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SEZNAM ODOBRENIH VLOG – Javni razpis subvencije za zagon inovativnih podjetij v letu 
2012 

 
Ciljna skupina P2A: 

 
Zap. 

Št. 

Naziv podjetja Naziv projekta Občina  Naziv dejavnosti Odobrena 

subvencija 

1 G & G, RAZISKAVE IN 

RAZVOJ, d.o.o. 

Razvoj in načrtovanje pionirskega 

mobilnega sistema vakuumskih elektrod z 

integriranim EKG aparatom 

POLJČANE Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 

20.000,00 

2 ECOSPLET digitalne storitve 

d.o.o. 

ECOMANIA crowdsourcing za čisti svet BREZOVICA Upravljanje računalniških naprav in 

sistemov 

20.000,00 

3 Aurora 3M+ razvoj energijsko 

varčnih ogrevalnih sistemov 

d.o.o. 

Razvoj  energijsko varčnih ogrevalnih 

sistemov 

LJUBLJANA Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 

20.000,00 

4 SPINDATA, napredne 

programske rešitve  d.o.o. 

SpinData Manager - platforma za izdelavo 

kompleksnih poslovnih informacijskih 

rešitev samo s  poslovnim znanjem,  brez 

programiranja 

MIKLAVŽ Računalniško programiranje 20.000,00 

5 BCS, optimizacija poslovanja, 

d.o.o. 

eCamp Manager KAMNIK Upravljanje računalniških naprav in 

sistemov 

20.000,00 

6 ESPONCE, informacijske 

storitve, d.o.o. 

MOBILNA PLATFORMA ESPONCE LJUBLJANA Obdelava podatkov in s tem 

povezane dejavnosti 

20.000,00 

7 RELIDEA, multimedijske 

storitve, d.o.o. 

Spletno orodje SITEXO za prostoročno 

oblikovanje in izdelavo spletnih strani in 

aplikacij, ki se v vseh brskalnikih in 

platformah prikazujejo enako 

CELJE Dejavnost oglaševalskih agencij 20.000,00 

8 3D med, proizvodnja, 

trgovina, izobraževanje in 

druge storitve, d.o.o. 

RAZVOJ IN NAČRTOVANJE 

INDIVIDUALIZIRANIH MEDICINSKIH 

PRIPOMOČKOV IN IZDELKOV IZ 

BIOKOMPATIBILNEGA MATERIALA 

(TITANA) 

MARIBOR Proizvodnja medicinskih 

instrumentov, naprav in 

pripomočkov 

20.000,00 

9 BRIHTEJA, inovativne IT 

rešitve, d.o.o. 

ODDP - Oblak Dinamičnih Delovnih Postaj CELJE Svetovanje o računalniških napravah 

in programih 

20.000,00 

10 WEBER MARINE, navtično 

podjetje, d.o.o. 

Tandemsko sidro, Elektronski pripomoček 

za sidranje, Navtični inštrumenti Nautipad 

IG Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih 

in navigacijskih instrumentov in 

naprav 

20.000,00 
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11 TRIBAR, dizajn, inovacije in 

razvoj, d.o.o. 

RAZVOJ IN APLIKACIJA INTELIGENTNIH 

VSEBNIŠKIH ZAMAŠKOV Z DODANO 

VREDNOSTJO 

MARIBOR Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 

20.000,00 

12 ANIGMOTEH, podjetje za 

raziskave in razvoj, d.o.o. 

Brezdotična stikala Anigmo LJUBLJANA Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 

20.000,00 

13 REPLIKATEH, napredne 

tehnologije, d.o.o. 

EternalWood LJUBLJANA Drugje nerazvrščene predelovalne 

dejavnosti 

20.000,00 

14 TRON ELEKTRONIKA, 

trgovina in posredovanje 

d.o.o. 

LED Bionika LJUBLJANA Proizvodnja naprav in opreme za 

razsvetljavo 

20.000,00 

15 VORTEKS, raziskave in razvoj 

d.o.o. 

Razvoj vitkega elektromotorja LJUBLJANA Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 

20.000,00 

16 DUKIN, razvoj ekološke 

opreme d.o.o. 

MALI UNIVERZALNI KOMPAKTOR 

ODPADNE EMBALAŽE 

SLOVENSKA 

BISTRICA 

Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 

20.000,00 

17 ENERTUS Projektiranje in 

izvedba energetskih sistemov 

ter druge strokovne 

dejavnosti d.o.o. 

Razvoj in trženje naprednega sistema 

izrabe energije zemlje v kombinaciji s 

sezonskim zemeljskim skladiščenjem 

solarne energije za ogrevanje in hlajenje 

objektov 

ŠEMPETER-

VRTOJBA 

Drugje nerazvrščene strokovne in 

tehnične dejavnosti 

20.000,00 

18 ELSAELDORADO, razvoj novih 

tehnologij, d.o.o. 

Razvoj novih tehnologij ter optimizacijskih 

procesov 

NOVA GORICA Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 

20.000,00 

19 MikroCaps proizvodnja 

kemikalij in kemičnih izdelkov 

d.o.o. 

Mikrokapsule za samoobnovljive premaze LJUBLJANA Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov 20.000,00 

20 LENTIS, mobilne 

komunikacije, d.o.o. 

Razvoj lokalnega polno mobilnega sistema 

za triangulacijo položaja na osnovi WiFi 

tehnologije 

LJUBLJANA Brezžične telekomunikacijske 

dejavnosti 

20.000,00 

21 INLK, inštitut za les in 

konstrukcije, d.o.o. 

ILKON, naprave za razvrščanje lesa LJUBLJANA Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 

20.000,00 

22 ACSIS načrtovanje 

proizvodnih procesov d.o.o. 

 Avtomatizacija tehnologije površinske 

obdelave ploskovnih kovinskih izdelkov 

LJUBLJANA Druge inženirske dejavnosti in 

tehnično svetovanje 

20.000,00 

23 TEVELUKS, Razvoj in 

projektiranje industrije 

opreme,  d.o.o. 

INVESTICIJA V RAZVOJ TeveLED svetil in 

reflektorjev v protieksplozijski zaščiti 

ZAGORJE OB 

SAVI 

Proizvodnja naprav in opreme za 

razsvetljavo 

20.000,00 

24 BALTAZAR LABS, računalniško 

programiranje, d.o.o. 

Celovita izobraževalna interaktivna mobilna 

platforma 

LJUBLJANA Računalniško programiranje 20.000,00 

25 Drugi vid razvoj informacijskih 

rešitev d.o.o. 

2ndSight MARIBOR Računalniško programiranje 20.000,00 

26 REC, raziskave in razvoj, 

d.o.o. 

Battery Management System z aktivnim 

prenosom energije med baterijskimi 

celicami - Active BMS 

POSTOJNA Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 

20.000,00 

27 SIMBILAB laboratorijske 

rešitve d.o.o. 

Razvoj pripomočka za detekcijo pri 

postopku pipetiranja PlatR 

LJUBLJANA Proizvodnja medicinskih 

instrumentov, naprav in 

pripomočkov 

20.000,00 

28 HSI inovativne in tehnične 

rešitve d.o.o. 

Sistem za nadzor – IP video nadzornih 

sistemov 

NOVO MESTO Nadzorovanje delovanja varovalnih 

sistemov 

20.000,00 
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29 MiDS , inteligentno reševanje 

življenj d.o.o. 

iHELP - skupaj rešujemo življenja GROSUPLJE Druge z informacijsko tehnologijo in 

računalniškimi storitvami povezane 

dejavnosti 

20.000,00 

30 EVORO, informacijske in 

tehnološke rešitve, d.o.o. 

Razvoj krmilnega sistema prilagodljivih 

robotskih sistemov 

NOVO MESTO Računalniško programiranje 20.000,00 

31 ANIMACEL, biotehnologija 

d.o.o. 

Razvoj novih metod zdravljenj živali z 

matičnimi celicami 

LJUBLJANA Proizvodnja farmacevtskih 

preparatov 

20.000,00 

32 Družba za posredovanje - 

DNK ANALIZE d.o.o. 

OSEBNI ŠPORTNI PROFIL LJUBLJANA Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na področju biotehnologije 

20.000,00 

33 HME, tehnični inženiring, 

d.o.o. 

Razvoj in trženja navijalnih slušalk NAKLO Druge inženirske dejavnosti in 

tehnično svetovanje 

20.000,00 

34 TEKASO, mobilne aplikacije, 

d.o.o. 

Tekaso LJUBLJANA Računalniško programiranje 20.000,00 

35 ADLAB RAZVOJ, razvoj, 

svetovanje in trgovina, d.o.o. 

Razvoj interjerja namenjenega urbanemu 

vrtnarstvu 

CELJE Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 

20.000,00 

36 VideoBiz, razvoj sodobnih 

tehnologij d.o.o. 

Video analize promocijskih mest LJUBLJANA Računalniško programiranje 20.000,00 

37 MODRI PLANET, družba za 

tehnološki razvoj, zajemanje 

in obdelavo podatkov, d.o.o. 

Virtualni laserski skener (VLS) BELTINCI Geofizikalne meritve, kartiranje 20.000,00 

38 Airnamics, napredni 

mehatronski sistemi, d.o.o. 

Airnamics - večrotorna brezpilotna leteča 

platforma 

MEDVODE Druge inženirske dejavnosti in 

tehnično svetovanje 

20.000,00 

39 Agencija za pospeševanje 

likvidnosti d.o.o. 

APL - sistem za trgovanje z obveznostmi in 

terjatvami 

LJUBLJANA Upravljanje finančnih trgov 20.000,00 

40 LEDCOM, razvoj in trgovina, 

d.o.o. 

XVIDA LJUBLJANA Raziskovalna in razvojna dejavnost 

na drugih področjih naravoslovja in 

tehnologije 

20.000,00 

40        SKUPAJ 800.000,00 

 

 

 Maribor, 2.7.2012 


