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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ________________ sprejel naslednji

SKLEP

1.
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica se je seznanil s Poročilom o delu Primorskega
tehnološkega parka d.o.o. za leto 2014 z datumom marec 2015.

2.
Ta sklep začne veljati takoj.

Številka: 303-1/2015
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŽUPAN

Številka: 303-1/2013-5
Nova Gorica, 11. maja 2015
O B R AZ L O Ž I T E V
Mestna občina Nova Gorica je soustanoviteljica Primorskega tehnološkega parka, d. o. o.
Oddelek za gospodarstvo in gospodarske javne službe je družbo pozval k predložitvi
letnega poročila o delu za leto 2014.
Primorski tehnološki park d. o. o. (PTP) je Mestni občini Nova Gorica posredoval Poročilo
o delu za leto 2014 z računovodskimi izkazi, ki so priloga tega predloga.
PTP je bil ustanovljen leta 2000 s ciljem, da se zagotovijo pogoji in okolje za nastajanje,
delovanje in razvoj tehnološko zahtevnejših podjetij. PTP je tudi vpisan v Evidenco
subjektov inovativnega okolja, ki jo vodi Javna agencija Republike Slovenije za
spodbujanje podjetništva, inovacij, razvoja, investicij in turizma. Status subjektov
inovativnega okolja ureja Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS št.
102/07,57/12, 82/13, 17/15), ki med drugim določa, da ustanovitelji zagotovijo sredstva
za ustanovitev, zagon in začetno delovanje subjekta inovativnega okolja, ter da sredstva
za te namene lahko zagotavljajo tudi iz proračuna, a največ za obdobje petih let od
ustanovitve. Ob ustanovitvi so se družbeniki z družbeno pogodbo dogovorili, da sme
družba zbirati dodatna sredstva, ki so potrebna za njeno delo tudi na drugi način, ki ga
sprejme skupščina s svojim sklepom.
V skladu s pogodbo Mestna občina Nova Gorica sofinancira naslednje naloge in
aktivnosti PTP-ja in sicer:
 POPRI –podjetniško tekmovanje za mlade
 promocija podjetništva v širši javnosti
 motiviranje posameznikov in skupin za start –up podjetništvo
 start up center ; celovita podpora pri zagonu, razvoju in rasti podjetij
 Co –working, podjetniški pospeševalnik (poteka celo leto)
 projekti za rasti in razvoj podjetij( izvajajo celo leto)
Poročilo o delu za leto 2014, ki vsebuje tudi finančno poročilo, je bilo obravnavano tudi na
seji skupščine PTP-ja z dne 2.4. 2015. Iz poročila je razvidno, da je PTP v letu 2014
posloval uspešno ne le z vidika izvajanja vsebinskih programov ampak tudi iz vidika
poslovnega izkaza, saj je ustvaril dobiček v višini 175.398,58 EUR-a.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava
predloženo Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka, d.o.o. za leto 2014 in
sprejme predlagani sklep.
Martina Remec Pečenko,
Načelnica Oddelka za gospodarstvo
in gospodarske javne službe
Tatjana Gregorčič,
Podsekretar - vodja službe za gospodarstvo,
turizem in kmetijstvo

Matej Arčon
ŽUPAN

Priloge:
 Poročilo o delu Primorskega tehnološkega parka za leto 2014 (»Od talentov do
globalnih podjetnikov«) z datumom marec 2015.

