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Edinstveni razvojni center za informacijske in komunikacijske tehnologije v Centralni Evropi 
Novi tehnološko poslovni ekosistem v Kranju je oddaljen le 20 min vožnje od Ljubljane in v bližini mednarodnega 
letališča. RC IKT temelji na odprtem sistemu inoviranja in zagotavlja stimulativno, urejeno in prijazno podjetniško 
okolje z dostopom do informacijskih in komunikacijskih kompetenc, tehnologij in infrastrukture, mrežo povezav 
matične družbe za dostop do trgov, ustvarjanje sinergij in hitro rast tehnoloških podjetij. 

 

 

RC IKT se nahaja v Kranju, ki je četrto največje mesto v Sloveniji z močno tradicijo 
elektronske in IKT industrije. Mednarodne korporacije, kot so Iskratel, Iskra Emeco 
in Iskra Sistemi, ki ustvarijo več 100 mio EUR letnih prihodkov, izvirajo in delujejo v 
tem mestu, so vse do danes ohranile sloves Kranja kot tehnološkega centra 
zahodnega Balkana. 

 

Kranj s kongresnim centrom Brdo predstavlja kongresno protokolarni center 
Slovenije, z vrhunskim okoljem in infrastrukturo, kjer se odvijajo vsi najvišja 
protokolarna srečanja ter vrhunske kongresne in konferenčne prireditve v Sloveniji. 
Center Brdo pri Kranju je bil sedež slovenskega predsedovanja Evropski uniji. 

 

 

IKT podjetja, ki delujejo v Kranju, so tesno povezana z vrhunskimi srednješolskimi 
centri, fakultetami in laboratoriji na področju IKT in poslovnih ved lociranimi v 
Kranju in Ljubljani, kar jim zagotavlja direkten dostop do vrhunskega znanja in 
vrhunskih kadrov.  
 

 

RC IKT je od centra Ljubljane oddaljen le 25 km. Vožnja od centra Ljubljane do RC 
IKT tako traja le 25 km, od mednarodnega letališča Brnik pa le 10 minut.Glavne 
avtocestne povezave, ki povezuje Evropsko unijo z jugovzhodno Evropo je 
oddaljena le 3 km. Kranj ima tudi redne avtobusne in vlakovne povezave z glavnim 
mestom in vsemi sosednjimi državami. 

 

 

Zagotavljamo stimulativno in inovativno poslovno 
okolje, dostop do IKT infrastrukture in storitev, 
aktivno povezujemo tehnološke kupce in ponudnike 
ter vzpodbujamo širitev poslovanja IKT podjetij na 
tuje trge 

Pomembno je, da za prihod na delo iz smeri Ljubljane zaposleni v RC IKT ne porabijo več kot 30 

minut, saj so ob prometnih konicah zastoji v obratni smeri. 



 
 

Ekosistem RC IKT 
 

 

 
RC IKT je poslovno - tehnološki ekosistem s tehnološkim (IKT) parkom in 
podjetniškim inkubatorjem ter vrhunsko infrastrukturo, kjer se razvija mesto 
tehnoloških podjetij, ki med seboj sodelujejo po principu “open innovation”. 

 

Od konca leta 2012 se nam je pridružilo že 30 podjetij vseh velikosti, ki so veliki 
večini aktivna na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij in dosegajo 
zavidljive rezultate. 

 
 Vrhunski podjetniških podporni programi in storitve so odločilno prispevali, da je 

bil RC IKT v 6 mesecih sprejet v elitno druščino polnopravnih članov svetovnega 
združenja tehnoloških parkov IASP. V istem času je skupaj s svojim podjetniškim 
inkubatorjem dobil status nacionalnega subjekta inovativnega okolja. 

 
 
 
 

Da bi v celoti izkoristili ponujeno infrastrukturo, podporne program ter storitve, 
je RC IKT razvil široko globalno mrežo partnerjev z akademskega in poslovnega 
področja, državnih agencij in podpornih inštitucij, s čimer v ekosistem 
privabljamo talente, znanja, poslovne priložnosti in investitorje ter s tem 
spodbujamo rast vseh deležnikov ekosistema. 

 
 

Sistem odprtih inovacij  
 

 

V svetu, kjer je znanje široko distribuirano se podjetja ne morejo več nasloniti 
samo na svoj R&D, ampak morajo znanje in inovacije pridobivati izven podjetja. 
Meje med podjetjem in okolico postajajo vse bolj zabrisane zato rešitve in 
inovacije vse lažje prehajajo v in iz podjetja.  
 
RC IKT je osnovan na filozofiji »open innovation«, ki pospešuje prehod rešitev in 
inovacij od malih podjetij k velikim, ki hkrati malim podjetjem omogočajo lažje 
nastopanje na globalnem trgu. 

 
Tega se lotevamo z vzpostavitvijo ustreznega delovnega okolja, aktivnim ustvarjanjem mreže povezav med 
različnimi podjetji ter JRO in z aktivnim tehnološkim posredovanjem med ponudniki in kupci tehnologij ter 
svetovanjem pri uvajanju »open innovation« delovanja v podjetjih. Želen rezultat z vse deležnike je skrajšati 
»time-to-market« in porazdeliti tveganje in dobiček med vsa podjetja, ki sodelujejo pri razvoju. 
 
 
 



 
 

Skupnost visoko tehnoloških podjetij 
 
30 podjetij od tega približno polovica startupov, ostalo pa so MSP ali koporacije. Velika večina, preko 80% podjetij 

deluje na področju IKT. Ostala podjetja delujejo kot podporniki ekosistema in so aktivna na področjih svetovanja, 

designa, prevajanja, računovodenja in logistike. Skupni prihodki od prodaje v 2012 štejejo okrog 110 mio. EUR, 

število zaposlenih konec leta 2012 v podjetjih v IKT parku pa je 920. Člani IKT parka so tudi: 

 Iskratel – mednarodna korporacija na področju telekomunikacij, ki nastopa kot jedrno podjetje in vodilni 
kupec tehnologij 

 Toshl – start-up, sprejet v 500-startups pospeševalnik kot eden izmed 24 najbolj obetavnih IKT projektov v 
ZDA in ki je je na evropskem tekmovanju za najboljše tehnološke startupe The Europas osvojila naziv za 
najboljši finančni startup 

 Innbox – spin-off, ki razvija novo serijo modemov za katero so prejeli evropsko nagrado Red-Dot Design 

 3FS – zelo uspešno podjetje, zibelka Toshla in ki razvija vrhunske mobilne in web aplikacije tudi za 
svetovne korporacije kot so Ericsson, Nokio, HP. 

 Pronet – podjetje z nagrado Excellent SME Slovenia in eCloud software-om, ki se prek Iskratel sedaj prodaja 
v tudi Rusiji 

 Obelisk – skupno podjetje razvojne skupine študentov iz partnerskega laboratorije LTFE in Iskratel 
 
 

Globalna poslovna mreža 
 
Da bi v celoti izkoristili ponujeno infrastrukturo, podporne program ter storitve, je RC IKT razvil široko globalno 
mrežo partnerjev z akademskega in poslovnega področja, državnih agencij in podpornih inštitucij, s čimer v 
ekosistem privabljamo talente, znanja, poslovne priložnosti in investitorje ter s tem spodbujamo rast vseh 
deležnikov ekosistema. 
 

 



 
 

IKT Park – specializiran tehnološki park s podjetniškim inkubatorjem  
 

 
 

Poslovno središče IKT parka z velikim izborom različnih poslovnih prostorov v skupni 
velikosti 9.600 m2, zagotavlja prijazno, stimulativno in inovativno okolje za rast podjetij 
v različnih razvojnih fazah. 
 

 
 

Vrhunska IKT infrastruktura in prilagodljive storitve tudi najzahtevnejšim omogočajo 
nemoteno delovanje na lokaciji. Laboratoriji za razvoj in testiranje elektronskih naprav 
ter EMS center zagotavljajo razvoj elektronskih  produktov od ideje do serijske 
proizvodnje. Preko aktivnega tehnološkega posredovanja povezujemo podjetja v parku 
in velike tehnološke kupce na konkretnih tržnih projektih. 

 

Podjetniški inkubator Start:up center Kranj izvaja številne nacionalne programe 
podjetniške podpore in storitve za podjetja v vseh fazah razvoja. Poleg tega izvaja 
brezplačne delavnice, izobraževanja in svetovanja ter s svojimi storitvami skrbi, da se 
podjetja v parku dobro počutijo. 

 
 

Poslovno središče 
 

 
 

Opremljeni pisarniški prostori: skupaj cca. 10.000 m2 zaprtih pisarn, open-space in 
delovnih mest z vsem potrebnim pohištvom, IKT infrastrukturo in hitrimi povezavami s 
svetom. 

 

Vsem podjetjem so brezplačno na voljo skupni prostori kot na primer sejne sobe, 
učilnice, mini kuhinje, skupne razvojne strežniške sobe. Prijazno okolje zagotavlja pravi 
park, brezplačna parkirna mesta, bar in restavraciji, ambulanta, zobozdravnik ter vrtec 
in fitnes (v planu). 

  
 
Na lokaciji je tudi izobraževalni center s konferenčno dvorano, večjo predavalnico, 
številnimi manjšimi predavalnicami in računalniškimi učilnicami, tehnično podporo in 
cateringom na lokaciji. 
 

  



 
 

IKT infrastruktura in storitve 
 

 
 

 
Eden glavnih ciljev RC IKT je ponujanje storitev eOblaka in gostovanja na globalnem 
trgu. Vrhunski podatkovni center je sestavni del RC IKT. V njem ponujamo različne 
storitve gostovanja in eOblaka (IaaS, PaaS, SaaS, and CaaS) na osnovi pay-per-use 
modela. Nudimo tudi širok portfilijo IT storitev, kot so najem virtualnih in fizičnih 
strežnikov, najem fizičnega prostora v podatkovnem centru, disaster recovery, itd… 
 

 
RCIKT ima 3 različne podatkovne centre, prilagojene potrebam podjetij v različnih fazah razvoja: 

 Glavni podatkovni center - Sodoben Tier 3 data center, 2 neodvisna sistema napajanja, dizelski generator za 
dosegljivost 24x7x365, STS stikala, Schultz hladilni sistem & load balancing, proti požarni Siemens CERBERUS 
CCE 1101 sistem s plinskim gašenjem FM 200, alarmni sistem za temperaturo, vlago in status napajanja.  

 Manjši backup podatkovni – 3x5 KW klimatski sistem z redundanco, 30 KW centralni UPS sistem, alarmni 
sistem, velikost približno 30 m2. 

 Razvojni podatkovni center – 20 KW klimatski sistem, lokalni UPS sistem in rack omare, dvojna tla, velikost 
približno 60m2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratoriji in testiranja 
 

 

V merilnih in testnih laboratorijih izvajamo: 

 EMC teste v »pre-complience« komori. 

 Emisijski in prevodni testi v razponu od 9kHz do 6GHz, meritve bližnjega E in H 
polja, zaščita in odpornost naprav pred udari strele in na ESD 

 razelektritve. 

 Klimatske teste: odpornosti na nizke/visoke temperature in temperaturne 
spremembe. 

 Akustične teste: meritve hrupa, akustične in frekvenčne karakteristike naprav.  

 Kalibracijo električnih merilnih in testnih instrumentov s sledljivostjo do merilnih 
talonov. 

 
 

EMS center 
 

 

EMS center ponuja v sodelovanju z jedernim podjetjem Iskratel, nabor storitev s 
področja razvoja, prototipne izdelave, testiranja, serijske proizvodnje elektronike in 
poprodajne podpore:  

 DfM, DfT in DfC »concurrent« storitve pri načrtovanju elektronike. 

 Nabava in obvladovanje komponent. 

 Izdelava prototipov na proizvodnih linijah za serijsko proizvodnjo. 

 Forenzika, testiranje prototipov in serijskih proizvodov. 

 Serijska proizvodnja, distribucija in popravila. 

Povezave s svetom 
 

Optično povezavo na lokaciji RC IKT zagotavljajo 4 operaterji: Telekom Slovenija, Amis, T-2, and Stelkom. 

Zagotavljamo tudi povezljivost z mednarodnimi operaterji kot sta Cogent in Level3 communications. Stelkom 

povezava gre preko električne napeljave, kar zagotavlja redundanco, če pride do prekinitve optičnega kabla. 

ground optical cable is broken. 



 
 

Podjetniški podporni programi 
 
Podjetniški inkubator, ki deluje znotraj tehnološkega parka se imenuje Start:up Center Kranj. Start:up center Kranj 
predstavlja enega vodilnih inkubatorjev v državi in soustvarja in izvaja programe in storitve za podporo podjetij v 
vseh fazah razvoja. 

 
 

Faza pospeševanja idej in inkubacije (Start:up center): 

 ITIME+: regionalni pospeševalnik idej s središčem v RC IKT in nagrado 20.000€ 

 Imagine Cup: globalno študentsko tekmovanje podjetniških ekip z nagrado 50.000€ 

 IKT akademija: deljena delovna mesta, skupni prostor in računalniška oprema, delavnice in mentorji 
 
Faza razvoja podjetja: 

 Start:up Slovenija: nacionalno tekmovanje NAJ startupov z nagrado 10.000€ 

 P2  podpora: podpora pri za prijavo na nepovratna razvojna sredstva 74.000€, pitch treningi 

 Center za praktično usposabljanje: brezplačno preverjanje kadrov z okoliških fakultet 
 
Faza internationalizacije in softlading storitve: 

 Go:Global: Intenzivni mentorski MBA, 1:1 mentoriranje, globalna mreža partnerskih parkov 

 Skladi tveganega kapitala: pitch trening, dogodki z skladi tveganega kapitala v regiji in ciljnih trgih 

 Soft:land-program za tuje investitorje: zagonska pomoč, pomoč pri prijavi na nepovratna sredstva, ostale 
svetovalne in infrastrukturne storitve, podpora pri širitvi v regiji JV Evrope 

 
 

Podjetniške podporne storitve 
 

 Osebno skrbništvo za člane, kjer svetovalec RC IKT osebno spremlja ustanavljanje in razvoj posameznega 
podjetja v parku. 

 Brezplačna podjetniška predavanja in strokovne delavnice. 

 Brezplačne IT storitve: Paket hostinga Vzlet, ProCRM ter vsa MS programska oprema z MS BizSpark 

 Subvencije za uporabo razvojne infrastrukture in storitev. 

 Podjetniški informacijski servis za obveščanje o razpisih, poslovnih priložnostih, podjetniških dogodkih in 
novih brezplačnih storitvah v podjetniškem okolju. 

 Dogodki za mreženje - match-making, obiski parkov in grozdov in večjih podjetij iz regije. 

 Promocijske aktivnosti za člane: skupni PR, članki, predstavitve članov na dogodkih. 

 Intranet strani s koristnimi podatki dostopnimi le članom RC IKT. 

 Dogodki za skupnost članov parka: podjetniški zajtrki,  športne in kulturne aktivnosti.  
 Ugodnosti za člane: možnosti popustov za člane pri izobraževanjih, prevozih, prehrani, zdravstvenih 

storitvah, športnih dejavnostih, ipd 



 
 

Aktivno tehnološko posredovanje 
 
Ena glavnih nalog RC IKT je, da deluje kot katalizator sodelovanja med podjetji v parku in širše. V ta namen je RC 
IKT vzpostavil pisarno za tehnološko posredovanje, katere naloga je, da prvenstveno poveže podjetja v parku ter 
javne raziskovalne inštitucije in velike tehnološke kupce glede na povpraševanje in ponudbo tehnologij in znanj na 
konkretnih tržnih projektih. Aktivno tehnološko posredovanje poteka po naslednjih korakih: 
 

 

 Identifikacija novih poslovnih priložnosti na podlagi monitoringa 
tehnologij, produktov, rešitev in produktnih portfeljev članov 
tehnološkega parka in širše. 

 Priprava in izvedba tehnoloških razpisov za znanega naročnika.  

 Evalvacija zrelosti tehnoloških rešitev za komercializacijo na 
podlagi evalvacije tehnološke zrelosti in ocene tveganj 
povezanih s prenosom tehnologij in komercializacijo. 

 Organizacija in izvedba tehnoloških »match-making« sestankov. 

 Licenciranje in tehnološka promocija. 

 
 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RC IKT d.o.o. 

Ljubljanska cesta 24a 

SI-4000 Kranj, Slovenia 

T: +386 4 2073500 

info@rcikt.com 

www.rcikt.com 


