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ODGOVORI
NA POBUDE, PREDLOGE IN VPRAŠANJA SVETNIC TER SVETNIKOV, KI SO
BILA PODANA NA SEJAH MESTNEGA SVETA

6. SEJA MESTNEGA SVETA, 19. april 2007

1.

SVETNIK RAJKO HAREJ je podal naslednjo pisno pobudo:
»Iz Poročila o poslovanju Primorskega tehnološkega parka d.o.o. v letu 2006
izhaja, da bo izguba v prihodnjih letih od vključno leta 2007 naprej med 50 in 80
milijoni SIT (200 000 € do 330.000 €), ki jo bo po sedanjem načinu poslovanja
PTP potrebno pokrivati naslednjih 10 let.
Sprašujem, kako, g. župan, zastopate interese enega od lastnikov, saj tega
scenarija, ki vas čaka, ni. V proračunu MONG v postavki 09023 proračuna
izhaja, da je za predvideno adaptacijo, ki je v teku namenjeno v letu 2006 nič €,
v letu 2007 15.274 € in letu 2008 nič €.
Nadalje sprašujem postavka 09022 - sofinanciranje nakupa prostorov za
Primorski tehnološki park v letu 2006 smo namenili 96.304 €, v letu 2007 bomo
104.167 €, v letu 2008 pa nič €. AIi so s plačilom v tem letu prostori dokončno
pridobljeni?
Zanima me tudi iz postavk 09018, 09019 in 09021 koliko denarja bo odnosno je
bilo namenjeno PTP-ju po letih oz. kaj bo narejeno, da o tej izgubi ne bomo več
razpravljali? »

Oddelek za gospodarstvo je posredoval naslednji odgovor: »Primorski tehnološki park
je oddelku za gospodarstvo posredoval naslednje pojasnilo glede planirane izgube, ki
izhaja iz Poročila o poslovanju Primorskega tehnološkega parka v letu 2006:
1. Investicija se financira iz lastnih sredstev PTP (kredit, ki ga bo PTP vračal iz
prihodkov iz najemnine) in nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni
razvoj (40% vrednosti investicije).
Izračun upravičenosti investicije je bil narejen v fazi odločanja o investiciji za
obdobje 2007 – 2023 in ob predvideni 60%-ni zasedenosti prostorov v objektu,
predvideva pokrivanje stroškov investicije, ki vplivajo na poslovanje PTP. Za leto
2007 in 2008 se predvideva izguba v poslovanju, ki je posledica izključno
investicije (amortizacija in stroški obresti), od leta 2009 dalje se predvideva
dobiček. Izguba v prvem letu in pol predvideva izgubo, saj ni mogoče za prostore
dobiti dovolj najemnikov v kratkem času, od katerih najemnina bi lahko pokrila
stroške v celoti. Izgubo teh dveh let se bo pokrivalo iz predvidenega dobička v letu

2009 in 2010. Sicer pa, o pokrivanju izgube in razporejanju dobička odloča
skupščina lastnikov vsako leto ob sprejemanju poslovnega poročila in zaključnega
računa.
2. Poročilo o poslovanju in zaključni račun z bilancami za leto 2006 je obravnavala
skupščina lastnikov na seji 20. marca 2007 in dokumente soglasno potrdila.
3. Poslovni načrt za leto 2007 je bil obravnavan na isti seji in ni bil sprejet prav zaradi
predvidene izgube.
Glede porabe sredstev na proračunskih postavkah področja gospodarstvo posreduje
oddelek za gospodarstvo naslednji odgovor:
1. Na proračunski postavki 1402/09023 so predvidena sredstva, ki jih je v skladu s
Sporazumom o sofinanciranju projekta PHARE –Primorski tehnološki poli
št.projekta SI 2003/004-940-01 dolžna poravnati Mestna občina Nova Gorica. Gre
za izplačilo zadržanih sredstev za v letu 2005 zaključeno investicijo. S sredstvi iz
programa PHARE je bila v letu 2005 zaključena II. faza celotne investicije v
Primorski tehnološki park, s katero je bilo obnovljenih 2000 m2 poslovnih
prostorov za potrebe članov tehnološkega parka. Vrednost II.faze investicije je
znašala Sit 474.600.000,00. V skladu z že navedenim Sporazumom so sredstva
za realizacijo II.faze celotne investicije zagotovili:
• Agencija za regionalni razvoj Republike Slovenije Sit 122.400.000,00
• Sredstva iz programa PHARE
Sit 240.000.000,00
• Občina Šempeter Vrtojba
Sit 56.100.000,00
• Mestna občina Nova Gorica
Sit 56.100.000,00
Občini sta sofinancirali le II. fazo celotne investicije v objekt Primorskega
tehnološkega parka, zato Mestna občina Nova Gorica nima predvidenih sredstev
v proračunu za dokončanje celotne investicije v obnovo objekta Primorskega
tehnološkega parka. Dokončanje celotne investicije financira Primorski tehnološki
park, d.o.o. s kreditom in nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni
razvoj( 40% vrednosti celotne investicije).
2. Iz proračunske postavke 1402/09 022- sofinanciranje nakupa prostorov za
Primorski tehnološki park so predvidena sredstva za sofinanciranje nakupa
prostorov za Primorski tehnološki park. S plačilom v letošnjem letu bo kredit za
nakup objekta dokončno poplačan.
3. Iz postavk :
• 1402/09018 - priprava projektov za spodbujanje podjetništva
• 1402/09019 - sofinanciranje strokovnih prireditev in projektov za spodbujanje
podjetništva
ne financiramo programov Primorskega tehnološkega parka, temveč programe
Regijske razvojne agencije za severno Primorsko in pripravo dokumentacije za
prijave na razpise.
Programe Primorskega tehnološkega parka sofinanciramo iz postavke
1402/09021 – Program ustanavljanja tehnoloških podjetij, podjetje za prihodnost.
Skupaj z občino Šempeter Vrtojba financiramo program »POPRI- podjetje za
prihodnost« katerega namen je spodbujati inovativnost in ustvarjalnost med dijaki
in študenti. V okviru projekta vsako leto poteka natečaj za izbor najboljše
podjetniške ideje. Občini sofinancirata stroške priprave delavnic, stroške
mentorjev , svetovanje pri pripravi poslovnih načrtov. Partnerji pri programu so
poleg obeh občin še : Univerza v Novi Gorici, Tehnični šolski center Nova Gorica,
Srednja ekonomska in trgovska šola in večina goriških osnovnih šol.

Poraba sredstev po letih:
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7.000.000
8.500.000

29.210
Miran Ljucovič
VODJA SLUŽBE MS

