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RC IKT 

Poslovno - tehnološki in razvojni ekosistem 
 

• Cilji: 

• izgradnja stimulativnega razvojnega okolja za razvoj novih tehnologij, izdelkov in 
storitev, nastajanje novih visoko tehnološko podjetij in novih visoko tehnoloških 
delovnih mest; 

• pospeševanje razvoja celotne slovenske IKT panoge skozi povečana vlaganja 
zasebnega in javnega razvojnega kapitala in okrepljeno sodelovanje industrije z 
raziskovalno – razvojnim sektorjem; 

• v petih do osmih letih postati vodilni center in podjetniško okolje na področju IKT 
tehnologij in aplikacij na področju Vzhodne, JV in Srednje Evrope, ter eden izmed 
sedmih najbolj prepoznanih razvojnih centrov na področju informacijsko 
komunikacijske tehnologije v EU. 

 

• Rezultati: 

• novi izdelki, ki bodo komercializirani v podjetjih, ki so člani konzorcija, v drugih 
podjetjih, ki bodo sodelovali v RC IKT, v novonastalih (spin-off) podjetjih ter na 
trgu; 

• do konca leta 2014 več kot 30 novih delovnih mest v vsaj 20 novih podjetjih, 
kumulativno pa 200 visoko tehnoloških delovnih mest v podjetjih, ki bodo na 
lokaciji razvojnega centra. 
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IKT Park  

• IKT park in poslovni center 
• Opremljeni pisarniški prostor: pisarne in delovna mesta, IKT oprema in infrastruktura, skupni 

prostori in sejne sobe 

• Prijazno okolje: pravi park, parkirišče, vrtec, gostinski lokali, športni objekti, ambulanta, 
zobozdravnik, skupni prostori, itd. 

• Skupnost: medsebojne promocijske in trženjske aktivnosti za člane, mreženje, intranet, popusti 

 

• Podjetniški inkubator in podporne storitve -  smo član SIO JAPTI 
• Podjetniški pospeševalnik: študentska tehnična tekmovanja, delavnice podjetništva, Trainee 

center za študentske strokovne prakse,  soorganizator iTime pospeševalnika za IKT 

• Start-up center: svetovanje in mentorski program, pomoč pri prijavi na razpise in pri 
poročanju, smo partner tekmovanja Start:up Slovenija 

• Aktivno tehnološko posredništvo med člani parka in velikimi podjetji tehnološkimi podjetji 

 

• Internacionalizacija in softlanding – smo član IASP 
• GO: GLOBAL: mentorski program in svetovanje najboljšim malim in srednjim podjetjem (MSP), 

mreža softlanding območij v več državah, ki so strateškega pomena, podpora in skupni obiski 
ciljnih držav (BRIK, ZDA, bivša Jugoslavija) 

• Smo ena od dveh soft-landing con v Sloveniji: informacije, virtualne pisarne, svetovanje in 
pomoč pri razpisih za tuje investitorje;  

• Mednarodno vozlišče: dostop do novih trgov preko prodajnih poti “key-stone” družbe, skupnega 
nastopanja v konzorcijih na mednarodnih razpisih in naše partnerske mreže IASP; 
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Informacijski in komunikacijski center - IKC 

Popolna IKT podpora in informacijske storitve 
• Ponujamo celovite informacijske storitve ter podporo (izdelava rešitev na ključ) 

• Imamo sodobne podatkovne centre (data centre) različnih nivojev – širok nabor možnosti 
izbire med ceno ter zanesljivostjo delovanja 

• Omogočamo  

• gostovanje strežnikov v podatkovnih centrih, najem prostora v omarah (kolokacija), 
zaščita podatkov, gostovanje informacijskih storitev na platformi “cPanel“ hosting – 
spletna pošta, gostovanje spletnih strani, gostovanje prostora za odlaganje datotek 
(http://hosting.rcikt.net) 

• Nudimo: 

• izdelavo spletnih strani na PHP in Sharepoint platformi - ponudimo lahko celotno 
storitev -  od grafične zasnove do izdelave spletne strani,  

• urejanje spletnih vsebin 

• Ponujanje aplikacij kot storitev (npr. „newsletter) – več različnih nivojev storitve in 
prilagodljiv cenovni model 

Ponudbe in projekti 
• Sodelovanje na domačih in mednarodnih IKT projektih in razpisih, kjer s podjetji, ki 

imajo ustrezne kompetence vstopamo v različne partnerske modele sodelovanja  

 

 Partnerstvo in certifikati 
• MS Certified Partner, MS hosting ponudnik, Citrix partner, Citrix hosting ponudnik, Palo Alto 

partner, Cisco partner, HP referenčna stranka za Data Protector 

• Certificirani inženirji za Vmware, Microsoft, Cisco, Palo Alto, vodenje projektov (CompTIA 
Project +), varnost (CompTIA Security +), omrežje (Comptia Network +) 
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IKC - gostovanje storitev  



Inovacijski tehnološki center - ITC 

Razvoj telekomunikacijskih izdelkov 

• Razvijamo telekomunikacijske izdelke, ki jih skupina Iskratel prodaja na svetovnih trgih 

in z njimi gradi sodobna javna širokopasovna internetna omrežja; 

• Razvijamo, proizvajamo in tržimo sodobne več-predstavne rešitve (telefonija, televizija, 

internet , inteligentni dom) za dom. 

• V razvoju zaposlujemo preko 90 inženirjev z visoko strokovno izobrazbo 

 

Tehnološki center za elektroniko: od ideje  do proizvodnje – vse na enem mestu 

• tehnološki center je unikatna lokacija v Sloveniji, ki  nudi podjetjem, ki se ukvarjajo z 

razvojem in trženjem izdelkov s področja elektronike, vse na enem mestu: prostore in 

razvojna orodja, pomoč in svetovanje pri razvoju in  designu elektronike, izdelavo 

prototipnih izdelkov, testiranje in redno proizvodnjo, pa vse do logistične in poprodajne 

podpore;  

 

Tehnološka podpora podjetjem 

• mladim in perspektivnim podjetjem, ki razvijajo tehnološko zahtevne produkte, 

nudimo pomoč in svetovanje pri razvoju tovrstnih izdelkov, pravno svetovanje in 

zaščito intelektualne lastnine (patentiranje, zaščita blagovnih znamk, ….) ter 

nudimo pomoč pri sklepanju licenčnih pogodb z uporabniki  (kupci) tehnologij  



Izobraževalni center  – IC RC IKT  
Programi  izobraževanj za podjetnike  

• Vsebina  

• Praktična podjetniška znanja računovodstva, financ, davčne politike, prava 

• Mehka znanja  

• Vodenje podjetja, delo v skupini 

• Komunikacijske veščine 

• Vodenje projektov, upravljanje sprememb 

• Tuji jeziki  

• Osnovna uporaba: CV, predstavitev podjetja 

• Nadgradnja: poslovna raba tujega jezika, vodenje sestankov, sodelovanje na 
konferencah 

• Znanja za prodor na mednarodno področje in delovanje na globalnih trgih (BRIK, ZDA) 

• Oblike 

• Zgoščena, kratka osnovna predavanja in delavnice v začetni fazi  

• Razvijanje posameznih tem in vsebin v obliki obsežnejših delavnic v obdobju 2-3 let 

• Mentorstvo 
 

Promocija tehničnih znanj za vrtce in osnovne šole, sodelovanje šol in podjetij 
• Pripraviti tehnične delavnice kot dopolnilne in izbirne aktivnosti   

• Izkoristiti in zapolniti čas med rednim programom in zaključkom delovnega časa staršev 

• Organizacija obvezne prakse za študente, izvajanje natečajev in tekmovanj 
 

Kvalitetna izraba časa  

• Za zaposlene v RC IKT, Iskratel in drugih podjetjih  in njihove družinske člane   
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Kontaktni podatki: 

 

Bojan Dremelj, 

RCIKT d.o.o 

Ljubljanska 24 a 

4000 Kranj 

 

bojan.dremelj@rcikt.com 

info@rcikt.com 

 

mailto:bojan.dremelj@rcikt.com

