konferenca - stojnica 

 
Slika: Predstavitev Primorskega tehnološkega parka v okviru  

Coinvest konference, oktober 2013 
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4. Tekmovanje POPRI 
 

 
 

Primorski tehnološki park je v sezoni 2012/2013 že osmič zapored organiziral tekmovanje za spodbujanje inovativnosti, 
znanosti, tehnike in podjetništva v naši regiji. Izvedli smo 9 delavnic, od tega 6 za udeležence in 3 za mentorje. V 
tekmovanje smo v sezoni 2012/2013 pritegnili 80 osnovnošolcev, ki so razvijali inovativne ideje, pripravljali raziskovalne 
naloge ter izdelovali nove izdelke. Otrokom so pri delu pomagali mentorji, in sicer šolski pedagoški delavci, zunanji 
mentorji in starši ter podjetniki in zaposleni v tehnološkem parku. 
 
Tekmovalci so zastopali 7 osnovnih šol: OŠ Solkan, OŠ Frana Erjavca - Nova Gorica, OŠ Dobravlje,  OŠ Ivana Roba –
Šempeter,  OŠ Simona Kosa-Podbrdo, OŠ Danila Lokarja Ajdovščina in OŠ Cerkno. Tekmovanje je zajemalo 4 področja: 

1) Inovacije, 2) Raziskovalne naloge, 3) Sestavimo robota iz zbirke Lego-Mindstorm in 4) Pridi in naredi. 
 
 

IZVEDENE AKTIVNOSTI PROJEKTA POPRI V LETU 2013 
 

4.1. Promocija tekmovanja in delavnice 
 
Promocijske aktivnosti projekta smo izvajali preko medijev, motivacijskih delavnic, srečanj, spleta in družabnih omrežij. 
Namen promocije je bil informiranje in motiviranje ciljnih skupin za sodelovanje v tekmovanju. Delavnice:  
 

1) Motivacijska delavnica za mentorje – 3 delavnice: OŠ Solkan, Srednja ekonomska šola in Primorski tehnol. park  
 

      
Slika: Motivacijske delavnice za mentorje – Srednja ekonomska šola / PTP (november 2013)  

 
2) Delavnica za osnovnošolce na dogodku »Prihodnost je v tvojih rokah!« - spoznaj poklice in poklicne spretnosti 

(moja izbira.si), Šolski center Nova Gorica, 07.02.2013  
 

       
Slika: Predstavitev POPRI za osnovnošolce na ŠC Nova Gorica 

 
3) Delavnica Pridi in naredi – 2 delavnici:  ena za 6.-7. razred in druga za 8.-9. razred in tekmovanje ROBOTIKE – 

LEGO MINDSTORM so potekale dne 16.05.2013 v prostorih OŠ MILOJKE ŠTRUKELJ.  
 

 
Slika: Ustvarjalne delavnice 'Pridi in naredi', maj 2013 
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4) Delavnice za generiranje in razvoj idej za dijake  – Gimnazija Nova Gorica in Srednja ekonomska šola NG 
Dijake smo seznanili s tekmovanjem POPRI 2013/2014 in jim predstavili, kako ideje razvijati s sodobnimi metodami, ki jih 
uporabljajo najuspešnejša podjetja v svetu. Na Gimnaziji smo pripravili eno delavnico, na Srednji ekonomski šoli pa dve. 
 

    
Slika: Motivacijske delavnice za dijake – Gimnazija Nova Gorica (december 2013)  

 
 

4.2. Ocenjevanje raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov  
 

Ocenjevanje raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov tekmovanja POPRI 2012/13 je potekalo 09.04.2013 v 
Primorskem tehnološkem parku. Predstavitve so potekale tako, da so učenci opisali idejo, predstavili skice, načrte in 
makete ter prikazali delovanje izdelka.  
 
Ocenjevalno komisijo so sestavljali strokovnjaki iz pedagoškega in strokovno–tehniškega področja (učitelji fizike, tehnike, 
naravoslovja in podjetniki). Ocenjevalci so po vnaprej določenih merilih pregledali in ocenili pisna poročila kot tudi 
predstavitev. Najpomembnejša merila ocenjevanja so: izvirnost ideje, samostojnost izdelave, kakovost pisne naloge ter 
možnost dejanskega trženja izdelka oziroma storitve. Tekmovalci področja inovacije so predstavili 17 inovativnih idej in 
izdelkov,  tekmovalci področja raziskovalne naloge pa so predstavili 20 projektov. 
 

 
Slika: Predstavitev tekmovalcev POPRI pred ocenjevalno komisijo 

 
 

4.3. Zaključna konferenca POPRI 2012/2013 
 

Zaključna konferenca projekta POPRI 2013 je potekala 4.6.2013 v Primorskem tehnološkem parku. Udeležence zaključne 
konference POPRI so pozdravilu i mag. Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba in Matej Arčon, župan Mestne občine 
Nova Gorica ter direktorica tehnološkega parka. Na zaključni konferenci smo podelili priznanja bronastim, srebrnim in 
zlatim nagrajencem, in sicer: 19 zlatih, 26 srebrnih in 30 bronastih priznanj. 
 

 
Slika: Zaključna konferenca tekmovanja POPRI 2013 

 

4.4. Srečanje mladih raziskovalcev Slovenije (Zveza za tehnično kulturo Slovenije) 
 
Mladi inovatorji in raziskovalci, ki jih je ocenjevalna komisija POPRI najbolje ocenila so se lahko pomerili na državnem 
Srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, ki ga organizira Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Na srečanju z raziskovalnimi 
nalogami ter inovativnimi projekti so sodelovali učenci 6.-9. razreda osnovne šole. Državnega tekmovanja se je udeležilo 6 
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tekmovalcev. Vsi so prejeli srebrna priznanja: 
- Deni Komac z inovacijo Sušilna omara, 
- Staš Bucik za nalogo Pametne sončne celice, 
- Matic Kolenc in Ambrož Rijavec z izdelkom Prenasičeno šolsko parkirišče, 
- Matic Soban z izdelkom Prometni znaki za Vipavsko dolino, 
- Sonja Mavri je z raziskovalno nalogo Povedke pod Kojco.  

 
     

4.5. Priprava novega koncepta tekmovanja POPRI 2013/2014 
 
V obdobju od 01.07.2013 do 30.10.2013 je ekipa PTP pripravila nov prenovljen in razširjen koncept projekta z vso 
potrebno dokumentacijo (pravilnik, razpis s prijavnico, grafično podobo tekmovanja), saj smo si želeli tekmovanje poleg 
ciljne skupine osnovnošolcev razširiti tudi na dijake in študente.  
 
V sezoni l. 2013/2014 smo razpisali tri področja:  

- podjetniške ideje (inovativnih izdelkov),  
- raziskovalne naloge in  
- delavnico pridi in naredi.   

 

 
Slika: Poziv in prijavnica za tekmovanje POPRI 2013/2014 

 
 

5. Projekt Razvojno-izobraževalni center za tehnične študije (RICTS) 
 
V okviru projekta RICTS – Razvojno-izobraževalni center za tehnične študije, ki sta ga zasnovala Primorski tehnološki park 
in Visokošolsko in raziskovalno središče Primorske (VIRS), smo v tehnološkem parku vzpostavili Brainstorming pisarno za 
študente. Gre za projekt, ki ga gradimo po vzoru tujih praks, ki jih  v okviru visokošolskih ustanov razvijajo že vrsto let. V 
brainstorming pisarni študenti razvijajo ideje in pridobivajo dodatna znanja v sodelovanju s profesorji, raziskovalci, 
podjetji in tehnološkim parkom kot podpornim okoljem za spodbujanje podjetništva. Študente tehnološki park vključuje 
tudi v druge svoje programe.  
 
Prva skupina študentov: Študenti so v letu 2013 pod mentorjem prof. Policaridjem posneli humoristični promocijski film 
na glasbo 'Harlem shake' in s tem pridobili dodatna znanja iz snemanja, montaže in promocijskih aktivnosti:  
http://www.youtube.com/watch?v=WnJEf61IiXM  
 

Druga skupina študentov:  Razvijali so visokotehnološki izdelek za lokalno določanje položaja oseb v realnem času. 
Izvajali so raziskave o izvedljivosti razvoja tovrstnega sistema v okviru katerih so uspešno ovrednotili razpoložljivo 
tehnologijo in nato razvili sistem za sledenje osebam v lokalno omejenem prostoru, in sicer v obliki predprototipa. V 
marcu 2013 je skupina ustanovila novo startup podjetje Multiloc d.o.o. 

       
Slika:  Druga skupina pri razvojno-raziskovalnem delu 

http://www.youtube.com/watch?v=WnJEf61IiXM
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IV. Virtualna pisarna – priprava in vodenje novih projektov 
 
V l. 2013 smo vzpostavili več kot 10 novih povezav s tehnološkimi parki, inkubatorji, univerzami, razvojnimi agencijami in 
drugimi organizacijami s katerimi se bomo v prihodnje lahko povezovali pri snovanju novih projektov in prijavah na 
razpise v novi finančni perspektivi 2014-2020.  
 

1. Mednarodni programi in razpisi 
 
1. IPA Adriatic Cross Border Cooperation 2007-2013 – strateški projekti 
Vključili smo se v tri konzorcije pri pripravi strateških projektov v sklopu programa IPA Adriatic Cross Border Cooperation 
2007-2013. Med 7 prijavljenimi projekti so bili za financiranje izbrani trije, med njimi tudi SmartInno v kateremu 
sodelujemo kot partnerji. 
 
USPEŠNO PRIJAVLJEN Projekt SmartInno: Cilj je vzpostavitev sistema pametnega omrežja za spremljanje in spodbujanje 
raziskav in inovativnosti v malih in srednjih podjetjih na upravičenem območju Jadrana, povečati konkurenčnost teh 
podjetji in podpirati njihovo trajnostno rast z oblikovanjem finančnih instrumentov in sistemov mentoriranja za izboljšanje 
pripravljenosti za naložbe. V projektu sodeluje Primorski tehnološki park še z 16 projektnimi partnerji iz 8 različnih držav . 
Vodilnim partner je  Provincia di Rimini iz Italije. Celotna vrednost projekta znaša: 5.398.340,00 EUR, Primorski tehnološki 
park ima možnost koriščenja do 180.000,00 EUR nepovratnih sredstev v dobi trajanja projekta (tj. v 36 mesecih).  
 
 

2. Nacionalni programi in razpisi 
 
1. Razpis v podporo nacionalnemu sistemu inovacij za leto 2013 in 2014 
 
USPEŠNO PRIJAVLJEN Projekt INO 13-14: Cilj javnega razpisa je prispevati k dvigu inovacijskih dejavnosti na različnih 
področjih zasebnega sektorja. Pričakovani neposredni rezultati razpisa so nova inovativna podjetja, novi izdelki, postopki, 
storitve,inovacije na področju netehnoloških inovacij, nove zaposlitve, vloženi tuji in slovenski patenti ter modeli, 
izobraževanja in usposabljanja podjetij in podjetnikov za izvajanje inovacijske dejavnosti. Celotna vrednost projekta znaša 
480.000 EUR, v konzorciju sodelujemo štirje partnerji: Tehnološki park Ljubljana, Primorski tehnološki park, Tovarna 
podjemov in RCR Zagorje. V okviru razpisa je Primorski tehnološki park za l. 2013 in 2014 pridobil možnost koriščenja 
skupaj 120.000 EUR nepovratnih sredstev v dobi trajanja projekta (tj. v 24 mesecih). V l. 2013 smo že črpali 60.000 EUR, 
preostanek je predviden za črpanje v l. 2014.  
 
 
2. Javno naročilo za izvedbo programov usposabljanja za študente na področju spodbujanja inovativnosti,   

ustvarjalnosti in podjetnosti  
 
USPEŠNO PRIJAVLJEN Projekt Startup vikend Slovenija: Cilj projekta je spodbujanje inovativnosti, ustvarjalnosti in 
podjetnosti pri študentih. Predmet projekta je celovita izvedba programa usposabljanja za študente od razvoja ideje do 
učinkovitega poslovnega modela po najsodobnejših metodologijah (the Lean startup, Canvas Business Model Generation, 
Customer Validation, Elevator pitch itd.). V okviru projekta se bo izvedlo dvakrat vikend seminar za študente na 9-ih 
lokacijah v 5-ih mestih po Sloveniji. V konzorciju sodeluje 7 partnerjev: Tehnološki park Ljubljana, Univerzitetni inkubator 
Ljubljana, Primorski tehnološki park, UIP Koper, Tovarna podjemov, RRC Novo mesto in Zavod Y. Primorski tehnološki park 
bo izvedel dva vikenda, enega v l. 2013 in enega v l. 2014. Skupni znesek pričakovanega financiranja za izvedbo znaša 
1.660 EUR.  
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V. Poslovna stavba – upravljanje&vzdrževanje 
 
Primorski tehnološki park upravlja s poslovno stavbo v Vrtojbi na Mednarodnem prehodu 6, ki je v lasti Mestne občine 
Nova Gorica in Občine Šempeter-Vrtojba vsake do polovice. Skladno z medsebojno pogodbo med Primorskim tehnološkim 
parkom in občinama ter sporazumom o prejemu nepovratnih EU sredstev sklada Phare iz l. 2004 so se pogodbene stranke 
zavezale poslovno stavbo nameniti dejavnosti Primorskega tehnološkega parka z namenom zagotavljanja infrastrukturnih 
kapacitet po netržni najemnini. Pogodba je bila sklenjena l. 2006 in velja do 31.12.2020.  
 
Poslovna stavba tehnološkega parka je bila obnovljena v dveh fazah: 
 

- 1. faza obnove l. 2004:  
o Mestna občina Nova Gorica in Občina Šempeter-Vrtojba investirata v nakup zemljišča in poslovni objekt 

-  v naravi hala-skladiščni prostor (nekdanje carinsko skladišče)  
o Pridobijo se EU sredstva sklada PHARE za obnovo 1. nadstropja (obnovi se skupaj 4.960 m

2
 bruto 

uporabnih površin) 
 

- 2. faza obnove l. 2007:  
o Primorski tehnološki park d.o.o. pridobi EU sredstva sklada ESSR za investiranje v 2. fazo obnove 

poslovne stavbe, ki zadostuje za kritje 32,9% celotne investicije. 
o 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 m

2
.  

 
V l. 2006 je bil med Primorskim tehnološkim parkom in občinama solastnicama poslovne stavbe sklenjen aneks k pogodbi 
o najemu stavbe v katerem so se stranke dogovorile za letno najemnino v višini 1 EUR. 
 
Slike: Poslovna stavba tehnološkega parka pred 2. fazo obnove (l. 2006) in po obnovi (l.2007) 

     
 

     
 
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/m
2
 

- cena najema pisarn podjetja za ostala podjetja: 8 EUR/m
2
 

- cena najema za delavnice in skladiščne prostore: 4 EUR/m
2
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1. Oddajanje poslovnih prostorov v najem 
 
Povprečno mesečno število najemnikov v poslovni stavbi tehnološkega znaša 60, povprečna letna zasedenost prostorov 
pa je znašala 74,23%. V začetku leta, na dan 1. januarja 2013, je znašala zasedenost prostorov 74,22% %,  konec leta na 
dan 31.12.2013 pa 75,20 %. Najvišjo zasedenost prostorov v l. 2013 smo zabeležili septembra (77,06%), najnižjo pa marca 
(70,84%).  
 
V l. 2013 smo na novo vselili 29 najemnikov, ki so skupaj najeli 2.064,80 m2 površin, izselilo pa se je 30 najemnikov, ki so 
imeli v najemu 2.031,12 m2 površin.   
 
Tabela: Pregled zasedenosti na začetku in ob koncu l. 2013 

DATUM 1.1.2013 31.12.2013 

ZASEDENOST SKUPAJ 74,22% 75,20% 

Zasedenost po vrsti najemnikov     

Redni člani 22,73% 22,87% 

Ostali najemniki 51,49% 52,34% 

Zasedenost po etažah     

Klet 91,49% 99,28% 

Pritličje 83,65% 85,74% 

Medetaža 65,34% 68,44% 

Nadstropje 50,61% 44,28% 

 
Po strukturi najemnikov je približno 30% startup podjetij, ki so inkubirana v tehnološkem parku, 70% pa ostalih 
najemnikov (nekdanjih inkubiranih podjetij in drugih). 
 
Glede na etažo smo v l. 2013 dosegali najvišjo zasedenost prostorov v kleti, kjer so na voljo delavnice in skladišča po 4 
EUR/m2, sledijo prostori v pritličju. Najnižjo zasedenost beležimo v 1. nadstropju, kjer je največ pisarn večjih površin.  
 
Razpoložljivost prostorskih kapacitet smo v l. 2013 oglaševali na več načinov: 

- jumbo plakat ob cesti Šempeter pri Gorici – Miren, 
- oglaševanje na portalu www.nepremicnine.net,  
- oglasi v reviji Podjetnik, 
- oglas v časopisu Primorske novice – priloga ob prazniku Mestne občine Nova Gorica, 
- na dogodkih, 
- v brošurah Primorskega tehnološkega parka, 
- v PR prispevkih (brezplačni prispevki v različnih medijih). 

 
 
 

2. Izterjave in vzdrževanje plačilne discipline 
 
V l. 2012 in 2013 smo znatno izboljšali plačilno disciplino in večje neplačnike iz stavbe izselili. Opominjanje vseh 
neplačnikov in zamudnikov poteka redno na mesečnem nivoju, in sicer smo uvedli pisno opominjanje na barvnem 
papirju, zato da se dokument tudi vizualno loči od ostalih računov in korespondence in da je pri dolžnikih bolj opazen: 

- z rumenimi opomini opozarjamo najemnike, ki zamujajo s plačilom do treh najemnin oz. mesečnih stroškov, 
- z rdečimi opomini pred izvršbo pa opozarjamo najemnike, ki zamujajo s plačilo več kot treh najemnini oz. 

mesečnih stroškov.  
 
Najemnike k plačilu spodbujamo tudi telefonsko in z osebnimi razgovori. V redno opominjanje vložen čas in energija se 
obrestujeta tako, da smo v zadnjem letu znatno izboljšali plačilno disciplino. 
 
Poleg opominjanja smo se v l. 2013 posluževali tudi drugih postopkov izterjave in ukrepov zoper neplačnike kot so: 

- izvršbe na denarna in materialna sredstva, 
- rubež premičnin in sklic dražbe preko sodnega izvršitelja, 
- tožbe zoper solidarnega poroka, 
- dogovori za obročno odplačevanje, 
- poizvedbe pri sodišču in državnem tožilstvu o obstoju finančnih sredstev na začasnem računu pri banki, 

http://www.nepremicnine.net/
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- sodne izselitve neplačnikov, 
- prijava terjatev v stečajno maso, 
- kazenska ovadba zaradi poslovne goljufije. 

 
 
Kratek številčni pregled postopkov zoper dolžnike v l. 2013:  
 

- vodenje postopkov izterjave zoper 25 večjih dolžnikov za izterjavo zapadlih terjatev, ki na dan 31.12.2013 
znašajo skupaj 276.669,23 EUR, 

o od tega gre za 18 dolžnikov iz obdobja od l. 2008-2013 (skupna vrednost zapadlih terjatev na dan 
31.12.2013 znaša 253.795,12 EUR), 

o za 5 dolžnikov katerih dolg je nastal izključno v l. 2013 (skupna vrednost zapadlih terjatev na dan 
31.12.2013 znaša 22.874,11 EUR) in 

o za 2 dolžnika, ki sta svoj dolg v l. 2013 v celoti poravnala. 
- med zgornjimi 25-imi dolžniki se jih je do konca l. 2013 iz stavbe PTP: 

o izselilo 18,  
o v 4 primerih konec l. 2013 postopki za izselitev še niso bili zaključeni,  
o z 2 dolžnikoma je bil sklenjen dogovor o obročnem odplačilu,  
o z 1 dolžnikom pa je konec l. 2013 dogovarjanje o obročnem plačilu še teklo, 

- v l. 2013 je bilo iz naslova zapadlih terjatev izterjano skupaj 32.438,54 EUR, od tega je bilo izterjano skupaj 
18.236,60 EUR od dolžnikov, katerih dolg je nastal v l. 2013, preostanek v višini  14.201,94 EUR pa od dolžnikov 
iz preteklih let, 

- z enim izmed dolžnikov smo konec l. 2013 sklenili dogovor o poravnavi za znesek v skupni višini 20.059,28 EUR za 
katerega pričakujemo, da bo poplačan v l. 2014 (gre za poplačilo s strani solidarnega poroka - vezano na prodajo 
stanovanja na katero smo vpisali hipoteko). 

 
 

3. Redna in izredna vzdrževalna dela 
 
Redna vzdrževalna dela 
V okvir vsakoletnih rednih vzdrževalnih aktivnosti izvajamo: 

- redni pregledi požarne opreme; 

- servis pomožnega elektro agregata; 

- servis prezračevalnih sistemov; 

- servis ogrevalno hladilnega sistema; 

- pregled videonadzora, 

- košnja. 
 
Ostala nepredvidena vzdrževalna dela 
Zaradi namestitve nosilcev za sončno elektrarno na strehi poslovne stavbe PTP je bilo potrebno večkrat sanirati 
zamakanje strehe, ki se pojavlja točkovno (na mestih, kjer je konstrukcija za solarno elektrarno pritrjena na streho). 
Sanacijo zamakanja v okviru garancije izvaja investitor v solarno elektrarno AC Energo oz. njegov podizvajalec.  
 
Ostala nepredvidena vzdrževalna dela:  

- popravilo video projektorjev v eni predavalnici, 

- beljenje stenskih površin, 

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

- popravila notranjih vrat, 

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

- popravilo kljuk, 

- menjava žarnic na hodnikih in popravila elektroinštalacij. 
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Dodatno izvedene aktivnosti in projekti v l. 2013 
 

I. e-Hiša  
 
Primorski tehnološki park je od januarja do septembra 2013 koordiniral projekt e-Hiša. V okviru aktivnosti projekta e-
Hiša smo koordinirali in sodelovali pri dveh vsebinah: 

1. Tečaj robotike v e-Hiši kot priprava na tekmovanje iz robotike v okviru projekta POPRI (v šol. l. 2012/13 smo v 
okviru natečaja POPRI uvedli novo kategorijo - robotika) in 

2. Festival znanosti mesta Nova Gorica 
 

1. Tečaj robotike  
 
V prvi polovici l. 2013 je bil organiziran in izveden Tečaj robotike v e-Hiši kot priprava na tekmovanje iz robotike v okviru 
projekta POPRI. Glavni namen tečaja je bilo spoznavanje z osnovnimi koncepti robotike in programiranja. Programiranje 
je potekalo enostavno in intuitivno s pomočjo grafičnega programskega okolja Lego MINDSTORMS NTX. Skozi tečaj so se 
udeleženci učili reševanja problemov, obvladovanja kompleksnosti problemov ter iskanja inovativnih rešitev. Z znanjem, 
pridobljenim na tečaju, so osnovnošolci sodelovali v tekmovanju POPRI na področju robotike, ki se je odvijalo v okviru 
Festivala znanosti Nova Gorica od 16. maja 2013 v prostorih OŠ Milojka Štrukelj. 

 
2. Festival znanosti Nova Gorica  

 
16. – 18. maja 2013 je potekal tridnevni Festival znanosti Nova Gorica, ki ga je organizirala e-hiša, novogoriška hiša 
poskusov, v partnerstvu s Primorskim tehnološkim parkom in ob podpori Mestne občine Nova Gorica.  
 
Aktivnosti Festivala znanosti na katerih je aktivno sodeloval Primorski tehnološki park:  
 
1. Okrogla miza »Znanost v izobraževanju in gospodarstvu v lokalnem okolju« 
Sodelovali smo na okrogli mizi »Znanost v izobraževanju in gospodarstvu v lokalnem okolju«, ki je potekala 16.05.2013.   
 

           
Slika: Okrogla miza »Znanost v izobraževanju in gospodarstvu v lokalnem okolju« 

 
2. Dan odprtih vrat Primorskega tehnološkega parka 
Dan odprtih vrat PTP je potekal 17.05.2013 ob 9.00 uri. Obiskovalcem smo predstavili delovanje in poslanstvo 
Primorskega tehnološkega parka ter razvojne projekte naših članov. 
 
3. Dan podjetništva s Primorskim tehnološkim parkom 
Dne, 17.05.2013 smo med 11.00 in 16.00 uro v centru mesta Nova Gorica organizirali Dan podjetništva s Primorskim 
tehnološkim parkom. V družbi župana Mestne občine Nova Gorica, Mateja Arčona, in podjetnikov Emila Benka, Iztoka 
Prinčiča in Ajde Zagozda smo ob kavi poklepetali o tem kaj se lahko pridobi z vključitvijo v Primorski tehnološki park in 
kateri so pozitivni učinki podpornega okolja za razvoj podjetništva ter predstavili smo podjetja iz tehnološkega parka.  

   
Slika: Dan podjetništva s PTP v centru Nove Gorice 
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II. Startup vikend Slovenija 
 
Novembra 2013 je potekal največji startup vikend v Sloveniji, ki se ga je udeležilo več kot 350 študentov. Startup vikend 
se je odvijal v petih mestih po Sloveniji, in sicer v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Kopru in Novem mestu. V našem mestu 
je startup vikend organiziral Primorski tehnološki park v prostorih Univerze v Novi Gorici. 
 

 
Slika: Udeleženci startup vikenda Nova Gorica, november 2013 

 
Startup vikendi so intenzivni, interdisciplinarni, osredotočeni na konkretizacijo in tudi zabavni vikendi, na katerih  
študentje razvijajo svojo poslovno idejo po najsodobnejših metodologijah (»d.school«, »lean startup« in »business 
model generation«). Cilj tovrstnega usposabljanja je spodbuditi nastajanje inovativnih podjetniških idej, predvsem pa 
študentom predstaviti orodja, ki so ključna za podjetniško oz. inovativno udejstvovanje.  
 
Študentom so bili na voljo podjetniki in mentorji, ki so s svojimi znanji podjetniškim ekipam pomagali do čim boljšega 
modela oz. prototipa podjetja. Mentorji so zadnji dan sestavili komisijo in so med vsemi idejami razglasili zmagovalca. V 
Novi Gorici so bili na voljo uspešni goriški podjetniki, Tomaž Jug, Matej Peršolja, Luka Manojlović in Goran Miškulin. 
 

          
 

       
Slika: Utrinki 48-urnega dela na startup vikendu Nova Gorica, november 2013 

 
Rezultati Startup vikenda v Novi Gorici:  

- 24 udeleženih študentov 
- 6 podjetniških ekip 
- 48 ur intenzivnega dela 
- 6 novih izdelkov oz. storitev  

- 3 izjemni mentorji 
- 1 izvrsten motivator 
- 3 člani komisije  

 
Zmagovalnim ekipam startup vikenda Nova Gorica je nagrade podelil Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba: 

       
Slika:        1. Mesto Forest spirit                2. Mesto Plenice takoj                        3. Mesto Code Labz 
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III. Projekt INO 13-14 
 
Namen projekta je krepitev inovacijskih sposobnosti podjetij ter povečanje učinkovitosti podpornega okolja za 
inovativnost. V okviru projekta izvajamo aktivnosti, ki spodbujajo in krepijo inovacije za trg, uvajajo nove izdelke, 
postopke in storitve oz. tehnološke in netehnološke inovacije v podjetjih. 
 
Kot rezultat projekta so predvideni: 

- nova inovativna podjetja, 
- novi izdelki, postopki, storitve, 
- inovacije na področju netehnoloških inovacij, 
- nove zaposlitve,  
- vloženi tuji in slovenski patenti ter modeli,  
- izobraževanja in usposabljanja podjetij in podjetnikov za izvajanje inovacijske dejavnosti.  

 
Oblike podpore, ki jo nudimo podjetjem in posameznikom v projektu so: 

- svetovanje in strokovna pomoč pri ustanavljanju novih inovacijsko aktivnih podjetij – start-up podjetja, 
- svetovanje in strokovna pomoč pri razvoju novih izdelkov, storitev ali postopkov, 
- svetovanje in strokovna pomoč pri zaščiti industrijske lastnine, zamisli, idej, novosti ipd.,  
- svetovanje in strokovna pomoč pri uvedbi inovacij na področju oblikovanja, trženja, marketinga, prodaje,  

organizacije in vodenja procesov, ... , t.i. netehnoloških inovacij, 
- usposabljanja in izobraževanja, neposredno povezana s trženjem inovacij in preboji na globalne trge, 
- vključevanje v evropske iniciative. 

 
V okviru projekta smo v Primorskem tehnološkem parku v l. 2013 opravili 450 svetovalnih ur kot pomoč pri ustanavljanju 
novih podjetij ter 480 svetovalnih ur kot pomoč pri razvoju novih izdelkov, storitev ali procesov. 
 
Doseženi rezultati Primorskega tehnološkega parka v okviru projekta za l. 2013: 

- 15 novoustanovljenih podjetij, 
- 15 novih zaposlitev, 
- 11 vloženih patentnih vlog (8 nacionalnih in 3 mednarodne), 
- 2 izobraževalna dogodka, 
- 8 novih izdelkov/storitev v podjetjih v Primorskem tehnološkem parku. 

 
Doseženi rezultati v okviru projekta za l. 2013 na nivoju konzorcija projekta, ki vključuje 4 partnerje (Tehnološki park 
Ljubljana, Primorski tehnološki park, IRP – Tovarna podjemov in RCR Zagorje): 

- 60 novoustanovljenih podjetij, 
- 60 novih zaposlitev, 
- 26 vloženih patentnih vlog (21 nacionalnih in 5 mednarodne), 
- 8 izobraževalnih dogodkov, 
- 30 novih izdelkov/storitev v podjetjih pri projektnih partnerjih. 

 

 
Za l. 2014 je na nivoju konzorcija predvidena realizacija rezultatov v enakem obsegu kot v l. 2014.
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IV. PODIM konferenca 2013 
 

 
 
PODIM je največja in vodilna slovenska konferenca o podjetništvu, ki vsako leto v dveh dneh intenzivnega 
izobraževalnega programa združi vse ključne deležnike slovenskega tehnološkega podjetništva. Na konferenci ugledni tuji 
in domači gosti skozi serijo okroglih miz, predavanj in delavnic tako iz akademskega, kot praktičnega vidika predstavijo 
najsodobnejše znanje z vidika gradnje novih tehnoloških podjetij.  
 
Osrednji organizator konference je Tovarna podjemov,  soorganizatorji Tehnološki park Ljubljana, Slovenski podjetniški 
sklad in Univerza v Mariboru, Primorski tehnološki park pa se je v l. 2013 prvič vključil kot strateški partner. 

 
33. konferenca PODIM, ki je 15. in 16. maja 2013 potekla v Mariboru, je bila posvečena talentu kot osrednji sestavini 
podjetniška ter kariernega uspeha. Poleg osrednje teme, je bila rdeča nit konference širjenje najsodobnejšega znanja o 
gradnji start-up podjetij. Seveda govorimo o t.i. »The Lean Startup« in »Business Model Generation – BMG« 
metodologijah, po katerih danes deluje večina svetovno uspešnih start-up podjetij. 
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V. Coinvest konferenca 
 

 
 
24. in 25. oktobra se je v Novi Gorici odvila visokotehnološka investicijska konferenca COINVEST 2013, ki jo je organizirala 
Iniciativa COINVEST v sodelovanju s partnerji med katerimi sta sodelovala tudi Mestna občina Nova Gorica kot  
generalni partner in Primorski tehnološki park kot strateški partner. Primorski tehnološki park se je na dogodku 
predstavil tudi z info točko. 
 
Osrednji namen konference je bil približati področje investicij in investitorje podjetjem na Goriškem in v Sloveniji 
naspoloh. V dveh popoldnevih se je predstavilo tudi 16 izbranih startupov / projektov skupini več kot 25 investitorjev iz EU 
in ZDA.  
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VI. N.A.A.S. konferenca – 'Novi pristopi v akustiki in zvoku' 
 
V Primorskem tehnološkem parku se je 10., 11., in 12. decembra izvedel 6. mednarodni seminar N.A.A.S.: Novi pristopi v 
akustiki in zvoku, ki ga je organizirala Univerza v Ljubljani (Fakulteta za elektrotehniko) in Univerza v Bologni skupaj s 
številnimi partnerji. Partner seminarja je bil tudi Primorski tehnološki park. Program je pokrival najnovejše vsebine iz 
področja tehnologije akustike, ozvočenja in snemanja koncertnih dogodkov. Predavali so bili domači in tuji predavatelji z 
vrhunskimi referencami. Udeleženci so imeli možnost stika z vrhunsko opremo pod mentrostvom izkušenih strokovnjakov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika: Vabilo in program konference N.A.A.S. 

 
 
 

VII. Podjetno v svet podjetništva 
 
Projekt Podjetno v svet podjetništva vodijo regijske razvojne agencije v Sloveniji pod vodstvo RCR Zagorje. Namenjen je 
spodbujanju podjetništva med mlajšimi brezposelnimi z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe ter spodbujanju odpiranja novih 
delovnih mest. Temeljna ideja operacije je ponuditi udeležencem, izbranim na javnih razpisih, strokovno pomoč in 
dodatna usposabljanja, ki jih potrebujejo pri razvoju podjetniške ideje.  
 
V Goriški regiji projekt vodi RRA severne Primorske. Primorski tehnološki park se je v projekt vključil kot zunanji izvajalec 
z izvedbo treh celodnevnih delavnic na temo »Priprava poslovnega načrta« in individualnimi svetovanji za 10 
udeležencev.  
 

       
Slika: Fotografije iz delavnic Primorskega tehnološkega parka v projektu Podjetno v svet podjetništva 
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VIII. Microsoft BizSPark program 
 
Primorski tehnološki park je postal Microsoft Network Partner, preko katerega pomaga startup podjetjem pri 
vključevanju v program BizSpark. Program je namenjen podjetjem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: podjetje mlajše od 5 
let, razvija produkt, ki temelji na programski opremi, podjetje je lastnik novega produkta (nosilec licence ne zadostuje), 
privatno lastništvo podjetja, manj kot 1 mio USD letnega prometa. 

 

 
 
BizSpark program podjetjem omogoča brezplačno uporabo Microsoftove programske opreme za 3 leta (Windows 
Software Development Kit, Microsoft Expression Studio, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Studio, Windows, 
Windows Azure, Windows Phone and Windows Server), tehnično in promocijsko podporo ter možnost povezave z mrežo 
več kot 2.000 Network partnerjev (inkubatorji, investitorji, svetovalci, vladnimi agencijami itd.) povsod po svetu. Začetnih 
stroškov za podjetja ni. Edini strošek, ki ga podjetje plača za sodelovanje v programu BizSpark™ je 100 dolarjev. Ta znesek 
pa se plača šele po izstopu podjetja iz programa po 3. letu. Od leta 2008, ko je bil BizSpark program ustanovljen, je v 
programu sodelovalo več kot 45.000 startup podjetij iz več kot 100 držav.  
 

 

IX. Vzpostavljanje povezav za rast, razvoj in internacionalizacijo podjetij 
 
 

3. Povezovanje startup podjetij z utrjenimi družbami v okolju 
 

3.1. Obisk družbe Letrika d.d. 
Primorski tehnološki park je septembra 2013 organiziral srečanje med podjetniki iz PTP in predstavniki družbe Letrika. 
Srečanja so se udeležila startup podjetja: Corus inženirji, Enertus, Led luks in Rubicon tehnologije. V Letriki so jih  sprejeli 
g. Robert Žerjal, tehnični direktor Sebastjan Zorn in vodja področja investicij in ekologije Ivan Čotar. Vzpostavili so se prvi 
kontakti in identificirala so se potencialna področja sodelovanja med start-up podjetji in Letriko, prepoznavno in 
mednarodno uveljavljeno družbo iz lokalnega okolja. 
 

 
Slika: Obisk startup podjetij v družbi Letrika d.d. 

 

3.2. Obisk družbe Hidria d.d. 
Primorski tehnološki park je novembra 2013 organiziral srečanje startup podjetij iz PTP s predstavniki Hidrie. Srečanja so 
se udeležili predstavniki podjetij: Corus inženirji, Enertus in Led Luks. V Godoviču so nas sprejeli g. Miloš Šturm, 
podpredsednik poslovodnega odbora Hidrie, g. Erik Pavlovič in ga. Tanja Mohorič, Direktorica za inovacijsko kulturo in 
evropske projekte. 
 
 

3.3. Obisk predstavnikov Letrike, Hidrie, Kolektorja in TPV v Primorskem tehnol. parku 
Primorski tehnološki park je konec novembra 2013 gostil predstavnike podjetij Letrika, Hidria, Kolektor in TPV, ki so 
povezani v Razvojni center SIEVA. Gostom smo predstavili tehnološki park in možnosti sodelovanja ter si ogledali nekaj 
inkubiranih podjetij.  Gostje v PTP so bili:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.611483695568424.1073741846.132846820098783&type=1
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- Letrika: g. Robert Žerjal, 
- Hidria: g. Miloš Šturm, Podpredsednik poslovodnega odbora Hidrie, g. Erik Pavlovič in ga. Tanja Mohorič, 

Direktorica za inovacijsko kulturo in evropske projekte,  
- Kolektor:  ga. Bernarda Uršič Stainer in 

- TPV d.d.: g. Tomaž Savšek. 
 
 
 

4. Internacionalizacija startup podjetij  
 

4.1. Delegacija iz Kitajske 
2. aprila 2013 smo na povabilo Tomija Ilijaša iz družbe Arctur gostili predstavnika kitajske družbe Inspur Group Co., Ltd, 
in sicer Zhang Dong, Vice president in Gao Baofeng, CEE Region Account Manager. 
 

4.2. Delegacija iz Srbije 
23. januarja 2013 smo gostili delegacijo iz Srbije, ki je k nam prišla v okviru dvodnevnega študijskega obiska tehnoloških 
parkov v Sloveniji. Goste, med katerimi so bili predstavnik Ministrstva za regionalni razvoj in lokalno samoupravo Srbije, 
funkcionarji šestih vojvodinskih občin Ruma, Indjija, Sremska Mitrovica, Šid, Irig ter Stara Pazova in predstavniki NARR 
Nacionalnega razvojne agencije Srbije, Regijske razvojne agencije Srem ter predstavnik javnega podjetja za stanovanjsko 
in urbano planiranje, je najprej sprejel Milan Turk, župan Občine Šempeter-Vrtojba. Sledil je obisk Primorskega 
tehnološkega parka. 

     
Slika: Obisk delegacije iz Srbije 

 

4.3. Delegacija iz BiH 
Primorski tehnološki park je 09.05.2013 obiskala delegacija iz Bosne in Hercegovine. Gostom smo predstavili programe 
Primorskega tehnološkega parka in obiskali startup podjetja: CORUS INŽENIRJI d.o.o., THALEA d.o.o. in VIRAS d.o.o.).  
 

 
Slika: Obisk delegacije iz BiH v PTP in pri startup podjetjih 

 

4.4. Srečanje predsednice vlade, mag. Alenke Bratušek, z mladimi na Goriškem 
Srečanje je potekalo ob obisku vladne delegacije na Goriškem septembra 2013. Predsednica vlade, mag. Alenka Bratušek, 
se je s predstavniki mladih sestala v Mestni Občini Nova Gorica. Srečanja se je udeležila tudi direktorica Primorskega 
tehnološkega parka, ki je predsednici vlade sporočila potrebo po sistematičnem spodbujanju startup podjetništva tako v 
Sloveniji kot na Goriškem. 

 
Slika: Srečanje s predsednico vlade, mag. Alenko Bratušek, v dvorani MONG 
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Priloga: INFOGRAFIKA INICIATIVE START:UP SLOVENIJA – Primorski tehnološki park je 

strateški partner iniciative 
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Bilanca stanja na dan 31.12.2013 
 

Pojasnila k bilanci stanja  

a. Sredstva 

 

Dolgoročna sredstva v višini 3.169.334,57 EUR sestavljajo neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva.  

- Neopredmetena osnovna sredstva znašajo 1.183,09 EUR, kar predstavlja program za razdeljevanje stroškov.  

- Opredmetena osnovna sredstva sestavljajo zemljišča v višini 829,276,26 EUR in zgradbe v višini 2.307.712,37 

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

sredstva. 

-  Preostanek predstavljajo druga osnovna sredstva v višini 31.162,85 EUR, kjer je knjižena vas oprema v 

predavalnicah in ostalih prostorih Primorskega tehnološkega parka. 

 

Kratkoročna sredstva sestavljajo odprte terjatve v višini 158.649,12 EUR in denarna sredstva v višini 35.157,55 EUR. 

Odprte terjatve so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšale za 192.653,99 EUR zaradi odpisa in slabitev terjatev. 

 

b. Obveznosti do virov sredstev 

 

Na strani obveznosti do virov sredstev znaša kapital 996.175,25 EUR, rezervacije iz naslova evropskih sredstev ESSER za 

obnovo stavbe pa 854.504.48 EUR.  

 

Dolgoročne obveznosti bo bank iz naslova kreditov za obnovo poslovne stavbe Primorskega tehnološkega parka znašajo 

1.326.264.84 EUR.  

 

Kratkoročne obveznosti so sestavljene iz deleža dolgoročnega kredita, ki ga bo park moral poravnati v letu 2013 in znaša 

147.696,12 EUR, obveznosti do dobaviteljev v višini 21.868,85 EUR  in obveznosti, ki jih je park poravnal v mesecu januarju 

2013 in so se nanašale še na leto 2012 v višini 16.831,70 EUR (plače zaposlenim, DDV, stroški elektrike, vode, ogrevanja 

itd.…)a 
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Izkaz poslovnega izida v l. 2013 
 

Pojasnila k  izkazu poslovnega izida  

Kosmati poslovni donos je v letu 2012 znašal 421.222,37 EUR in se je v primerjavi z letom 2011 zmanjšal za 209.119,95 

EUR.  

     

a. Prihodki 

Prihodki so sestavljeni iz najemnin, sofinanciranja projektov s strani Občine Šempeter–Vrtojba in Mestne občine Nova 

Gorica ter iz subvencij, pridobljenih s prijavami na razpise.  

 

V letu 2012 čisti prihodki od prodaje so znašali 387.614,28 EUR in so za 125.025,63 EUR manjši v primerjavi z letom 2011.  

- Prihodki iz storitev znašajo 141.929,22 EUR in so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšali za 72.779,00 EUR zaradi 

zmanjšanja prihodkov iz strani občin ustanoviteljic in zaradi zaključka projekta, ki se je izvajal v letu 2011.  

- Prihodki od najemnin znašajo 245.685,06 EUR in so se zmanjšali za 52.246,63 EUR zaradi zmanjšanja zasedenosti 

stavbe, kar je pretežno posledica prekinitve najemnega razmerja in izselitve podjetja Carbon d.o.o.  v aprilu 2012. 

- Subvencije in dotacije so znašale 5.168,70 EUR in so se zmanjšale za 65.458,57 EUR, ker država v l. 2012 žal ni 

razpisala razpisa za sofinanciranje dejavnosti subjektov inovativnega okolja (tj. tehnoloških parkov in 

inkubatorjev).  

- V postavki drugi poslovni prihodki predstavlja vrednost 28.189,39 EUR časovno razmejene prihodke iz naslova v 

preteklosti prejetih nepovratnih sredstev EU sklada ESSR (2. del obnove poslovne stavbe PTP). 

 

b. Odhodki 

Poslovni odhodki so v letu 2012 znašali 631.429,52 EUR, kar je za 180.356,30 EUR več kot v letu 2011.  

- Stroški blaga, materiala in storitev so znašali 140.915,97 EUR in so se zmanjšali za 10.555,54 EUR. 

- Stroški dela so znašali 146.263,57 EUR in so se zmanjšali za 40.704,80 EUR.  

- Odpisi vrednosti so znašali 343.511,58 EUR in so se povečali za 231.697.99 EUR. Odpise vrednosti predstavljajo 

amortizacija v vrednosti 105.425,30 EUR, odpisi terjatev v vrednosti  

23.804,61 EUR in izvedene slabitve v višini 214.281,67 EUR za terjatve pri katerih obstaja velika verjetnost, da ne 

bodo poravnane ter odpise osnovnih sredstev.  

 

Izguba iz poslovanja tako znaša 210.207,15 EUR. V primeru, da ne bi izvedli zgoraj omenjenih popravkov vrednosti, bi 

znašal dobiček iz poslovanja 27.879,13 EUR. 

 

c. Struktura finančnih prihodkov in odhodkov 

Finančni prihodki znašajo 533,05 EUR in zajemajo finančne prihodke iz danih posojil ter iz poslovnih terjatev.  

 

Finančni odhodki znašajo skupaj 31.590,79 EUR in so se v primerjavi z letom 2011 zmanjšali za 20.649,70 EUR zaradi nižje 

obrestne mere EURIBOR. Pretežni del finančnih odhodkov predstavljajo obresti za najeto posojilo za 2. fazo obnove 

poslovne stavbe Primorskega tehnološkega parka. 

 

 

d. Struktura drugih odhodkov in prihodkov 

Druge prihodke v višini 6.986,02 EUR sestavljajo odškodnine prejete od zavarovalnic in povračilo sodnih stroškov iz 

naslova dobljenih tožb. Druge odhodke v višini  948,06 EUR pa poračuni DDV in odbitnega deleža. 

 

 


