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NASLOV 

Rezultati Primorskega tehnološkega parka in analiza članov 

IZVLEČEK 

Tehnološki park ima v goriški regiji zelo pomembno vlogo, saj vpliva tako na okolje 

kot na podjetja v tej regiji. Zadnja leta ugotavljajo, da v Primorskem tehnološkem 

parku upada članstvo in da podajajo odstopne izjave tudi nekateri člani Parka, kar pa 

ni dober znak. Pomoč članom in generiranje novih članov je namreč ena glavnih 

storitev Primorskega tehnološkega parka. 

V okviru diplomskega dela želimo ugotoviti vzroke upadanja članstva. S pomočjo 

anket, kasnejših analiz ter z iskanjem novih predlogov smo želeli poiskati rešitve, ki 

bi lahko Primorskemu tehnološkemu parku pomagale k boljšemu poslovanju.  

S pomočjo anket smo ugotovili, da si člani želijo več dogajanja v Parku, zato bo 

moral le-ta organizirati več dogodkov, če bo želel ohraniti članstvo. S storitvami, ki 

jih nudi, bo moral izboljšati in ustvariti več dogodkov, izboljšati kvaliteto in dostop 

do storitev, urediti stavbo ter organizirati več srečanj z uspešnimi podjetniki. Želja 

članov je, da bi Park njihova podjetja konkretneje spremljal in jih usmerjal na pravo 

pot. 

Predlogi za sodelovanje Parka z drugimi podjetniki v goriški regiji žal še niso bili vsi 

izvedeni. Napredek je viden samo pri sodelovanju z Regijsko razvojno agencijo 

severne Primorske. 
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TITLE 

Technology park of Primorska achivements and member analysis  

ABSTRACT 

Technology Park in Gorica region is of great importance for the environment and 

enterprises in this region. Findings that membership is declining in the last couple of 

years, that there are less new members and that some of present members are 

resigning are not an advantage to the Park, since helping their members and creating 

new memberships are one of their main services. 

Intention of this diploma thesis is to find the reasons why these things are happening. 

In order to do so, we found salvations with opinion polls, analyses and searching new 

proposals that could improve Technology Park’s operation. 

With the help of opinion polls we found out that members wish for more events to 

take place at the Park, thus Park should organise more events. Services that they 

offer should improve some of new things and they should arrange more meetings 

with successful businessmen. Members also desire for Park to monitor their 

enterprises more often and pave the way for them simultaneously. 

Propositions, such as Park in collaboration with other businessmen from Gorica 

region, haven’t been carried through yet, except from one, which made Regional 

evolutionary agency of Northern Primorska and the Technology Park cooperate. 

KEYWORDS 

Technology Park of Primorska, analysis, research, innovative environment, 

respondent, opinion poll, members, membership, technological Park, Park, incubator, 

institution  
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1 UVOD 

Primorski tehnološki park, d. o. o., (v nadaljevanju PTP) je za goriško regijo zelo 

pomemben, saj pomaga novonastalim podjetjem, da čim prej uspejo in prodrejo na 

trg. Park je institucija, ki jo razvrščamo pod inovativno okolje Slovenije. Sem sodijo 

tehnološki parki, znanstveni parki ter inkubatorji, ki delujejo po vsej Sloveniji in tudi 

drugod po svetu.  

Te institucije se preživljajo tako s svojimi finančnimi dohodki kot s finančno 

pomočjo Ministrstva za gospodarstvo, ki svoja denarna sredstva dodeljuje preko 

javnih razpisov, ki jih izvaja samo ali preko svojih izvajalskih institucij, med katere 

spada tudi Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije 

(JAPTI). Glavni vir financ dobi PTP od JAPTI-ja ter z oddajanjem poslovnih 

prostorov, predavalnic, s subvencijami Mestne občine Nova Gorica in Občine 

Šempeter-Vrtojba ter s članarinami.  

V diplomski nalogi smo opredelili teoretično zasnovo inovativnega okolja, nato smo 

predstavili rezultate anket ter analizo članov, Primorski tehnološki park; njegov 

nastanek in razvoj, vlogo in pomen ter storitve in dogodke, ki jih nudi svojim 

članom. V analitičnem delu naloge smo z anketo kot metodo raziskovalnega dela 

med rednimi, pridruženimi in nekdanjimi člani ugotavljali zadovoljstvo članov s 

PTP. V nadaljevanju smo predstavili predloge sodelovanja Parka z drugimi podjetji, 

ki bi lahko pripomogli k boljšemu sodelovanju in razvoju goriške regije. V zadnjem 

delu naloge smo predstavili še nekaj podjetij, ki so člani PTP-ja. Predstavili smo tudi 

njihovo medsebojno poslovanje, s tem pa poskušali dokazati, da obstajajo podjetja, 

ki so s pomočjo Parka uspela, kar pomeni, da Park dobro opravlja svoje delo. 

Mogoče bi ga bilo potrebno le nekoliko izpopolniti ter nadgraditi, saj bi s tem Park 

razširil svoje poslovanje, članom pa bi zagotovil še konkretnejšo pomoč. 
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2 INOVATIVNO OKOLJE 

Ključna dejavnika konkurenčnosti sodobnega gospodarstva sta inovativnost in 

tehnološki razvoj. Države, ki so se usmerile v razvoj, trženje novih produktov, ki 

temeljijo na inovativnosti in novi tehnologiji, so v zadnjem desetletju rasle hitreje. Te 

države imajo tesno povezavo med javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem 

ter gospodarstvom, intenzivno vlagajo v raziskave in razvoj, imajo visoko 

usposobljeno delovno silo, visoko stopnjo inovativnosti ter ustrezno informacijsko 

infrastrukturo s podpornimi institucijami. In to omogoča inovativno okolje (Program 

ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2007−2013, 2006).  

Inovativno okolje, ki spodbuja inovativnost v podjetjih, podjetniška vlaganja v 

raziskave, razvoj in inovacije, izboljšuje pogoje za razvoj in prenos znanja v 

gospodarstvu, spodbuja povezovanje podjetij med seboj ter sodelovanje z 

raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami, vse to pa je zajeto v ustvarjanju 

ugodnega okolja za nastajanje in delovanje inovativnih podjetij, ki ga opredeljuje 

zakon o podpornem okolju za podjetništvo (2007). 

Inovativnost je predvsem socialni pojav, preko katerega posamezniki in družbe 

izražajo ustvarjalnost, potrebe in želje. Inovacije, ki imajo pozitiven vpliv, se kažejo 

na številnih področjih vsakdanjega življenja. Tako je možno izboljšanje delovnih 

pogojev, varnosti in zaščite okolja, izboljšanje pogojev za življenje, razvijanje novih 

načinov varčevanja z energijo ter spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije, 

boljše odzivanje na staranje prebivalstva ter izboljšanje podpore novih postopkov 

dela (European Commission, 1995). 

Slovensko inovativno okolje predstavljajo podjetniški in univerzitetni inkubatorji ter 

tehnološki parki, ki spodbujajo nastajanje novih podjetij. Njihova dejavnost je 

izvajanje poslovne podpore potencialnim podjetnikom, podjetjem v fazi rasti in 

razvoja ter novonastalim podjetjem. S svojo dejavnostjo poskrbijo, da novonastali 

podjetniki čim lažje prehodijo začetno fazo, v kateri je podjetje najbolj ranljivo 

(JAPTI, 2012).  
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2.1 Subjekti inovativnega okolja 

Subjekti inovativnega okolja so v zadnjih letih ključnega pomena za podjetništvo, saj 

so doživeli intenziven razvoj v najrazvitejših državah, ki imajo elemente 

inovativnega okolja dobro razvite. Inovativnim in visoko razvitim podjetjem lahko 

ponudijo rešitve na področju zagotavljanja infrastrukture v obliki poslovnih 

prostorov in svetovalnih rešitev za njihovo delovanje in razvoj.  

Te oblike so različno organizirane od države do države. V ZDA so takšne oblike 

pogosto organizirane po podjetniškem konceptu, medtem ko so v Evropski uniji 

največkrat instrument lokalne, nacionalne oziroma regionalne razvojne politike, zato 

se od njih pričakujejo predvsem razvojni učinki. V Sloveniji so se razvile vrste 

institucij, katerih naloga je, da v različnih fazah razvoja podprejo nove, inovativne ter 

obetavne podjetniške ideje, ki imajo globalni tržni potencial (Glas, 2007).  

V Sloveniji pod subjekte inovativnega okolja razvrščamo univerzitetne inkubatorje, 

podjetniške inkubatorje in tehnološke parke, ki s svojimi dejavnostmi nudijo pomoč 

mladim podjetnikom, da lažje prehodijo začetno fazo, ko se podjetja šele postavljajo 

na noge in so še posebej ranljiva (E-podjetnik, 2012). 

Inovativno okolje ima ključne akterje, ki so po besedah 8. razvojne skupine za 

poslovno-finančno okolje: 

− univerzitetni in podjetniški inkubatorji, 

− znanstveni in tehnološki parki ter  

− pisarne za prenos tehnologij (Kos, 2008). 

 

2.1.1 Inkubator 

Inkubatorji nudijo novonastalim podjetjem ugodnosti, ki se kažejo v nizkih in 

fleksibilnih najemninah ter skupni uporabi laboratorijev in opreme. Poleg svojih 

ugodnosti inkubatorji nudijo tudi storitve, kot so pomoč pri poslovnem načrtovanju, 

svetovanju (strokovno, pravno, finančno itd.), navezovanju novih stikov, pomoč pri 

pridobivanju finančnih sredstev ter pri trženju njihovih izdelkov in storitev. 
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Organizirajo različna izobraževanja in seminarje, s katerimi podjetjem nudijo znanja 

in družabna srečanja, s tem pa možnost mreženja (Meeder, 1993). 

Začetki podjetniških inkubatorjev segajo v leto 1950 v ZDA. Tam se je na vzhodni 

obali povečala brezposelnost, saj so se podjetja v večini preselila na južno in 

zahodno obalo. Frank Mancuso, tedanji župan mesta Watertown v državi New York, 

se je domislil prenoviti prostore, v katerih je bila prej reja perutnine. Prostore je 

prenovil in oddajal po minimalni najemnini tistim, ki so se odločili za podjetništvo.  

Ko so mu postavili vprašanje, kaj počne, je odgovoril: »Pravzaprav ne vem, kako bi 

to poimenoval − prej smo tukaj inkubirali piščance, zdaj pa najbrž inkubiramo 

podjetja.« Tako so nastali prvi podjetniški inkubatorji (Bregar, 2008).  

Ločimo različne oblike inkubatorjev (Pohleven, 2000): 

− Javni (državni) ali neprofitni inkubatorji so ustanovljeni z namenom, da 

pospešujejo razvoj in ustanavljanje novih delovnih mest na območjih, kjer je 

zaradi diverzifikacije ekonomije in spremembe obstoječe proizvodnje narasla 

stopnja brezposelnosti. Ustanoviteljica teh inkubatorjev je država. 

− Privatni inkubatorji, katerih glavni namen je ustvarjanje dobička. Vanje se 

naseljujejo visokotehnološka podjetja, katerih dejavnost pozitivno vpliva na 

tehnološki razvoj. Ustanavljajo jih zasebni investitorji. 

− Univerzitetni inkubatorji, katerih namen je, da prenašajo znanja v 

gospodarstvo. 

− Korporacijski inkubatorji so znani predvsem v ZDA. Velika podjetja, ki so 

bila v težavah, so ustanovila proizvodno-inovativna in tržno uspešna spin-off 

podjetja. Ta podjetja so sodelovala z matičnim podjetjem, poleg tega pa so 

uspešno poslovala tudi z drugimi podjetji. S tem so rešili korporacije pred 

propadom. 

− Hibridni (mešani) inkubatorji so tisti, v katerih se prepletajo javna in 

zasebna sredstva, ki jih prispevajo zasebni investitorji, neprofitne 

organizacije in država.  

V Sloveniji trenutno deluje 13 inkubatorjev, od tega 12 javnih in eden zasebni. 

Poznamo tri vrste inkubatorjev, in sicer: podjetniški/tehnološki inkubatorji, 



5 

 

univerzitetni inkubatorji ter zasebni inkubatorji. Prvi inkubator je uradno nastal 

leta 1992 v Sežani, zdaj pa delujejo po celotni Sloveniji (Bregar, 2008). 

 

2.1.2 Znanstveni in tehnološki park 

Znanstveni parki so usmerjeni v komercializacijo inovacij v znanost, inženirstvo in 

tehnologijo. Spodbujajo ustanavljanje in rast podjetij, ki temeljijo na znanju. 

Znanstveni parki imajo v večini lokacijo blizu fakultet in univerz, ustanavljajo pa jih 

občine, univerze, gospodarske zbornice, država, lokalne skupnosti itd. V teh parkih 

se koncentrirajo možgani raziskovalcev, profesorjev, svetovalcev in 

gospodarstvenikov, ki so močno povezani s podjetništvom in raziskovanjem. 

Tehnološki parki so zaokrožene celote, v njih pa poleg tehnoloških centrov delujejo 

tudi ustanovljena podjetja in velika podjetja. Parki nudijo podjetjem časovno 

neomejeno bivanje, prototipno proizvodnjo ter najem poslovnih prostorov po cenah, 

ki veljajo na trgu. Parki omogočajo sodelovanje z raziskovalnimi, znanstvenimi 

institucijami in podjetji ter prenos tehnologij (Bukovnik, 2008). 

Organizacija okolja za nastanek in razvoj tehnološko usmerjenih podjetij z 

združevanjem in povezovanjem raziskovalnih centrov, zasebnih podjetij in vlade je 

glavni namen znanstvenih in tehnoloških parkov. Interakcija med temi institucijami 

zaradi neposredne bližine in povezanosti, ki spodbuja sinergije med procesi in 

pospešuje prenos znanja, ki so rezultat uspešnosti in učinkovitosti teh aktivnosti, 

omogoča razvoj inovativnih in tehnoloških aktivnosti (Catharino in drugi, 2007). 

Kot razvoj začetnika znanstvenega in tehnološkega parka se najpogosteje omenja 

Stanfordski raziskovalni park, ki je bil ustanovljen leta 1951 kot odziv na potrebe 

podjetniško usmerjenih akademikov. Kasneje so ameriškemu razvoju parkov sledili 

še razvoji parkov evropskih držav. Na Danskem je bil ustanovljen leta 1962, sledi 

Avstrija z letom 1965, konec 70-ih let pa še Kanada, Francija, Švedska ter Britanija 

(Dahlstrand, 1999).  

Znanstveni in tehnološki parki s svojim delovanjem povečujejo število 

visokotehnoloških podjetij, zvišujejo tehnološko raven obstoječih podjetij in 
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zagotavljajo nova delovna mesta. Razlogi za ustanovitev parkov se med seboj 

razlikujejo glede na cilje, ki si jih zastavijo ustanovitelji oziroma lastniki. Lokalne ali 

državne oblasti parke ustanavljajo za regionalni razvoj, univerze z željo po 

povezovanju s širšo okolico, po povečanju prenosa znanja in tehnologije ter po 

razvijanju in usposabljanju svojih kadrov. Z ustanovitvijo parka univerze pridobijo 

na imenu, poleg tega pa jim parki omogočajo dodaten vir prihodka z najemninami 

prostorov in opreme ter s svetovalnimi storitvami (Pospiš Perpar, 1996). 

Storitve, ki jih znanstveni in tehnološki parki ponujajo najemnikom, se od parka do 

parka razlikujejo, v večini primerov pa so podobne storitvam poslovnih prostorov po 

nizkih cenah, konferenčnim sobam, podpornim storitvam v obliki raznih svetovanj, 

izobraževanj in poslovnih svetovanj.  

Menedžerji parkov bi morali posvetiti največjo pozornost štirim področjem storitev 

(Rangus, 2009): 

− povečanju dostopnosti najboljših svetovalcev za hitro rastoča podjetja, 

− zagotavljanju finančne podpore podjetjem, nastanjenim v parku, z 

ustanovitvijo lastnega tveganega sklada kapitala ali z okrepitvijo povezav z 

že obstoječimi organizacijami tveganega kapitala, 

− pomoči podjetjem pri organizaciji izvoza, skupnih vlaganj in pri razvoju 

podružnic, ki pripomorejo k mednarodnemu razvoju podjetja, 

− povezovanju nastanjenih podjetij z univerzo z namenom zagotavljanja 

tehnološkega transferja. 

V Sloveniji poznamo štiri tehnološke parke (JAPTI, 2009): 

 

− Štajerski tehnološki park predstavlja enega izmed najpomembnejših členov 

koordinirane izgradnje in implementacije celovitih mehanizmov podpornega 

okolja v ciljni regiji; 

− Pomurski tehnološki park želi postati aktivno in mednarodno prepoznavno 

središče za inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja; 
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− Primorski tehnološki park je družba, ki skrbi za nastanek, delovanje in rast 

tehnološko najrazvitejših podjetij z visokim tržnim potencialom. Podjetjem 

pomaga pri premagovanju podjetniških in tržnih izzivov, in sicer s ciljem, da 

podjetja čim hitreje razvijejo svoje ideje v produkte ali storitve ter tako 

vstopijo na trg; 

− Tehnološki park Ljubljana stremi k vzpostavitvi mednarodno 

prepoznavnega podpornega okolja in poslovnega središča za razmah 

konkurenčnega in inovativnega tehnološkega podjetništva. 

 

2.2 Financiranje inovativnega okolja 

Majhnim in srednje velikim podjetjem predstavlja glavno oviro pri ohranjanju 

tržnega deleža ali pri doseganju rasti in razvoja pomanjkanje finančnih sredstev. 

Dostop do finančnih sredstev otežijo tveganja: omejena tržna moč, pomanjkanje 

menedžerskih in trženjskih izkušenj, visok delež neotipljivih sredstev (znanje 

zaposlenih, ideje, rezultati raziskav itd.), katerih vrednost je težko oceniti, ter 

odsotnost ustreznih računovodskih kalkulacij (OECD, 2004).  

Velikim podjetjem z nizkim tveganjem so banke veliko bolj naklonjene. Ta podjetja 

imajo bolj predvidljive poslovne načrte, zanesljivejše finančne kalkulacije ter večji 

delež sredstev v bilanci stanja (OECD, 2004). 

Glavne vzroke za oteženo pridobivanje finančnih sredstev inovativnih podjetij navaja 

Evropska komisija (European Commission, 2002): 

− negotovost pričakovanih donosov, ki so posledica negotovih inovativnih 

projektov; 

− omejena možnost zavarovanja inovacij pred posnemanjem, kar lahko zmanjša 

njihovo donosnost; 

− problem finančnih institucij, ki ne znajo ločiti investicijskega portfelja 

posameznega podjetja tako, da bi imelo za vsak projekt ločena finančna 

sredstva; 
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− daljše obdobje razvoja projekta, kar posledično pomeni potrebo po 

dolgoročnejšem zagotavljanju finančnih sredstev; 

− problem, da investitor težko določi donosnost investicije, kar povečuje njeno 

stopnjo tveganja. 

− donosnost; 

− problem finančnih institucij, ki ne znajo ločiti investicijskega portfelja 

posameznega podjetja tako, da bi imelo za vsak projekt ločena finančna 

sredstva; 

− daljše obdobje razvoja projekta, kar posledično pomeni potrebo po 

dolgoročnejšem zagotavljanju finančnih sredstev; 

− problem, da investitor težko določi donosnost investicije, kar povečuje njeno 

stopnjo tveganja. 

 

2.2.1 Vloga države pri financiranju inovativnega okolja 

Država lahko daje finančno podporo neposredno preko posojil, lastniškega vlaganja, 

subvencij ter garancij ali pa lahko z davčnimi olajšavami posredno razbremeni 

finančno stanje podjetja. V primeru posojil ponudi nižje obrestne mere od 

komercialnih. S finančno pomočjo želi podjetjem iz inovativnega okolja zagotoviti 

dober gospodarski razvoj in utrditi svoj mednarodni konkurenčni položaj. Država 

lahko del tveganja inovativnega podjetja prevzame nase z garancijami in državnimi 

poroštvi. Raziskovalnim institucijam in subjektom inovativnega okolja, kot so na 

primer tehnološki parki in inkubatorji, država v primeru subvencij poskuša znižati 

obrestne mere, spodbuditi izvoz podjetja ali pa priskrbeti sredstva za razvoj izdelka 

(Rangus, 2009). 

 

2.2.2 Financiranje inovativnega okolja v Sloveniji 

Ministrstvo za gospodarstvo si prizadeva s svojimi ukrepi izboljšati podjetniško 

kulturo, ustvariti učinkovito in popolno podporno okolje, povečati vlaganja v razvoj, 

izboljšati povezovanje gospodarstva z znanostjo, ustvariti učinkovito okolje za 

inovacije in razvoj, zagotoviti zadostno in popolno infrastrukturo ter zagotoviti 
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ugodne in posebne finančne vire. Svoja denarna sredstva dodeljuje preko javnih 

razpisov, ki jih izvaja samo ali preko izvajalskih institucij.  

Slika 1 prikazuje, kako si sledijo institucije, ki spadajo pod Ministrstvo za 

gospodarstvo, ter kakšen namen ima posamezna institucija (Republika Slovenija 

ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Ministrstvo za gospodarstvo in njegove izvajalske inštitucije (Vir: Republika 

Slovenija ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2012). 

Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v 

nadaljevanju JAPTI) zagotavlja kakovostne brezplačne in dostopne podporne storitve 

na lokalni ravni. Preko mreže vstopnih točk VEM podpira izvajanje podpornih 

storitev. Vstopne točke VEM izvajajo aktivnosti, ki so usmerjene na potrebe 

posameznih ciljnih skupin, med katere spadajo mladi (osnovnošolci in dijaki), 
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delujoča podjetja (podjetja v rasti in tista podjetja, ki poslujejo več kot tri leta), 

delujoča podjetja (0−3 leta poslovanja), potencialni podjetniki.  

JAPTI z namenom razvoja inovativnega okolja koordinira in podpira tudi tehnološke 

parke in inkubatorje, ki s svojimi aktivnostmi prispevajo k nastajanju in razvijanju 

podjetniških pobud ter novih inovativnih podjetij, ki so sposobna ustvarjati nova 

delovna mesta. 

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) svoji ciljni skupini, to so mikro, 

mala in srednje velika podjetja, omogoča možnost pridobitve kredita, saj ta podjetja 

v večini nimajo zadostnih jamstev za zagotavljanje bančnega kredita. S tem SPS 

spodbuja podjetja za izvedbo operacij, ki omogočajo uveljavljanje na trgu, 

izboljšanje tržnega položaja ter širitev in izboljšanje financiranja obratnih sredstev v 

težjih gospodarskih razmerah. 

Tehnološka agencija Slovenije (v nadaljevanju TIA) sofinancira prenos znanja iz 

javnih raziskovalnih zavodov in univerz v zasebne gospodarske družbe. Njena ciljna 

skupina so mikro, mala in srednje velika podjetja. Z razpisi spodbuja zaposlovanje 

visokokakovostne delovne sile, rast in razvoj podjetij, razvoj novih poslovnih 

modelov v podjetjih ter spodbuja sodelovanje med subjekti (Ministrstvo za 

gospodarstvo, 2011). 
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3 PRIMORSKI TEHNOLOŠKI PARK 

Primorski tehnološki park, d. o. o., (v nadaljevanju PTP) je družba, ki pomaga 

podjetjem s svojimi dejavnostmi in storitvami. Skrbi za nastanek, delovanje in rast 

inovativnih tehnološko najrazvitejših podjetij. Ima cilj, da podjetjem, ki so člani 

parka, pomaga, da svoje ideje čim prej razvijejo v izdelke in storitve ter vstopijo na 

trg (Primorski tehnološki park, 2012).  

PTP sestavljajo zaposleni delavci; vodja nacionalnih projektov, vodja mednarodnih 

projektov, vodja financ in splošnih zadev, upravnik stavbe in direktorica ter 

družbeniki, ki so Mestna občina Nova Gorica, Občina Šempeter-Vrtojba, Iskra 

Avtoelektrika, d. d., in Elektro Primorska. Zaposleni opravljajo delo, da park posluje, 

predstavniki družbenikov pa se srečujejo na sejah Skupščine, na katerih obravnavajo 

letna poročila, program dela, odločajo o strateških usmeritvah Parka ter sprejemajo 

podjetja v članstvo Parka (Primorski tehnološki park, 2011).  

Slika 2 prikazuje organigram PTP-ja. 

 

Slika 2: Organigram PTP-ja 
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3.1 Nastanek in razvoj Primorskega tehnološkega parka 

Leta 2000 sta se na Goriškem ustanovila dva tehnološka parka, in sicer Mednarodni 

tehnološki park Plejade in Primorski tehnološki park. Mednarodni tehnološki park 

Plejade je ustanovila Občina Šempeter-Vrtojba s podporo regijsko razvojne agencije 

na mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba. Njihov prvi član je bil Laboratorij za 

alternativne tehnologije Fakultete za elektrotehniko. V prostore so namestili 

ameriško napravo za rezanje z abrazivnim vodnim curkom s širokim spektrom 

obdelovalnih možnosti.  

Primorski tehnološki park je ustanovila takratna Politehnika (zdaj Univerza v Novi 

Gorici) v sodelovanju s podjetjem Instrumentation Technologies s soustanovitelji, ki 

so bili Mestna občina Nova Gorica, Slovenska razvojna družba, Iskra Avtoelektrika, 

d. d., in Elektro Primorska. Sedež podjetja je bil v Rožni dolini. Njihov glavni namen 

je bilo povezovanje znanstveno-izobraževalne in gospodarske sfere.  

Namen obeh tehnoloških parkov je bil vzpostaviti produktivno okolje. V članstvo sta 

parka privabljala mlada inovativna podjetja ter jim omogočala subvencioniran najem 

poslovnih prostorov, povezovanje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami 

doma in v tujini ter pomoč pri iskanju financiranja.  

Leta 2001 so skupaj ugotovili, da je nesmiselno delovanje dveh tehnoloških parkov 

na tako majhni regiji, zato so združili moči in postali Primorski tehnološki park s 

sedežem na Politehniki v Rožni dolini. Ker prostor ni bil najprimernejši, so leta 2002 

odkupili zemljišče s stavbo na območju mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba. 

Stavbo so morali preurediti, saj je bila zgrajena kot skladiščna hala (slika 3). Prijavili 

so se na dva razpisa, PHARE CBC in ESSR, ter tako skupaj pridobili 5 milijonov 

evrov nepovratnih sredstev. Preureditev je potekala v dveh fazah. V prvi fazi so 

preuredili 2.000 m² in pridobili pisarne za razvoj visokotehnoloških podjetij. Drugo 

fazo so dokončali leta 2007 z urejanjem površin (slika 4) in tako pridobili še 

dodatnih 5.200 m², kar pomeni, da Park zdaj razpolaga z 8.200 m² poslovnih in 

skupnih prostorov (Primorski tehnološki park, 2011).  
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Slika 3: Skladiščna hala, iz katere je nastala stavba PTP 

 

 

Slika 4: Stavba PTP-ja 
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3.2 Dejavnost Primorskega tehnološkega parka 

Glavna dejavnost, ki jo ponuja Park, je članstvo, s katerim gradi stimulativno 

poslovno okolje, v njem združuje znanja, inovativnost, tehnologije in storitve ter na 

ta način goriški regiji pomaga k hitrejši gospodarski rasti in razvoju inovativnih 

visokotehnoloških podjetij (Primorski tehnološki park, 2011). 

V članstvo lahko vstopi podjetje, raziskovalno-razvojni oddelek podjetja ali 

samostojni podjetnik, ki pri izvajanju svoje dejavnosti dosega visoko stopnjo 

razvojne usmerjenosti, inovativnosti izdelkov in tehnološke zahtevnosti. Vendar pot 

do vstopa v članstvo ni najbolj preprosta, saj se morajo podjetniki, ki želijo postati 

člani, prijaviti na razpise, ki jih objavi PTP, nato morajo opraviti razgovore s 

svetovalcem v Parku ter oddati poslovni načrt in svojo idejo predstaviti komisiji. Če 

podjetje izpolnjuje pogoje, ki so potrebni za vstop, je sprejeto v članstvo. 

Inovativnemu tehnološkemu podjetju, ki izpolnjuje pogoje in uspešno opravi vse faze 

postopka za članstvo, pridobi status rednega člana. Ta traja štiri leta in članom nudi 

številne ugodnosti. Če podjetje po pretečenem rednem članstvu želi še vedno ostati 

član Parka, lahko vstopi v pridruženo članstvo in s tem še naprej koristi storitve, ki 

jih ponuja PTP, ter sooblikuje mrežo inovativnih, tehnološko naprednih, 

perspektivnih in hitrorastočih podjetij v regiji (Primorski tehnološki park, 2011). 

Podjetja, ki postanejo člani PTP-ja, prejemajo razne ugodnosti. S tem jim Park 

omogoča, da hitreje razvijejo svoje poslovne zamisli in dosežejo zastavljene cilje 

(Primorski tehnološki park, 2011). 

Ugodnosti, ki jih nudi Park:  

− najem prostorov po nižji ceni: Park ponuja pisarne, proizvodne prostore, 

predavalnice in sejne sobe; 

− stimulativno okolje in odlični pogoji za delo: članom nudi možnost za delo 

v družbi z najperspektivnejšimi slovenskimi podjetji ter z izobraževalnimi in 

raziskovalnimi ustanovami;  

− finančne spodbude za člane: s strani države so člani deležni nepovratnih 

finančnih spodbud; 
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− ugodna lokacija: Park se nahaja ob slovensko-italijanski meji v neposredni 

bližini avtoceste Ljubljana−Ajdovščina−Benetke; 

− storitve in ugodnosti članov: razpoložljivost skupin in podpornih storitev na 

enem mestu, pomoč pri iskanju in pridobivanju finančnih aranžmajev, 

individualna obravnava vsakega člana, mreženje in ustvarjanje sinergij, 

dostop do virov znanja, skupna promocija, vključevanje v projekte 

Tehnološkega parka, kotiček s časopisi, uporaba fotokopirnega stroja in 

družabni kotiček.  

 

3.2.1 Včlanitev v Primorski tehnološki park  

Kandidati, ki želijo postati člani PTP-ja, morajo skozi postopek včlanitve. 

− Prijava kandidata za članstvo v tehnološkem parku: kandidat mora najprej 

oddati izpolnjen prijavni obrazec. 

− Predstavitev kandidata za članstvo pred člani Programskega sveta: kandidat 

se mora predstaviti Programskemu svetu, ki je sestavljen iz neodvisnih 

strokovnjakov. Če kandidat dobro opravi svojo nalogo, lahko nadaljuje 

postopek za pridobitev članstva. 

− Priprava poslovnega načrta: kandidati morajo oddati poslovni načrt. 

− Ocenjevanje poslovnih načrtov kandidatov: poslovne načrte ocenjujejo 

strokovnjaki s tehničnega in ekonomskega vidika. Če kandidat doseže 

zadostno število točk, uprava Parka odda predlog za sprejem v članstvo, v 

nasprotnem primeru zavrne kandidata.  

− Vključitev članov: ko kandidat opravi vse postopke, Skupščina odloči na 

osnovi dosežene ocene, ali je kandidat sprejet ali zavrnjen v članstvo Parka. 

 

3.2.2 Storitve 

PTP ima pet vrst storitev, s katerimi svojim članom pomaga, da lažje premagajo 

podjetniške in tržne izzive. Z mreženjem Park omogoča sodelovanje podjetij med 

člani PTP-ja, s člani znanstvenih in tehnoloških ter podjetniških in univerzitetnih 

inkubatorjev doma in v tujini, s ponudniki tveganega kapitala in poslovnimi angeli, z 
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znanstveno-raziskovalnim okoljem, podjetji v lokalnem in globalnem okolju ter z 

drugimi institucijami podpornega okolja.  

Park članom pomaga pri iskanju finančnih sredstev. Finančno pomoč nudi na več 

načinov: selektivno obveščanje o domačih in mednarodnih razpisih, pomoč pri 

prijavah na razpise, pri iskanju investitorjev in poslovnih angelov, sodeluje z nosilci 

skladov tveganega kapitala, organizira svetovanja, izobraževanja, usposabljanja, 

strokovne posvete ter sodeluje s finančnimi institucijami in nosilci skladov tveganega 

kapitala. 

S promocijo nudi članom predstavitve v medijih, obiske delegacij, predstavitve na 

sejmih, seminarjih in konferencah, promocije komercializacije znanja, novinarske 

konference ter razne promocijske dogodke. 

Park se vključuje v domače in mednarodne projekte in s tem člane motivira za 

pripravo evropskih projektov, jih motivira in vključuje v podjetniška in druga 

tekmovanja, išče mednarodne podjetniške in druge mreže. PTP se vključuje v druge 

projekte, kot so projekti tehnoloških parkov, inkubatorjev in drugih razvojnih 

institucij, organizira svoje projekte in v te skuša vključevati svoje člane. 

Park preko plemenitenja skrbi za pretok informacij in organizira predstavitve, 

predavanja in srečanja s strokovnjaki in uspešnimi podjetniki. Sem sodijo 

predstavitve aktualnih in prihajajočih razpisov, predstavitve podjetniških in drugih 

mrež, srečanja z uspešnimi podjetniki, zaposleni v parku pomagajo s predstavitvami 

aktualnih in prihajajočih razpisov ter nudijo pomoč pri pripravi razpisne in projektne 

dokumentacije. 
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4 REZULTATI RAZISKAVE MED ČLANI PRIMORSKEGA 

TEHNOLOŠKEGA PARKA 

Med opravljanjem praktičnega usposabljanja in med pogovori z zaposlenimi v PTP-

ju smo ugotovili, da je njihovo število članov upadlo, poleg tega pa se soočajo tudi z 

željami po izstopu iz članstva. Zaradi želje po konkretnejših odgovorih za vzroke 

izstopov smo o tem vprašali kar člane Parka.  

Sestavili smo anonimen anketni vprašalnik in ga v začetku aprila 2012 poslali na 62 

elektronskih naslovov bivših, rednih in pridruženih članov. Tovrstna oblika 

poizvedovanja se ni obnesla, zato sem se v začetku maja 2012 podala na pot in z 

anketnim vprašalnikom obiskala člane. Nekateri so pokazali interes in si vzeli čas za 

izpolnjevanje vprašalnika, nekateri pa so mi zapirali vrata z izgovori, da nimajo časa. 

Vseeno sem jim pustila anketni vprašalnik s prošnjo, naj mi ga oddajo v poštni 

nabiralnik PTP-ja. Želela sem jih namreč razbremeniti dodatnih stroškov pošiljanja; 

poštni nabiralnik PTP-ja se namreč nahaja poleg njihovega. Žal mi teh anketnih 

vprašalnikov anketiranci niso vrnili. Zaradi nizkega interesa nekaterih članov sem 

dobila zgolj 26 odgovorov, ki smo jih analizirali in vam jih bomo v nadaljevanju 

predstavili. 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz treh vprašanj odprtega tipa, štiri vprašanja so v 

obliki tabele, v kateri so anketiranci odgovore označevali s križcem, pet vprašanj pa 

je zaprtega tipa, anketiranci so odgovore obkroževali. Pri analizi smo anketni 

vprašalnik razdelili v pet sklopov: osnovni podatki, storitve PTP-ja, dogodki, ki jih 

organizira PTP, prostori, ki jih oddaja svojim članom, ter zadovoljstvo s Parkom in 

njegovimi zaposlenimi. V nadaljevanju vam bomo s pomočjo grafov predstavili 

zadovoljstvo članov s posamezno dejavnostjo.  

4.1 Osnovni podatki anketirancev 

V sklopu teh vprašanj smo želeli izvedeti za stopnjo izobrazbe anketirancev, število 

zaposlenih v podjetju, s katero dejavnostjo se ukvarjajo njihova podjetja ter kako 

dolgo so že člani PTP-ja oz. za njihovo dejavnost v sklopu Parka. 



18 

 

Sestavili smo tabelo, v kateri so morali anketiranci obkrožiti odgovor, ki velja zanje 

in za njihovo podjetje. S pomočjo grafov vam bomo v nadaljevanju predstavili 

odgovore, ki smo jih pridobili od članov. 

Iz osnovnih podatkov je razvidno, da prevladujejo anketiranci s VII. stopnjo 

izobrazbe. Največ podjetij je razvojno-raziskovalnih in so v redno članstvo PTP 

vključeni tri leta, podjetja so majhna in imajo v večini enega zaposlenega. 

Iz slike 5 lahko razberemo, da ima kar 88 % podjetnikov, ki so člani PTP-ja, VII. 

stopnjo izobrazbe, VI. stopnjo ima 8 % anketirancev, le 4 % anketirancev ima še 

višnjo stopnjo. 

 

 

Slika 5: Stopnja izobrazbe anketirancev 

Na sliki 6 smo prikazali osnovne dejavnosti podjetij. Z nje lahko razberemo, da je v 

Park vključeno veliko število razvojno-raziskovalnih podjetij (v nadaljevanju R&R), 

kar 50 %, nato sledijo storitvena z 42 %, proizvodna podjetja, 4 %, in trgovska  

podjetja, 4 %.  
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 Slika 6: Osnovna vrsta dejavnosti podjetja 

Kot smo že omenili, ima PTP dve vrsti članov, ki se razvrščajo med redne člane in 

pridružene člane. Redno članstvo poteka štiri leta, nato se lahko člani vpišejo v 

pridruženo članstvo in tako še naprej koristijo storitve Parka.  

Iz slike 7 lahko razberemo, koliko članov je razvrščenih pod posamezno vrsto 

članstva. S tem vprašanjem smo želeli izvedeti, katerih članov je največ oz. kateri 

člani so odgovarjali na anketni vprašalnik. Izvedeli smo, da je največ tistih, ki so v 

članstvo PTP-ja vključeni 3 leta, teh je 42 %, z 20 % sledijo člani, ki so v članstvo 

vključeni 1 leto, s 15 % pa sledijo pridruženi člani in tisti, ki so v članstvu dve leti. 

Najmanj (4 %) je pridruženih članov ter članov, ki so v zadnjem letu članstva.  
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Slika 7: Število let članstva oz. vrsta članstva 

Slika 8 prikazuje število zaposlenih v podjetju. V članstvo PTP-ja se vključujejo 

majhna podjetja. Iz grafa 4 lahko razberemo, da ima kar 50 % podjetij samo enega 

zaposlenega. Sledijo podjetja, ki zaposlujejo 2−5 zaposlenih, 42 %, 4 % podjetij v 

parku pa je takšnih, ki nimajo zaposlenih. Prav toliko (4 %) je tudi podjetij, ki imajo 

več kot šest zaposlenih.  

 

 

Slika 8: Število zaposlenih v podjetju 
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4.2 Raziskava zadovoljstva članov s storitvami Primorskega 

tehnološkega parka 

V tem sklopu bomo prikazali, kako so člani zadovoljni s storitvami, ki jim jih ponuja 

PTP. Glavno vprašanje v anketnem vprašalniku se je glasilo: »Kako ste zadovoljni s 

storitvami Primorskega tehnološkega parka?« Temu vprašanju je sledila tabela, v 

kateri so bile naštete storitve, ki jih ponuja PTP. Pri vsaki posamezni storitvi so člani 

označili, v kolikšni meri so z njo zadovoljni. Na izbiro so imeli pet odgovorov: 

»nezadovoljni«, »zadovoljivi«, »zadovoljni«, »zelo zadovoljni« ter »nismo 

sodelovali«. 

Ker smo bili mnenja, da za našo raziskavo ne bodo zadoščali odgovori o 

zadovoljstvu članov s storitvami PTP-ja, smo na tem mestu zastavili še dve vprašanji 

odprtega tipa. Vprašanji sta se glasili: »Navedite, če se vam zdi, da bi moral PTP 

nuditi še katero drugo storitev,« ter »Ali bi katero od storitev, ki jo nudi PTP, ukinili? 

Navedite njeno ime.« 

Slike 10, 11 in 12 prikazujejo zadovoljstvo članov s posamezno storitvijo. Ker je opis 

zadovoljstva kompleksnejši smo vsebino prikazali v več slikah.   

Z obveščanjem o razpisih je 50 % članov zadovoljivih, 27 % je članov, ki so z 

obveščanjem o razpisih zadovoljni, 12 % članov pa je s to dejavnostjo PTP-ja 

nezadovoljnih. 11 % članov ni sodelovalo pri tej storitvi. 

S pomočjo za pridobivanje nepovratnih sredstev je 36 % članov zadovoljivih,    

23 % zadovoljnih, 19 % nezadovoljnih, 13 % članov te storitve ni koristilo, 9 % 

članov pa je s to storitvijo zelo zadovoljnih. 

Z nudenjem pomoči pri pridobivanju ugodnega financiranja je 35 % članov 

zadovoljivih, kar 31 % je nezadovoljnih, 21 % članov ni sodelovalo, 13 % članov pa 

je s storitvijo zadovoljnih. 

Z mreženjem park nudi članom povezovanje z drugimi člani, podjetniki ter raznimi 

univerzami in inkubatorji. S to storitvijo je 39 % članov zadovoljivih, 38 % jih pri 

tem ni sodelovalo, 15 % članov je zadovoljnih, 8 % članov pa je nezadovoljnih.  
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Slika 9: Zadovoljstvo članov s storitvami PTP-ja (1. del) 

S promocijo članov PTP-ja je 35 % članov zadovoljivih, nato si s 23 % sledijo 

nezadovoljni ter zadovoljni člani, 4 % članov je s to storitvijo zelo zadovoljnih, 15 % 

članov pa te storitve ni koristilo. 

PTP svojim članom nudi storitev, s pomočjo katere se sestajajo člani in vodstvo, in 

sicer so to sestanki med upravo PTP-ja in člani. Kar 42 % članov je s to storitvijo 

nezadovoljnih, 27 % članov je s to storitvijo zadovoljivih, 12 % članov pri njej ni 

sodelovalo, 11 % članov pa je s to storitvijo zadovoljnih. Le 8 % članov je s to 

storitvijo zelo zadovoljnih, kar je zaskrbljujoč podatek.  

Zadnja storitev, ki jo ponuja Park, je mentorstvo in poslovno svetovanje. 35 % 

članov je s to storitvijo zadovoljivih, 27 % članov pri njej še ni sodelovalo, 19 % 

članov je nezadovoljnih. 15 % je zadovoljnih članov, le 4 % članov so s to storitvijo 

zelo zadovoljni. 

Pri tem vprašanju smo izvedeli, da anketiranci niso najbolj zadovoljni s storitvami 

Parka, saj prevladujejo odgovori, da so s storitvami zadovoljivi, kar pomeni, da niso 

ne zadovoljni ne nezadovoljni. Naše mnenje je, da bo Park moral svoje storitve bolj 
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popestriti, uvesti kaj novega. Ideje so člani sami predlagali in smo jih tudi predstavili 

v nadaljevanju.  

Člani si želijo več osebnega svetovanja, mreženja, delavnic, srečanja z uspešnimi 

podjetniki, mentorstva, individualnega svetovanja predvsem ob ustanovitvi ter v 

prvih letih delovanja podjetij ter več povezav z drugimi podjetji, inkubatorji ter 

tehnološkimi parki v okolju, tujini ter po vsej Sloveniji. 

 

 

Slika 10: Zadovoljstvo članov s storitvami PTP-ja (2.del) 
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Slika 11: Zadovoljstvo članov s storitvami PTP-ja 

Kot smo že omenili, smo pri vprašanju o storitvah postavili še dve vprašanji odprtega 

tipa. Na prvo vprašanje, pri katerem so člani morali napisati, katere storitve bi moral 

Park še nuditi, so izrazili želje: 

− pomoč pri vstopu posameznih podjetij na trge; 

− aktivno sodelovanje na razpisih Evropske unije ter na ostalih razpisih; 

− več osebnega svetovanja, mreženja, delavnic, srečanja z uspešnimi podjetniki, 

mentorstva, individualnega svetovanja predvsem ob ustanovitvi ter v prvih 

letih delovanja podjetij ter več povezav z drugimi podjetji, inkubatorji ter 

tehnološkimi parki v okolju, tujini ter po vsej Sloveniji; 

− sprotno spremljanje podjetij pri rasti in razvoju; na ta način jim pomagati in 

jih usmerjati na zmagovalni tir ter jih pripraviti na samostojno pot; 

− več predstavitev razpisov s konkretnimi nasveti; 

− notranje računovodstvo, ki bi bilo na razpolago vsem članom; 

− nudenje pravnega svetovanja; 

− podpora pri raznih organizacijah srečanj, sejmov in predstavitev. 
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S pomočjo drugega vprašanja smo želeli izvedeti, ali bi člani ukinili katero izmed že 

ponujenih storitev Parka. Pri tem vprašanju žal nismo dobili konkretnega odgovora, 

saj so bili vsi odgovori enaki in so se glasili »ne«.  

 

4.3 Anketa zadovoljstva članov z dogodki, ki jih organizira Primorski 

tehnološki park 

PTP za svoje člane med letom organizira razne dogodke, ki pa se jih člani v večini ne 

udeležujejo. Z vprašanjem, ki se je glasilo: »Kateri dogodki, ki jih je ponudil PTP, so 

vam bili všeč?« smo poskušali izvedeti, kaj je članom všeč in kaj ne. Tudi pri tem 

vprašanju smo sestavili tabelo, v kateri so anketiranci s križcem označili posamezen 

dogodek. Na razpolago so imeli štiri različne odgovore: »všeč«, »niso všeč«, 

»potrebne so spremembe« ter »nismo sodelovali«. 

Slika 12 prikazuje, v kolikšni meri je članom všeč posamezen dogodek. Kot boste v 

nadaljevanju zasledili, so rezultati zaskrbljujoči, saj večine dogodkov člani sploh ne 

poznajo. Razlogov za tovrstno stanje žal nismo našli. V nadaljevanju si poglejmo 

podrobne rezultate. 

Dan odprtih vrat: kar 69 % članov ne pozna tega dogodka, 23 % članov je dogodek 

všeč, 12 % članov pa meni, da so pri tem dogodku potrebne spremembe. 

Dogodek z imenom borza kadrov. Polovica članov tega dogodka ne pozna, sledijo 

člani, ki jim je ta dogodek všeč (31 %), 19 % članov pa je mnenja, da so tudi pri tem 

dogodku potrebne spremembe. 

Start:up delavnica je polovici članov všeč, 28 % je članov, ki te delavnice ne 

poznajo, 8 % članov ta delavnica ni všeč, 4 % članov pa menijo, da so pri delavnici 

potrebne spremembe.  

Dogodek, v sklopu katerega PTP organizira predstavitve razpisov, je polovici 

članom všeč, sledijo člani, ki jim dogodek ni poznan, teh je 23 %, nato člani,  ki so 

mnenja, da je potrebno predstavitve razpisov spremeniti (19 %), 8 % članov pa ta 

dogodek ni všeč. 



26 

 

Tematski zajtrk je dogodek, ki kar 73 % članov ni znan, 23 % članov je všeč, 4 % 

članov pa ni všeč.  

Družabno srečanje s člani je dogodek, ki ga 54 % članov ne pozna, 23 % članov je 

všeč, 19 % članov je mnenja, da so pri tem dogodku potrebne spremembe, 4 % 

članov pa ta dogodek ni všeč. 

 

Slika 12: Zadovoljstvo članov z dogodki, ki jih organizira PTP. 

4.4 Raziskava zadovoljstva članov s Primorskim tehnološkim parkom 

in z zaposlenimi v njem 

V sklopu tega dela diplomske naloge smo anketirancem zastavili dve vprašanji; eno 

je bilo vprašanje zaprtega tipa s tremi možnimi odgovori (»da«, »delno« in »ne«), 

drugo vprašanje pa je bilo sestavljeno iz tabele, v kateri so bili zapisani zaposleni v 

Parku. Člani so morali s križcem označiti, kako so s posameznikom zadovoljni. 

Zaposlene smo razvrstili po nazivih: direktor, vodja mednarodnih projektov, vodja 

marketinga, vodja financ in splošnih zadev, vodja nacionalnih projektov ter upravnik 

stavbe. Na tem mestu moramo omeniti, da je bila v času izvajanja ankete na 

direktorskem mestu druga oseba, ki je s položaja predčasno odstopila (s prvim 
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julijem letošnjega leta), in njeno mesto je prevzela oseba, ki je bila prej vodja 

marketinga. 

Člani so s PTP delno zadovoljni, z zaposlenimi pa v večini zadovoljni. 

Na vprašanje, ki se je nanašalo na celoten PTP in se je glasilo: »Ali je PTP izpolnil 

vaša pričakovanja?«, je 70 % anketirancev obkrožilo odgovor DELNO, odgovor DA 

in NE pa je obkrožilo 15 % članov. 

Slika 13 posreduje analizo odgovorov na vprašanje, ki se je glasilo: »Kako ste 

zadovoljni z zaposlenimi v PTP?«  

Vprašanje je bilo oblikovano kot tabela, v kateri so morali člani s križcem označiti, v 

kolikšni meri so s posameznim zaposlenim v PTP-ju zadovoljni. Na razpolago so 

imeli tri odgovore: »nezadovoljni«, »zadovoljni« ter »nismo sodelovali«. 

Z direktorjem je zadovoljnih 39 % članov, 38 % jih je z njim nezadovoljnih, 23 % 

članov pa z njim še ni sodelovalo. Kar 54 % članov še ni sodelovalo z vodjo 

mednarodnih projektov, 42 % članov je z njim zadovoljnih, 4 % članov pa z njim 

niso zadovoljni. Z vodjo marketinga je zadovoljnih 77 % članov, 19 % jih z njim ni 

sodelovalo, 4 % članov pa z njim niso zadovoljni. Z vodjo financ in splošnih zadev je 

zadovoljnih 73 % članov, 19 % je z njim nezadovoljnih, 8 % članov pa z njim še ni 

sodelovalo. Z vodjo nacionalnih projektov je polovica članov zadovoljna, 27 % jih z 

njim ni sodelovalo, 23 % članov pa je z njim nezadovoljnih. Z upravnikom stavbe je 

58 % članov zadovoljnih, 38 % jih z njim še ni sodelovalo, 4 % članov so z njim 

nezadovoljni.  

 



28 

 

 

Slika 13: Zadovoljstvo članov z zaposlenimi v PTP 

4.5 Raziskava zadovoljstva članov s prostori, ki jih nudi Primorski 

tehnološki park 

V tem sklopu vprašanj smo želeli izvedeti, kako so člani zadovoljni z najetimi 

prostori, ki jim jih nudi Park. Vprašanja so bila sestavljena v okviru anketnega 

vprašalnika, zato smo najprej želeli izvedeti, ali so člani najemniki Parka ali ne. 

Zastavili smo vprašanje: »Ali ste najemnik prostorov PTP-ja?« Kar 77 % članov je 

odgovorilo z DA, le 23 % članov nima v najemu prostorov Parka. Ker se nam je 

zdelo nesmiselno, da bi člani, ki nimajo v najemu prostorov, odgovarjali naprej, smo 

naslednje vprašanje oblikovali tako: »Če ste najemnik prostorov, potem prosim, da 

nadaljujete z odgovarjanjem.« Za to opombo so sledila še štiri podvprašanja, med 

katerimi je bilo tudi vprašanje odprtega tipa.  

Z analizo anket smo izvedeli, da so člani, ki so najemniki prostorov, z najetim 

prostorom v večini zadovoljni, stavba kot celota se jim zdi neurejena, ob vstopu v njo 

nimajo posebnih občutkov. Večina anketirancev je bila mnenja, da je stavbo 

potrebno urediti, da bo izgledala boljše in dajala boljši vtis. 

PTP bo moral urediti stavbo in jo okrasiti z raznimi rožami, slikami njihovih članov, 

z raznimi maketami, kaj izdelujejo člani, urediti kakšen kotiček, kjer se bodo 



29 

 

najemniki ter obiskovalci lahko zadrževali in družili, ter organizirati razne dogodke, 

ki bodo popestrili dogajanje v stavbi. 

Slika 12 prikazuje, da je 55 % članov zadovoljnih s prostori, 31 % članov je delno 

zadovoljnih in le 5 % članov z najetim prostorom ni zadovoljnih. 

 

Slika 14: Zadovoljstvo članov z najetim prostorom 

Slika 13 prikazuje mnenje članov o urejenosti najemne stavbe. 56 % članov se zdi 

stavba neurejena, 44 % članov pa se zdi najemna stavba urejena.  
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Slika 15: Zadovoljstvo članov z zgledom stavbe 

Želeli smo izvedeti, kakšne občutke imajo najemniki, ko vstopijo v stavbo, zato smo 

jim postavili vprašanje: »Kakšni so vaši občutki ob vstopu v stavbo?« Anketiranci so 

imeli na razpolago tri odgovore: »prijetni«, »neprijetni« ter »ni posebnih občutkov«. 

Na sliki 14 so prikazani rezultati. 66 % najemnikov ne občuti nič posebnega ob 

vstopu v stavbo, 17 % najemnikov ima ob vstopu v stavbo prijetne občutke, 

preostalih 17 % najemnikov pa ima ob vstopu v stavbo neprijetne občutke. 

 

Slika 16: Občutek ob vstopu v stavbo 
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Zadnje vprašanje v tem sklopu vprašanj ter v celotni anketi je bilo odprtega tipa in se 

je glasilo: »Kaj menite, da bi bilo potrebno spremeniti na stavbi?« 

Odgovori: 

− boljše ogrevanje in klimatizacija, 

− zunanje žaluzije, 

− sončna elektrarna na strehi, 

− pokrita parkirišča, 

− energetska sanacija, 

− slaba izolacija (skozi stene se sliši v druge pisarne), 

− sprememba izgleda, da stavba ne bo izgledala kot skladišče, 

− več dogajanja in vzdušja v stavbi, 

− bolje označen dostop do stavbe, 

− dati energijo stavbi, da bo dajala boljši vtis, 

− urejeni parkirni prostori; naj bodo ločeni za podjetnike in študente, 

− študentje ne sodijo v stavbo, 

− več najemnikov. 
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5 PREDLOGI SODELOVANJA PRIMORSKEGA TEHNOLOŠKEGA 

PARKA Z DRUGIMI PODJETJI V GORIŠKI REGIJI 

S pogovorom z novo direktorico PTP-ja, ki je svoje mesto zasedla s 1. 7. 2012, ter s 

pomočjo mentorja smo oblikovali predloge o sodelovanju PTP-ja s posameznimi 

podjetji, ki so v večini tudi soustanovitelji Parka. Na ta način bi si namreč lahko tako 

Park kot podjetja izboljšala poslovanje. Ne samo v korist posameznikov, temveč za 

vso goriško regijo. 

5.1 Regijska razvojna agencija severne Primorske 

Regijska razvojna agencija severne Primorske, d. o. o., Nova Gorica, (v nadaljevanju 

RRA severne Primorske) je agencija, katere namen je, da združi vse lokalne, regijske 

in državne potenciale ter realizira razvojne projekte. Zadala si je nalogo, da v svojem 

okolju prepozna potrebe gospodarskega, socialnega, okoljskega in prostorskega 

področja s spodbudo razvoja regije (RRA severne Primorske, 2012). 

RRA severne Primorske in PTP nudita podobne storitve, kar pomeni, da bi lahko 

kvalitetno sodelovala, če bi združila moči.  

Opazili smo namreč, da ne sodelujeta, zato smo našli nekaj spodbudnih načinov, 

kako bi lahko združila moči. K skupnemu sodelovanju bi lahko pristopili z raznimi 

organizacijami dogodkov, na katere bi povabili podjetja, ki se nahajajo v goriški 

regiji. Na ta način bi podjetniki imeli možnost, da se predstavijo, in mogoče bi jih 

prav ta predstavitev pripeljala do sodelovanja z drugim podjetjem. Mogoče bi lahko 

tudi soorganizirali dogodek, katerega tema bi bila pospeševanje razvoja. Vse te 

predloge smo predstavili direktorici PTP-ja, ki jih je dobro sprejela in zanje pokazala 

veliko interesa.  

Po dveh mesecih od našega prvega pogovora z direktorico PTP-ja smo se ponovno 

srečali. Zaupala nam je, da se je dogovarjala z direktorjem RRA severne Primorke in 

da bodo združili moči ter skupaj sodelovali pri prijavah na razpise in pri pomoči ter 

iskanju novih finančnih virov.  
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5.2 Iskra Avtoelektrika, d. d.  

Iskra Avtoelektrika, d. d., je matična družba skupine, ki upravlja z različnimi podjetji 

za raziskave in razvoj; 7 proizvodnih ter 5 trgovskih družb (Letrika, 2012). 

Iskra Avtoelektrika, d. d., je pripomogla k ustanovitvi Parka in s tem za Park storila 

ogromno. Po našem mnenju bi lahko pristopila še k drugim načinom sodelovanja. 

Direktorici PTP-ja smo svetovali, da bi pristopila do direktorja podjetja Iskra 

Avtoelektrika, d. d., ter se z njim pogovorila o idejah o skupnem sodelovanju. 

Svetovali smo ji, da bi lahko Park z njimi sodeloval na ta način, da bi z različnimi 

razpisi iskal podjetnike oz. tiste, ki si želijo to postati, nato pa bi zanje delal izdelke 

ali polizdelke, ki jih sami ne izdelujejo, vendar jih potrebujejo za svojo nadaljnjo 

proizvodnjo. Na ta način bi sebi olajšali delo (iskanje dobaviteljev), Park pa bi 

privabljal nove člane.  

 

5.3 Univerza v Novi Gorci 

Univerza v Novi Gorici (v nadaljevanju UNG) je nedržavna univerza, ki študentom 

omogoča več vrst študijskih programov. Univerza ustvarja harmoničen odnos med 

študenti in raziskovalci ter s tem omogoča, da se znanje prenaša na mlajše generacije 

in v podjetniško okolje (Univerza v Novi Gorici, 2012).  

UNG je prav tako kot Iskra Avtoelektrika, d. d., soustanoviteljica PTP, kar pomeni, 

da je za Park storila že ogromno, saj je prispevala k njegovemu razvoju. Mogoče bi 

lahko k sodelovanju s Parkom pristopila še na drugačen način in tako svojim 

študentom omogočila kvalitetnejši študij ter večje možnosti, da si po študiju poiščejo 

svojo pravo nadaljnjo pot. Univerza bi lahko organizirala predstavitev o PTP in 

študentom podrobneje predstavila, kako le-ta deluje ter kakšne so možnosti za 

ustanovitev podjetja. Mogoče bi bil to povod, da bi kakšen od študentov, ki ima 

dobre ideje, ustanovil svoje podjetje. Park bi lahko ponudil študentom UNG 

opravljanje počitniškega dela. Na ta način bi si študentje pridobili izkušnje 

(predvsem z organizacijo dogodkov, spoznavanjem poslovnih načrtov, delovanjem 

ter še mnogimi drugimi uporabnimi znanji). To lahko tudi sama potrdim, saj sem 

opravljala praktično usposabljanje v PTP in tam pridobila veliko izkušenj in znanja. 
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Od tod tudi ideja o sodelovanju s PTP, saj sem mnenja, da je PTP študentom premalo 

znan. 

PTP in UNG bi lahko skupaj sodelovala tako, da bi soorganizirala dogodke, ki bi bili 

zanimivi študentom in podjetnikom, ter da bi Park poiskal podjetja, le-ta pa bi lahko 

realizirala kakšno dobro idejo, ki jo razvijejo študentje na UNG.  

UNG in PTP bi s skupnimi močmi lahko dobro sodelovala ter tako pripomogla k 

boljšemu razvoju goriške regije, naprednejšemu razmišljanju študentov ter 

navsezadnje k boljšemu poslovanju. 
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6 ANALIZA POSLOVANJA ČLANOV PRIMORSKEGA 

TEHNOLOŠKEGA PARKA 

Z opravljeno analizo smo poskušali prikazati promet rednih članov ter preteklih 

članov. S pomočjo zaposlenih v Parku smo pridobili informacije o prometu članov. 

Oblikovali smo tabeli ter v njiju prikazali naziv podjetja, datum ustanovitve, panogo 

podjetja, število zaposlenih in njegov promet. 

Za analizo smo si izbrali devet preteklih članov in devet rednih članov ter jih 

predstavili v tabeli.  

V nadaljevanju bomo razložili, kaj pomenijo posamezni stolpci v tabelah, ki bodo 

predstavljene v nadaljevanju. 

- Datum ustanovitve podjetja; kot že ime pove, je to datum, s katerim začne 

podjetje poslovati. 

- Status podjetja nam pove status člana. Ta je lahko inkubiranec, kar pomeni, 

da je član v rednem članstvu, njegovo podjetje je še mlado in ne presega dobe 

članstva več kot 4 leta, ter diplomiranec, kar pomeni, da mu je v podjetju 

preteklo članstvo in ni več njegov redni član. 

- Panoga podjetja nam pove, katero dejavnost opravlja podjetje. V tabeli 1 je za 

vsako dejavnost zapisana oznaka.  

- Zapis leto nam prikazuje, iz katerega leta so v vrsticah predstavljeni podatki. 

- Število zaposlenih nam pove, koliko zaposlenih je imelo podjetje v 

posameznem letu poslovanja.  

- Promet nam prikazuje, koliko prilivov je ustvarilo podjetje. 

6.1 Pretekli člani 

To so člani, ki jim je članstvo že preteklo. Kot smo že omenili, članstvo traja štiri 

leta. Člani podjetja imajo ob vstopu status inkubiranca, po preteku članstva pa 

pridobijo status diplomiranca. S tem nazivom, če podjetje želi, lahko postane tudi 

pridruženi član. 
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V nadaljevanju vam bomo na kratko predstavili podjetja, ki so pretekli ali pridruženi 

člani PTP. 

Konstelacija H2 modularni avtonomni napajalni sistemi d. o. o. je podjetje, ki je 

usmerjeno v prihodnost mikroenergetik. Njegova osnovna dejavnost je razvoj in 

izvedba energetsko samozadostnih bivalnih, poslovnih in vseh ostalih objektov, v 

katerih se zadržuje človek, ob uporabi izključno obnovljivih virov energije ter 

sekundarnih virov, kot je vodik. Podjetje zaposluje enega zaposlenega, v tretjem letu 

poslovanja je zamenjalo panogo iz finančne in zavarovalniške dejavnosti v  

strokovno, znanstveno in tehnično dejavnost. Podjetje je v prvih treh letih lepo 

napredovalo (Primorski tehnološki park, 2012). 

Navimar navtika d. o. o. je podjetje, ki razvija in proizvaja plovila pod zaščiteno 

blagovno znamko Lexmar. Evropskemu trgu ponuja novo plovilo, ki nudi več od 

konkurence. Podjetje trenutno zaposluje eno osebo in ima panogo predelovalna 

dejavnost, ki jo je zamenjalo v tretjem letu poslovanja. Podjetje lepo napreduje, saj 

mu promet vsako leto narašča (Primorski tehnološki park, 2012). 

Podjetniška mreža Obrtni center restavratorstva d. o. o. (OCRA) združuje 

obrtnike različnih strok, ki so se odločili, da bodo na podlagi strokovne 

usposobljenosti del svoje strokovne usmeritve in delovanja namenili restavratorstvu. 

Podjetje trenutno zaposluje dva zaposlena in ima lep promet. Ta se je ob zamenjavi 

panoge v kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti krepko povečal (Primorski 

tehnološki park, 2012). 

Podjetje I-SVET se ukvarja z igralniškim svetovanjem, razvojem, prodajo in 

proizvodnjo igralniških naprav. Od konkurence se razlikuje z nudenjem novih 

pristopov v prodajnih strategijah. Podjetje trenutno zaposluje enega zaposlenega, saj 

mu je promet močno upadel. Podjetje je v tretjem letu poslovanja zamenjalo svojo 

panogo v predelovalno dejavnost (Primorski tehnološki park, 2012). 

Podjetje Vimar d. o. o. je skupaj s podjetjem MF PLUS d. o. o. razvilo blagovno 

znamko AWT (Advanced Water Technology) z namenom združitve dolgoletnih 

izkušenj in znanja. Podjetje je tako na evropski trg pripeljalo nove tehnologije s 

področja prečiščevanja pitne vode. Podjetje trenutno nima zaposlenih, saj mu je 
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promet upadel oz. ga v zadnjem letu poslovanja nima (Primorski tehnološki park, 

2012). 

Podjetje Neptun Digital d. o. o. ponuja trgu nizkocenovno rešitev s področja 

digitalne signalizacije. Poleg multimedijskega predvajalnika LARISSA ponuja tudi 

program za urejanje vsebin (Content Manager) in strežniški program (Server 

Software) po izredno ugodni ceni. Strojna oprema je prva na področju digitalne 

signalizacije, ki je v celoti grajena na novi Intelovi matični plošči mini ITX. Podjetje 

trenutno zaposluje enega zaposlenega in je od rednega članstva pristopilo k 

pridruženemu članstvu. Podjetje je v drugem letu poslovanja zamenjalo panogo za 

strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti in s tem povečalo promet poslovanja 

(Primorski tehnološki park, 2012). 

Etris d. o. o. je podjetje, ki se ukvarja z računalniškem programiranjem. Podjetje 

trenutno zaposluje dva zaposlena in ima panogo informacijske in komunikacijske 

dejavnosti. Eno leto pred potekom rednega članstva je podjetje od tega odstopilo in 

se pridružilo pridruženemu članstvu (Primorski tehnološki park, 2012). 

Datapan d. o. o. je podjetje, ki nenehno raziskuje in razvija nove produkte za delo v 

gozdu in za avtomatizacijo strojev in drugih sistemov. Povezuje se z inštituti, 

univerzami, razvojno-raziskovalnimi ustanovami ter s končnimi uporabniki njihovih 

sistemov. Podjetje trenutno zaposluje enajst zaposlenih ter je eno izmed redkih 

podjetij, ki ima takšno število zaposlenih (Primorski tehnološki park, 2012). 

ARGUS, računalniški sistemi in druge storitve d. o. o., je podjetje, ki se ukvarja z 

računalniškimi sistemi in drugimi storitvami. Podjetje nima zaposlenih in je eno 

izmed najslabših podjetij, saj že zadnji dve leti nima poslovanja (Primorski 

tehnološki park, 2012). 

 

Tabela 1 prikazuje nekdanje in pridružene člane, ki smo jih predstavili. 
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Tabela 1: Poslovanje preteklih članov 

 

 

 

       

Zap. št. Naziv podjetja

Datum 

ustanovitve 

podjetja

Status 

podjetja 

(inkubiranec/

diplomiranec) Panoga podjetja Leto

Št. 

zaposlenih

Promet 

inkubiranca

1 KONSTELACIJA H2 d.o.o. 20.9.2006 inkubiranec finančna in zavarovalniška dejavnost 2006 0 2.337

1 KONSTELACIJA H2 d.o.o. inkubiranec finančna in zavarovalniška dejavnost 2007 1 19.827

1 KONSTELACIJA H2 d.o.o. inkubiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2008 1 130.605

1 KONSTELACIJA H2 d.o.o. inkubiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2009 1 106.904

1 KONSTELACIJA H2 d.o.o. diplomiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2010 1 94.333

1 KONSTELACIJA H2 d.o.o. diplomiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2011 1 55.189

2 Navimar Navtika d.o.o. 18.4.2006 inkubiranec oskrba z električno energijo, plinom in paro 2006 1 2.817

2 Navimar Navtika d.o.o. inkubiranec oskrba z električno energijo, plinom in paro 2007 1 24.519

2 Navimar Navtika d.o.o. inkubiranec predelovalne dejavnosti 2008 1 41.610

2 Navimar Navtika d.o.o. inkubiranec predelovalne dejavnosti 2009 3 56.856

2 Navimar Navtika d.o.o. diplomiranec predelovalne dejavnosti 2010 1 53.329

2 Navimar Navtika d.o.o. diplomiranec predelovalne dejavnosti 2011 1 61.385

3 Ocra d.o.o. 26.9.2005 inkubiranec javna uprava in obramba, obv. soc. varnost 2006 0 25.797

3 Ocra d.o.o. inkubiranec javna uprava in obramba, obv. soc. varnost 2007 0 26.574

3 Ocra d.o.o. inkubiranec kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 2008 2 229.924

3 Ocra d.o.o. inkubiranec kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 2009 3 275.300

3 Ocra d.o.o. diplomiranec kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 2010 4 265.296

3 Ocra d.o.o. diplomiranec kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 2011 2 112.203

4 I- svet d.o.o. 31.5.2005 inkubiranec oskrba z električno energijo, plinom in paro 2006 1 22.171

4 I- svet d.o.o. inkubiranec oskrba z električno energijo, plinom in paro 2007 3 97.574

4 I- svet d.o.o. inkubiranec predelovalne dejavnosti 2008 3 710.407

4 I- svet d.o.o. inkubiranec predelovalne dejavnosti 2009 2 385.841

4 I- svet d.o.o. inkubiranec predelovalne dejavnosti 2010 1 21.215

4 I- svet d.o.o. diplomiranec predelovalne dejavnosti 2011 0 11.775

5 Vimar d.o.o. 29.1.1992 inkubiranec trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 2006 0 52.833

5 Vimar d.o.o. inkubiranec trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 2007 1 38.133

5 Vimar d.o.o. inkubiranec trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 2008 1 156.148

5 Vimar d.o.o. inkubiranec trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 2009 2 147.680

5 Vimar d.o.o. inkubiranec trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 2010 0 16.217

5 Vimar d.o.o. diplomiranec trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 2011 0 0

6 Neptun digital d.o.o. 5.7.2007 inkubiranec finančne in zavarovalniške dejavnosti 2007 0 0

6 Neptun digital d.o.o. inkubiranec strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 2008 1 74.914

6 Neptun digital d.o.o. inkubiranec strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 2009 2 25.150

6 Neptun digital d.o.o. inkubiranec strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 2010 1 47.436

6 Neptun digital d.o.o. diplomiranec strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 2011 1 53.185

7 Etris d.o.o. 18.4.2008 inkubiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2008 0 0

7 Etris d.o.o. inkubiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2009 1 27.755

7 Etris d.o.o. inkubiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2010 1 56.903

7 Etris d.o.o. diplomiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2011 2 44.181

8 Datapan d.o.o. 30.12.2003 inkubiranec gostinstvo 2006 3 100.643

8 Datapan d.o.o. inkubiranec gostinstvo 2007 4 145.592

8 Datapan d.o.o. diplomiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2008 5 310.133

8 Datapan d.o.o. diplomiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2009 7 309.127

8 Datapan d.o.o. diplomiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2010 9 557.384

8 Datapan d.o.o. diplomiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2011 11 410.262

9 Argus d.o.o. 8.12.2005 inkubiranec gostinstvo 2006 1 19.129

9 Argus d.o.o. inkubiranec gostinstvo 2007 0 4.820

9 Argus d.o.o. inkubiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2008 0 24.850

9 Argus d.o.o. inkubiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2009 0 709

9 Argus d.o.o. diplomiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2010 0 0

9 Argus d.o.o. diplomiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2011 0 0
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6.2 Redni člani 

Redni člani Primorskega tehnološkega parka imajo status inkubiranca, kar pomeni, 

da so v članstvu manj kot štiri leta. V naslednji tabeli so predstavljeni redni člani.  

V nadaljevanju smo predstavili devet podjetij, ki so v rednem članstvu. 

THALEA, tehnologije, raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju 

tehnologij d. o. o., je podjetje, ki želi postati vodilni evropski ponudnik svetil ter 

celovitih sistemov razsvetljevanja na osnovi LED tehnologije. Podjetje zaposluje 

enega zaposlenega in ima panogo strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 

(Primorski tehnološki park, 2012). 

SECURTEL, trgovina in storitve, d. o. o., je slovensko podjetje, ki je v lasti 

italijanskega državljana in se ukvarja s trgovino na debelo z elektronskimi in 

telekomunikacijskimi napravami in deli. Podjetje nima zaposlenih in ima panogo 

trgovina, vzdrževanje in popravilo motornih vozil (Primorski tehnološki park, 2012). 

Corus inženirji d. o. o. je inovativno podjetje na področju načrtovanja gradbenih 

konstrukcij, inženirskih objektov in geomehanskih raziskav. Glavna dejavnost 

podjetja je razvoj storitev vgrajevanja geosond in energetske učinkovitosti stavb. 

Podjetje ima štiri zaposlene in panogo strokovno, znanstveno in tehnično dejavnost 

(Primorski tehnološki park, 2012). 

TTech d. o. o. je podjetje, katerega dejavnost je razvoj sistemov za avtomatizacijo 

hišnih procesov in je usmerjeno v razvoj avtomatskega sistema ogrevanja. Podjetje 

trenutno zaposluje dva zaposlena in ima panogo informacijske in komunikacijske 

dejavnosti (Primorski tehnološki park, 2012). 

Toraks d. o. o. je podjetje, ki se ukvarja z gradbeništvom, njegov cilj je razvoj 

novega izdelka »Easy Chem« ter njegova proizvodnja. Podjetje ima trenutno enega 

zaposlenega (Primorski tehnološki park, 2012). 

AA Media, produkcija in založništvo d. o. o., je podjetje, katerega osnovna 

dejavnost je razvoj, oblikovanje in urejanje prvega digitalnega medija v t. i. evropski 

regiji Alpe Adria. Podjetje je razvilo inovativen portal, pri katerem gre za prvi 

evropski digitalni medij, ki združuje informacije, dogodke, promocijska sporočila in 
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druge uredniške vsebine v regiji Alpe Adria. Podjetje trenutno zaposluje enega 

zaposlenega in ima panogo informacijska in komunikacijska dejavnost (Primorski 

tehnološki park, 2012). 

Agroko mehatronika d. o. o. je podjetje, ki je usmerjeno v razvoj cenovno 

ugodnega elektronsko krmilniškega sistema za nadzor škropljenja, ki bo uporabniku 

omogočal enostavnejšo in kvalitetnejšo rabo škropilnice. Podjetje je zelo mlado in 

zaposluje enega zaposlenega in ima panogo strokovna, znanstvena in tehnična 

dejavnost (Primorski tehnološki park, 2012).  

Mecmatic, mehansko elektronski centri Matic, podjetje za razvoj, proizvodnjo 

in servisiranje strojev za avtomatizacijo proizvodnje in kontrolo d. o. o., je 

podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo in servisiranjem strojev. Podjetje zaposluje tri 

zaposlene in ima panogo predelovalne dejavnosti (Primorski tehnološki park, 2012). 

TEP posoško energetsko podjetje d. o. o. je podjetje, ki ponuja celovite rešitve, ki 

vključujejo gradnjo, postavitev sončnih elektrarn in hidroelektrarn ter dodatno 

izkoriščanje ostalih energetskih virov za proizvodnjo električne energije. Podjetje 

trenutno zaposluje pet zaposlenih (Primorski tehnološki park, 2012). 
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Tabela 2: Poslovanje rednih članov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zap. št. Naziv podjetja

Datum 

ustanovitve 

podjetja

Status 

podjetja 

(inkubiranec/

diplomiranec) Panoga podjetja Leto

Št. 

zaposlenih

Promet 

inkubiranca

1 Thalea Tehnologije d.o.o. 10.3.2009 inkubiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2009 1 49.910

1 Thalea Tehnologije d.o.o. inkubiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2010 1 35.240

1 Thalea Tehnologije d.o.o. inkubiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2011 1 37.095

2 Securtel d.o.o. 2.9.2009 inkubiranec trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 2009 0 0

2 Securtel d.o.o. inkubiranec trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 2010 0 11.520

2 Securtel d.o.o. inkubiranec trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 2011 0 42.245

3 Corus inženirji d.o.o. 11.7.2008 inkubiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2009 3 199.394

3 Corus inženirji d.o.o. inkubiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2010 3 223.255

3 Corus inženirji d.o.o. inkubiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2011 4 245.335

4 TTech d.o.o. 4.3.2010 inkubiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2010 1 2.500

4 TTech d.o.o. inkubiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2011 2 30.387

5 Toraks d.o.o. 4.3.2010 inkubiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2010 1 26.060

5 Toraks d.o.o. inkubiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2011 1 25.820

6 AA Media d.o.o. 24.12.2008 inkubiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2009 0 97.016

6 AA Media d.o.o. inkubiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2010 1 48.262

6 AA Media d.o.o. inkubiranec informacijske in komunikacijske dejavnosti 2011 1 14.399

7 Agroko mehatronika d.o.o. 9.3.2010 inkubiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2010 1 7.000

7 Agroko mehatronika d.o.o. inkubiranec strokovna, znanstvena in tehnična dejavnost 2011 1 19.500

8 MECMATIC d.o.o. 27.2.2009 inkubiranec predelovalne dejavnosti 2009 2 24.931

8 MECMATIC d.o.o. inkubiranec predelovalne dejavnosti 2010 2 14.790

8 MECMATIC d.o.o. inkubiranec predelovalne dejavnosti 2011 3 50.150

9 TEP d.o.o. 24.10.2008 inkubiranec oskrba z električno energijo, plinom in paro 2009 1 453.124

9 TEP d.o.o. inkubiranec oskrba z električno energijo, plinom in paro 2010 5 2.085.011

9 TEP d.o.o. inkubiranec oskrba z električno energijo, plinom in paro 2011 5 10.585.818
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7 ZAKLJUČEK 

V uvodu diplomskega dela smo predstavili inovativno okolje in s tem razjasnili 

njegov pomen, natančno opredelitev, njegove subjekte, kako poteka financiranje ter 

kakšno vlogo ima pri tem država. Sledi podroben opis Primorskega tehnološkega 

parka, ki vključuje njegov nastanek in razvoj, vlogo in pomen, naštete so storitve in 

dejavnosti, ki jih nudi svojim članom, opisali smo tudi, kaj je potrebno storiti, da 

lahko postaneš član PTP-ja.  

Z rezultatom ankete, ki smo jo opravili med člani PTP-ja, smo ugotovili, da člani 

niso najbolj zadovoljni s storitvami, dogodki ter s stavbo PTP-ja, kar pomeni, da bo 

moral Park določene stvari še popraviti ali nadgraditi. Storitve potrebujejo 

popestritev in novosti predvsem pri osebnem svetovanju, mreženju, delavnicah, 

srečanjih z uspešnimi podjetniki, mentorstvu, individualnem svetovanju predvsem ob 

ustanovitvi ter v prvih letih delovanja podjetij ter več povezav z drugimi podjetji, 

inkubatorji ter tehnološkimi parki v okolju, tujini ter po vsej Sloveniji. To so največje 

želje članov. 

Stavba je po mnenju večine neurejena, saj daje izgled nekakšnega skladišča, zato jo 

je potrebno popestriti z raznimi rožami, slikami in z različnimi modelčki po hodnikih 

stavb, ki bodo predstavljali podjetnike, ki so v stavbi, ter z raznimi dogodki, ki bodo 

popestrili dogajanje v stavbi in s tem privabili več ljudi. Tukaj smo s tabelo 3 

prikazala predloge ter odziv vodstva Parka nanje. 

Tabela 3: Prikaz odziva vodstva na predlagane predloge 

PREDLOGI DOBER SLAB ODDZIVI VODSTVA

Boljše ogrevanje in klimatizacija X Trenutno se ne razmišla o tem

Zunanje žaluzije X Predlog se uvaja

Sončna elektrarna na strehi X Predlog se uvaja

Pokrita parkirišča X Predlog ne bo uveden

Spremembe izgleda stavbe X Predlog se uvaja

Več dogajanja in vzdušja v stavbi X Predlog se uvaja

Urejeni parkirni prostori (ločeni za podjetnike in študente) X Že uveden predlog

Več najemnikov X Že uveden predlog

Ureditev stavbe X Delno uveden predlog

Večja pomoč članom parka X Delno uveden predlog

Pomoč pri vstopu posameznih podjetij na trge X Trenutno se ne razmišla o tem

Sodelovanje na razpisih Evropske unije ter na ostalih razpisih X Predlog bo uveden

Večje sodelovanje parka z člani X Predlog se uvaja

Podrobnejše spremlanje poslovanja članov X Trenutno se ne razmišla o tem

Notranje računovodstvo, ki bi bilo na razpolago vsem članom X Trenutno se ne razmišla o tem

Nudenje pravnega svetovanja X Trenutno se ne razmišla o tem  
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Predloge za sodelovanje z drugimi podjetji smo za vsako posamezno podjetje opisali 

in predstavili direktorici PTP, ta je predloge z veseljem sprejela in nam dejala, da jih 

bo tudi poskušala uresničiti v čim krajšem možnem času. 

Primorski tehnološki park je prispeval k razvoju več kot stotih novih podjetij, kar je 

posledično pripomoglo k več stotim delovnim mestom. Park pomaga ljudem, ki 

imajo dobro idejo, vendar je ne znajo realizirati. Nanj se obračajo podjetniki, ki 

imajo dobre ideje, vendar le-teh ne znajo uresničiti. Kot vidimo, je park pomemben 

za celotno goriško regijo ter za vse prebivalce, saj z njim raste podjetnost in število 

delovnih mest. 
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