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SEZNAM ODOBRENIH VLOG – Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2015 (P2A) 

 

Številka 
vloge 

Naziv podjetja Naziv projekta 
Občina 

investicije 
Naziv dejavnosti 

Odobrena 
subvencija 

v EUR 
VSIA15/00002 Numikom d.o.o. Gotoky - smart WalkieTalkie - 

naprava, ki omogoča 

komunikacijo pametnim 
telefonom tudi ko ni mobilnega 
omrežja 

LJUBLJANA Proizvodnja elektronskih 
naprav za široko rabo 

12.000,00 

VSIA15/00008 KOINHAB, d.o.o. Coinhab MARIBOR Arhitekturno projektiranje 12.000,00 

VSIA15/00009 transport + partner, Peter 

Lobe s.p. 

Samopostrežni avtomat za 

pripravo napitkov iz svežega hitro 
zamrznjenega sadja in zelenjave - 
'smoothijev to go' 

LJUBLJANA Špedicija in druge 

spremljajoče prometne 
dejavnosti 

12.000,00 

VSIA15/00013 PROKTO, programska 

oprema d.o.o. 

mCARD: brezkartično plačevanje 

preko mobilnega telefona 

KOPER Računalniško programiranje 12.000,00 

VSIA15/00015 DOMDOM d.o.o. Homey CELJE Računalniško programiranje 12.000,00 

VSIA15/00016 RGA, raziskovalna 

genetika in agrokemija, 
d.o.o. 

De novo pšenica MURSKA 

SOBOTA 

Raziskovalna in razvojna 

dejavnost na področju 
biotehnologije 

12.000,00 

VSIA15/00017 Inštitut za metagenomiko 
in mikrobne tehnologije 
d.o.o. 

Platforma za razvoj novih vrst 
protimikrobnih učinkovin proti 
slabim mikrobom 

LJUBLJANA Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na področju 
biotehnologije 

12.000,00 

VSIA15/00018 AGENCIJA AG70, trgovina 
in storitve, d.o.o. 

Mycoprotein CERKLJE NA 
GORENJSKEM 

Drugo podjetniško in 
poslovno svetovanje 

12.000,00 

VSIA15/00019 Plasmadis, plazemska 
diagnostika in sistemi, 

d.o.o. 

Optimizacija plazemskih naprav z 
Laserskim Optičnim Katalitičnim 

Senzorjem (LOKS) 

LJUBLJANA Proizvodnja merilnih, 
preizkuševalnih in 

navigacijskih instrumentov in 
naprav 

12.000,00 

VSIA15/00020 SNIT, tečaji IT veščin 
d.o.o. 

SmartNinja NOVO MESTO Drugje nerazvrščeno 
izobraževanje, 
izpopolnjevanje in 

usposabljanje 

12.000,00 

VSIA15/00021 SIS POSLOVNE STORITVE 

d.o.o. 

TOTALASSESSMENT.NET LJUBLJANA Druge z informacijsko 

tehnologijo in računalniškimi 
storitvami povezane 

dejavnosti 

12.000,00 

VSIA15/00022 Microbium, napredne 

tehnologije, d.o.o. 

Hitra detekcija mikroorganizmov v 

tekočinah 

KAMNIK Raziskovalna in razvojna 

dejavnost na področju 
biotehnologije 

12.000,00 

VSIA15/00024 DOSTOP PLUS, poslovno 

svetovanje d.o.o. 

CMSNS: crisis management 

sensor network system 
(senzorsko komunikacijski sistem 

za nadzor kriznih situacij) 

LJUBLJANA Drugo podjetniško in 

poslovno svetovanje 

12.000,00 

VSIA15/00026 VIS SISTEMI, d.o.o. Razvoj VISS zabojnika MARIBOR Raziskovalna in razvojna 

dejavnost na drugih 
področjih naravoslovja in 
tehnologije 

12.000,00 

VSIA15/00027 VELLIO, razvoj naprednih 
spletnihstoritev, d.o.o. 

Wellyo: Inteligentno spletno 
orodje za pospeševanje prodaje 

neizkoriščenih storitev in zalog 
živil. 

LJUBLJANA Računalniško programiranje 12.000,00 

VSIA15/00028 M.V.R7 d.o.o. NevroSport CELJE Računalniško programiranje 12.000,00 

VSIA15/00031 BIZSTART 86, poslovne 
storitve, d.o.o. 

Fluoro detektor LJUBLJANA Drugo podjetniško in 
poslovno svetovanje 

12.000,00 

VSIA15/00033 PartIT, poslovna 
informatika, d.o.o. 

BIDDLY -  Programska rešitev za 
izvedbo elektronske dražbe 

ŠKOFJA LOKA Računalniško programiranje 12.000,00 

VSIA15/00036 SOLARNI HIBRIDNI 
SISTEMI, družba za 

razvoj, proizvodnjo in 
druge storitve, d.o.o. 

RAZISKAVE IN RAZVOJ NOVEGA 
PRODUKTA SOLAR HYBRID BOXa 

MARIBOR Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in 
tehnologije 

12.000,00 

VSIA15/00039 i4, industrijsko 

oblikovanje, d.o.o. 

Razvoj platforme invented4 za 

generiranje inovativnih idej 

LJUBLJANA Oblikovanje, aranžerstvo, 

dekoraterstvo 

12.000,00 

 

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO, ULICA KNEZA KOCLJA 22, SI -2000 MARIBOR, 

TEL. H.C.: 02/ 234 12 60, FAKS: 02/234 12 82, IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: SI58045473, WWW.PODJETNISKISKLAD.SI 

http://www.podjetniskisklad.si/


2 

 

VSIA15/00041 Vitis Tech, razvoj 
informacijskih tehnologij, 

d.o.o 

Vine Dictator PRO SEŽANA Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na drugih 

področjih naravoslovja in 
tehnologije 

12.000,00 

VSIA15/00042 MR center, razvoj, 
raziskave in svetovanje, 
d.o.o. 

PIAK - Platforma za inteligentno 
avtomatizirano komuniciranje 

LJUBLJANA Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na drugih 
področjih naravoslovja in 

tehnologije 

12.000,00 

VSIA15/00043 2DOM, informacijsko 

podprte poslovne rešitve, 
d.o.o. 

Inovativni marketinško-poslovni 

model za vključevanje 
premožnejših expatov v tuje 

države 

LJUBLJANA Druge z informacijsko 

tehnologijo in računalniškimi 
storitvami povezane 

dejavnosti 

12.000,00 

VSIA15/00044 SATEVIS, razvoj 
informacijskih tehnologij, 
d.o.o. 

CoolCloud Manager LJUBLJANA Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na drugih 
področjih naravoslovja in 

tehnologije 

12.000,00 

VSIA15/00050 Masivna Pasivna, podjetje 

za gradbeništvo in 
storitve, d.o.o. 

Montažna zidana pasivna hiša LJUBLJANA Gradnja stanovanjskih in 

nestanovanjskih stavb 

12.000,00 

VSIA15/00053 FORTRONIK storitve 
d.o.o. 

PowerBrick LJUBLJANA Računalniško programiranje 12.000,00 

VSIA15/00055 Znanost v kolesarstvo, 
raziskave in razvoj na 
področju kolesarstva, 

d.o.o. 

Razvoj inovativnega sistema za 
celostno biomehansko obravnavo 
kolesarja 

KRANJ Raziskovalna in razvojna 
dejavnost na drugih 
področjih naravoslovja in 

tehnologije 

12.000,00 

VSIA15/00057 CVC, Proizvodnja in 
trgovina d.o.o. 

Razvoj in trženje vape kartuše MURSKA 
SOBOTA 

Proizvodnja embalaže iz 
plastičnih mas 

12.000,00 

VSIA15/00058 TIBOPO, podjetniško 
svetovanje, d.o.o. 

mDrive — Nadzor za dvoročno 
vožnjo za manj distrakcij 

LJUBLJANA Drugo podjetniško in 
poslovno svetovanje 

12.000,00 

VSIA15/00059 ASMJ, informacijske 

tehnologije in storitve, 
d.o.o. 

MOVEO: Urban Sports Platform 

(Urbana športna 
platforma/ekosistem) 

NOVO MESTO Druge z informacijsko 

tehnologijo in računalniškimi 
storitvami povezane 
dejavnosti 

12.000,00 

VSIA15/00062 Stork razvoj, prodaja in 
trgovina d.o.o. 

Baby-Stork RADOVLJICA Proizvodnja sevalnih, 
elektromedicinskih in 

elektroterapevtskih naprav 

12.000,00 

VSIA15/00064 InoVine, razvoj in trženje, 

d.o.o. 

Razvoj inovativne rešitve 

MagYeast 

LJUBLJANA Proizvodnja drugih kemičnih 

izdelkov 

12.000,00 

VSIA15/00067 4see d.o.o. PredictLeads LJUBLJANA Računalniško programiranje 12.000,00 

VSIA15/00072 STARTEL trgovina in 
storitve d.o.o. 

Secure Park LJUBLJANA Računalniško programiranje 12.000,00 

VSIA15/00073 Snapp d.o.o., podjetje za 
razvoj aplikacij, fotografijo 

in turizem 

SnappGuides LJUBLJANA Drugo izdajanje programja 12.000,00 

VSIA15/00074 intapp d.o.o. IntTools: pametno orodje za 
samostojno izvajanje terapij 

LJUBLJANA Drugo podjetniško in 
poslovno svetovanje 

12.000,00 

VSIA15/00075 E-Skat, inovativni sistemi, 

d.o.o. 

Nov izvenkrmni električni motor 

za plovila E-Skat 

LJUBLJANA Druge inženirske dejavnosti 

in tehnično svetovanje 

12.000,00 

VSIA15/00076 Andrej Zupan s.p. ScoreCoach ŠENČUR Drugo podjetniško in 

poslovno svetovanje 

12.000,00 

VSIA15/00079 BITNOT, računalniške 
storitve d.o.o. 

SMARTLOCK: prostoročno 
odklepanje vrat 

KOPER Svetovanje o računalniških 
napravah in programih 

12.000,00 

VSIA15/00080 NO-RU, akustika d.o.o. NOISEFLIP LJUBLJANA Proizvodnja elektronskih 
naprav za široko rabo 

12.000,00 
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